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MEDLEMSBLAD FOR 
HISTORISK FORENING 

FOR ESPERGÆRDE OG OMEGN

Langesø Plantage 
og planteskole

Nord for Tikøb lå en af Europas 
største planteskoler i perioden 
1909*42. Læs historien om dette 
helt specielle sted, som bl.a. var 
vidt kendt for sit store udvalg af 
åkander. Læs artiklen side 3.

D. I. Poulsens
Planteskole

Lige syd for kommunegrænsen - 
mellem Tibberup og Kvistgaard 
- lå i perioden 1907-83 en plan
teskole, der blev verdenskendt 
for sin rosenforædling.
Se side 24.

Øvrige artikler i dette nummer: 

Erindringer fra 1800-tallet i Skotterup, side 45 

Kunstmaleren Anton Dorph, side 56



2

Formanden takker af
Sidste år ved denne tid meddelte jeg bestyrelsen, at jeg havde planer om 
at gå af ved den kommende generalforsamling. Jeg var uforsigtig nok til at 
tilføje, at hvis man ikke kunne finde en afløser, kunne jeg da godt tage et år 
mere. Det resulterede i, at ingen blot prøvede at finde en afløser!

Denne gang har jeg meddelt, at jeg går, og at det nu er alvor!

Da jeg tog over efter Holger Dahl havde jeg to ambitioner:
1. at bibeholde det store antal medlemmer og helst forøge antallet, og
2. at ændre udbuddet af foredrag mere fra lokalhistorie til historie i al

almindelighed - dog uden at miste det lokalhistoriske islæt, som altid 
er populært.

Når jeg efter 14 år på posten ser tilbage, kan jeg konstatere, at begge dele er 
lykkedes. Og med et fremmøde på mellem 80 og 100 ved hvert foredrag synes 
medlemmerne også at være tilfredse med vore valg af emner.

Resultaterne er jo ikke opnået ved formandens indsats alene, men har kun 
kunnet gennemføres ved et godt samarbejde i den til enhver tid siddende 
bestyrelse. Da der er tale om frivilligt arbejde, er det afgørende, at de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer svinger sammen, således at man har det rart og hyg
geligt, også når der arbejdes. Jeg har været så heldig, at det har været tilfæl
det under hele min formandsperiode og tak for det!

Det har været en spændende periode med en god del arbejde, men først og 
fremmest en stor glæde ved at se opbakningen fra vore medlemmer.

Nu er en epoke i min tilværelse så slut.
Jeg har været glad for, atjeg har haft mulighed for i al beskedenhed at gøre 

noget for andre, og jeg ønsker den nye bestyrelse al mulig held med det frem
tidige arbejde i foreningen.

Preben Poulsen

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og andre samarbejdspartnere 
ET GODT NYTÅR!
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Langesø - en af Europas 
største planteskoler
Af Kjeld Damgaard

Da de store landboreformer fandt sted i slutningen af 1700-tallet, 
blev et område mellem Tikøb og Bistrup ikke regnet for brugeligt 
landbrugsland. Det kunne bruges til overdrev, d.v.s. græsning og 
tørvegravning. Og så blev det delt mellem landsbyerne Plejelt, 
Harreshøj og Tikøb. Men i begyndelsen af 1900-tallet blomstrede 
området alligevel - i bogstaveligste forstand.

Området havde også før landbrugsre
formerne i 1700-tallet henligget som 
overdrev - dengang som fælles over
drev for alle de nærliggende landsby
er. Men ved udskiftningen af jorderne 
blev der afsat skel, og hver landsby fik 
sin andel. Indenfor hver landsbys ejer- 
laug blev der også afsat skel i form af 
stengærder og hegn af forskellig type, 
således at hver gårdejer og husmand 
nøjagtigt kunne se, hvor vedkommen
des jorder startede og sluttede.

Tørvegravning
Området var med andre ord uopdyr
ket og bestod af mosedrag, træbe- 
voksede områder, enge, enkelte bak
kestrøg og én stor sø, kaldet Langesø. 
1 dette område begyndte de enkelte

På dette kort fra 1917 ses Langesø af
mærket nord for Tikøb tæt ved Dale og 
det vejkryds, der betegnes Dale Korsvej.
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Kortet til venstre viser området i 1854, medens kortet til højre er tegnet i 1898. 
Ved sammenligning ses, at der er opstået flere og større søer som følge af tør- 
vegravningen i anden halvdel af1800-tallet.

lodsejere snart at grave efter tørv. 
Det var en sikker indtægt, selvom der 
skulle arbejdes hårdt i forbindelse 
med både gravning, tørring og trans
port af tørven. Flere lodsejere har 
naturligvis også anvendt tørven til 
opvarmning og madlavning i deres 
egen husholdning.

Tørven blev ikke mindst populær, 
fordi skovene efterhånden var godt 
udpinte. Man havde forsømt at gen
plante og havde skovet så kraftigt, at 

træ til brænde var begyndt at blive 
en mangelvare. Dette forhold førte til 
at skovene blev indgærdet og fredet 
for almindelig skovhugst.

Arbejdet i mosen med at grave og 
lufttørre tørvene var ofte overladt til 
husmændene, som enten arbejdede 
for sig selv eller for en gårdmand.

Ved denne tørvegravning skabtes 
mindre huller i landskabet, hvoraf 
flere straks løb fulde af vand, da det 
lavtliggende område jo var vandliden-
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Havreholm Papirfabrik fotograferet i1880'eme. Kun bygningen med de tre skor
stene til højre i billedet eksisterer stadig.

de - bl.a. på grund af, at Gurre Aa løb 
igennem området.

Tørvegravningen fortsatte ind i 
1800-tallets første halvdel, men det 
var først i tiden omkring midten af 
1800-tallet, at gravningen for alvor 
tog fat.

Havreholm Papirfabrik
Årsagen var, at en mindre industri
virksomhed opstod nogle kilome
ter nord for Langesø. Helt nøjagtigt 
handlede det om den tidligere slibe- 
mølle ved Havreholm længere nede 
af Gurre Aas løb. Bore- og slibemøl
len, der havde været en del af Kron
borg Geværfabrik i Hellebæk, var 
blevet nedlagt i 1817. Men i 1842 le
jede Peter Christian Deichmann ejen
dommen, som endnu stod ved ”Hol
dedammen".

Deichmann etablerede en papirfa

brikation på stedet - men døde allere
de efter 6 år. Derpå etablerede famili
en Culmsee sig på stedet og skønt der 
var tale om en vandmølle, så foregik 
en stor del af driften ved hjælp af en 
dampmølle. Til at give kraft til denne 
opkøbtes dels kul, dels tørv.

Og i den anledning leveredes netop 
mange tørv fra området ved Langesø. 
Fabrikken ejede ikke selv arealerne, 
men havde graveretten for nogle om
råder og købte fra andre.

Tørvegravene løb for manges ved
kommende hurtigt fulde afvand - og 
det førte til nye og større søer på ste
det. På den måde opstod Storesø, Lil
lesø og flere mindre damme.

Havreholm Papirfabrik ophørte sin 
produktion i Havreholm i 1889 - og 
herefter ophørte naturligvis tørve
gravningen i Langesø.

Men arealerne anvendtes indtil 
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begyndelsen af 1900-tallet stadig til 
græsning og skovning. Men i 1909 
opkøbtes en del af arealet af gartner 
Niels Waldemar Larsen. Han havde 
store planer med området, som han 
straks så mulighederne i.

Niels Waldemar Larsen
Hans baggrund var netop gartnerfa
get, som han havde fået ind med mo
dermælken - eller i alt fald faderens 
virke.

Han var således vokset op i et gart
nerhjem, og Niels Waldemar Larsen 
blev selv uddannet som gartner i Kø
benhavn, bl.a. hos faderen på Nørre
bro.

Som ung rejste N. W. Larsen rundt 
i det meste af Europa og erhvervede 
ved disse rejser en stor viden om alle 
slags vækster, men især interesserede 
han sig for blomster. 1 1897 etablere
de han grossererfirmaet "N. W. Larsen 
& Co.” i Vendersgade i København. 
Firmaet importerede navnlig uden
landske blomster og gartneriartikler.

Det første areal N. W. Larsen købte 
i det såkaldte Langesøområde, hørte 
oprindelig til Langevadgaard i lands
byen Plejelt, der ligger 2 km mod 
vest.

Larsens idé med købet var egentlig 
at skabe en samling af stenplanter og 
stauder fra alle verdenshjørner. Såle
des var det fra begyndelsen ikke me
ningen, at planterne skulle sælges.

Niels Waldemar Larsen (f. 1871) var 
søn af gartner Waldemar Larsen og 
Bolette f. Nielsen, der drev gartneri 
på Nørrebro. Niels Waldemar blev 
selv uddannet som gartner hos G. Ør
sted i Pileallé, hos Jul.Petersen i Fal- 
konérallé samt hos faderen. Han blev 
gift med Gertha f. Sørensen (f. 1880).
11923 blev han udnævnt til Ridder af 
Dannebrog. Parret fik tre børn: Svend 
f. 1900, der også kom i gartnerlære 
og senere også tog del i virksomhe
den. Gerda (1901-97)), der senere 
blev gift med købmand, senere bank
direktør Christian Fobian (1893-1931) 
i Holbæk, samt Thora (f. 1904), der 
blev gift Olsen.
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Men interessen voksede meget snart 
for at kunne købe af disse sjældne 
planter. Derfor åbnede Larsen for sal
get til haveejere og gartnere.

Og så gik det stærkt. Snart del
tog Larsen også i havebrugsudstil
linger og blev kendt rundt i landet. 
Bl.a. havde han i september 1912 
en stand på den 4. Nordiske Have
udstilling i København. Standen var 
imidlertid ikke helt traditionel, idet 
den bestod af et bassin med åkander 
samt lotusblomster og andre vand
krævende planter. Det vakte beretti
get opsigt, idet N. W. Larsen var den 

eneste specialist indenfor dette felt i 
Danmark.

"Paradisets Have i Nordsjælland"
Avisen "Nationaltidende” bragte i 
august 1913 en lang reportage fra 
Langesø. Den havde overskriften 
"Hvor Alverdens Aakander blom
strer". Den gengives her i sin helhed:

Et Par Timers Rejse fra København 
ligger der tre svømmende Haver, som 
er saa smukke, at den, der pludselig 
ser dem, maa knibe sig i Armen for 
at overbevise sig om, at han ikke i 
Drømme er svævet langt bort udenfor

Ved den "4. Nordiske Havebrugsudstilling'' i september 1912 på Islands Bryg
ge i København udstillede N. IV Larsen denne kunstige dam med åkander, 
lotusblomster m.v.
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Europa.
Det er de tre beplantede Søer i 

Tikøb "Langesø Plantage”, en Dal
sænkning, som Blomsterelsker N. W. 
Larsen i Løbet af 4-5 Aar har forvand
let fra en Sump til et Eventyrland
skab, hvori alle Slags Vandplanter og 
Blomster, der skal have fugtig Jord og 
megen Varme, skyder saa frodigt op, 
som man ellers kun ser det i Troperne.

Planterne er paa Dalstrøgets tredi
ve Tønder Land samlede fra alle Ver
densdele, undtagen Australien.

Hvor der før var Mosejord og voxe- 
de Gran og Birk eller kun højt Græs, 
har Ejeren ladet hugge og rydde; og 
der staar nu en tæt Ungskov af Cy
presser og Tujaer, Maghognitræer og 
ægte Kastanier, Araucarier fra Syd
amerika, portugisiske Laurbær. Rho
dodendroner fra Grønland og syd
tyske Bjergegne, nordamerikanske 
Krat-Ege med rødt eller bronzebrunt 
Løv og sære Smaa træer, der er fundet 
i Schipkapasset. Hvor der tidligere 
har været Vandhuller, er der nu fyldt 
op, og paa den gyngende Grund, der 
er fremkommet, breder store Skove 
af exotiske Siv og sjældne Iris sig. 
Sivene er snart runde og snart flade, 
lyse- og mørkegrønne, og gulstribede 
paa langs eller tværs; og de hvide og 
blaa, blegliila eller rødviolette Iris er 
alle fra Japan og kommet hertil, ind- 
voxede i Lerklumper, som har blandet 
sig med den danske Jord, medens

Parti fra Storesø i 1915. Malt af en 
ukendt ”Imm H".

Blomsterløget udvikledes og Planten 
akklamatiserede sig.

Men allerskønnest er der dog ude 
paa selve Langesø, som Plantagen 
har faaet Navn efter, og paa de to 
mindre Søer, der ligger paa den gam
le Mosestrækning. De er det egentli
ge Eventyr.

Af Mosens oprindelige Natur har 
Ejeren bevaret akkurat saa meget, 
at man kan vide, hvordan der har set 
ud, og mest har han bibeholdt i Sø
ernes umiddelbare Nærhed. Der vo- 
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xer den mørke Fyr Side om Side med 
høje Birke, hvis hvide silkeglimtende 
Stammer og sørgmodigt hængende 
Løv spejler sig i Vandet, og der gror 
Guldpil og Sølvpoppel, og Buske med 
dryssende, askefarvet Løv, som lig
ner Oliventræernes. De er Læbæltet, 
som skærmer Vandplanterne imod de 
kolde Vindpust.

Ude paa Vandfladen svømmer 
Aakanderne - ikke blot hvide Aakan- 
der, som man er vant til at se, men 
elfenbensfarvede, svagt rosa, kana- 
riegule, blegrøde, grønligt gule, ild
røde, karmosinrøde, og nogle, hvis 
Purpurfarve er saa stærk og varm, 
at det - naar man bøjer sig ned over 
dem - ser ud, som om de bløder og 
farver deres Kronblade ad denne in
dre Forblødning.

Der er snehvide Aakander, kæm
pestore og dvergagtigt smaa, som er 
kommet højt oppe fra de nordligste af 
Finlands tusind Søer; Og der er ku
lørte Aakander fra Nordamerika, hvis 
Farver er saa rige, at de Sportsmænd 
paa Havekunstens Omraade, som har 
fremkaldt dem - for disse Vandplan
ter er ikke vildtvoxende men Ætlinge 
af fint kultiverede Blomsterfamilier 
- har forsøgt at antyde deres Pragt i 
de pompøse Navne, de bærer, Navne 
som "Mrs. Richmond", "Lusitania", 
"lndia na ” og "Gloriosa".

Digterne har altid, naar de skrev om 
Aakander, som svenskerne saa smukt

Åkanderne i Lillesø med nogle af 
drivhusene i baggrunden.

kalder Vandroser, brugt Ordet drøm
mende om dem. Og som Blomsterne 
ligger her mellem deres store, glatte 
Blade, er der virkelig noget fjernt og 
drømmende udbredt over dem. De 
er næsten uvirkelige og ufølsomme i 
al deres Skønhed. Skal man rigtig se 
dem, bliver man roet ud til dem; og 
man kan lade Baaden gaa hen over 
dem, uden at det skader - de bukker 
sig dybt ned under Vandet og hæver 
sig langsomt igen, flyder Draaberne 
af deres lakkede Krone og ligger og
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drømmer videre.
Men Aakanderne er ikke alene 

skønne. Hvis Digterne beskæftigede 
sig indgaaende med dem, hvad vist
nok kun Vilhelm Bergsøe har gjort, 
blandt de danske Forfattere, saa vilde 
de se, at de svømmende Pragtblom
ster ogsaa er morsomme - især paa 
Langesø, hvor de er hentet sammen 
fra de forskelligste Egne, og hvor de 
ligesom Gæsterne i et stort, kosmo
politisk Selskab, hver især har med
bragt sit Lands Sæd og Skik.

Nogle af dem aabner sig, samtidig 
med at Solen staar op, og lukker sig 
igen, strax efter at den gaaet ned. An
dre folder sig først ud ved Ottetiden, 
uden Hensyn til, naar det er blevet 
lyst; og atter andre gaar til Ro, hyl
ler sig ind i deres grønne Bægerblade 
og dukker sig ned under deres Løv 
for at sove med hele Hovedet under 
Vandfladen allerede fra Klokken To 
om Eftermiddagen. Og enkelte Sorter 
er til Gengæld natblomstrende. De 
springer først ud naar alle de øvrige 
har skjult sig.

Gartneren, som er fortrolige med 
disse mærkelige Blomster, hvis Sam
fund næsten har menneskelige Love, 
siger om de enkelte Arter, at de "ar
bejder” fra Klokken saa ogsaa mange 
til Klokken det og det; og de skelner 
mellem "Herskaberne", derstaarsent 
op, og "Karlene og Pigerne", som er 
tidligt paa Færde og gaar i Seng med

Hønsene.
Langesøs Ejer har jo ikke kultiveret 

den gamle Mose, som før havde den 
Opgave at afgive Tørv til en Papir
fabrik, alene for sin Fornøjelse. Han 
er Handelsmand, men tillige Sports
mand. Med uhyre Besvær og med 
mangfoldige Skuffelser har han fra 
alle de store Gartnercentre forskrevet 
disse Vandplanter, som er kommet 
hertil, plantede i Kurve, der sænkes 
ned paa Søens Bund paa Steder, hvor 
Dybden passer dem. Der er Blom
ster imellem, hvis Stilk fra Søbunden 
maaler to, tre Meter. Saa ordner de 
selv Resten, idet deres Rødder voxer 
ud gennem Kurven, sprænger den 
og graver sig ned i Bundens Morads 
- naar de, vel at mærke, ordner det. 
Tidtgaar den første Plantning ud, for
di den ikke er akklimatiseret; og der 
er Sorter, som koster fra Hundrede til 
Halvandet Hundrede Francs pr. Plan
te, og i Drivhuset, hvor den hellige, 
indiske Lotus netop i disse Dage har 
baaret en mægtig blegrød Blomst, 
voxer endnu større Kostbarheder.

Derinde findes i Bassinerne ogsaa 
blaa Aakander, som kommet fra Ni
len, og som kendes fra sex Tusind 
aar gamle Vase og Vægmalerier, Men 
Sjeldne Blomster i et Drivhus gør ikke 
det Indtryksom i en fri Natur, hvor de 
slet ikke hører hjemme, men er for
nemme Fremmede.

Naar Ejeren af Langesø Plantage
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Formeringsbede på Langesø Planteskole fotograferet i 1919.1 baggrunden til 
venstre en ejendom, som N. M Larsen købte i 1914. Længst væk til højre ses det 
nordvestligste hjørne af Horserød Hegn.

hører, han har en Blomsterelsker 
for sig, faar enhver Adgang til hans 
Plantesamlinger, som allerede nu, 
skønt Haven kun er i Opvæxt, kan 
regnes for en af Landets mærkeligste 
Seværdigheder. Den, der skriver disse 
Linier, har i hvert Fald kun et Sted set 
en Have af en saa egenartet Skøn
hed: Jardin Landon, som en parisisk 
Millionær og Parfumefabrikant har 
anlagt i Oasen Biskra. Om den har en 
engelsk Forfatter skrevet en Roman, 

han kaldte "Allahs Have i Sahara”. 
Havde han set Langesø-PIantagen 
paa Fredensborgegnen, kunde han 
med lige saa god Grund have kaldt 
en Bog om den "Paradisets Have i 
Nordsjælland”.

Kongelige besøg
Larsen var også aktiv i andre lande. 
1 september 1913 var han således i 
Finland for at se en havebrugsudstil
ling der. Og i maj 1914 var Larsen
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Billedet viser et parti fra Storesø i året 1915 - også med åkander.

dommer ved det kejserlige russiske 
Havebrugs-Selskabs internationale 
jubilæumsudstilling i St. Petersborg.

I juni 1914 leverede Larsen - i øvrigt 
sammen med D.T. Poulsen fra Kelleris 
- blomsterudsmykningen til Den Bal
tiske Udstilling i København.

Men allerede i juli 1912 ankom den 
svenske prins Eugen til Langesø for at 
se på herlighederne. Han var yngste 
søn af det svenske kongepar Oscar 
den 2. og Sofia.

Men det var tirsdag den 9. septem
ber 1913 at den store anerkendelse 
kom. Det blev en stor dag for N.W. 
Larsen og hans planteskole i Langesø 
nord for Tikøb. Den dag var der nem
lig besøg af flere kongelige, der alene 

kom for at besøge stedet. Gæsterne 
var kejserinde Dagmar af Rusland, 
dronning Alexandra af England, her
tuginde Thyra af Cumberland, prin
sesse Olga, prins Georg og prinsesse 
Marie af Grækenland, samt prinserne 
Valdemar og Aage af Danmark.

N. W. Larsen var selvfølgelig selv 
rundviser i plantesamling og plan
teskole. Man skal imidlertid huske 
på, at det ikke blot var en stor ære 
at få dette besøg - det var også en 
stor anerkendelse. Når de kongelige 
kom her, så gjorde borgerskabet det 
automatisk også, og det betød tilmed, 
at stedet også blev kendt ud over lan
dets grænser.

Og de kongelige besøg fortsatte. 1
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Den britisk fødte prinsesse 
og svenske kronprinsesse 
Margareta -gift med kron
prins Gustav Adolf- var på 
besøg på Langesø i 1915. 
Her er hun dog fotografe
ret blandt roserne på So
fiero Slot i 1914. Det var 
hende, der plantede de 
første rhododendron-bu
ske på Sofiero, medbragt 
fra sit barndomshjem 
"Bagshot Park" i England. 
Efter hendes død fortsatte 
Gustav Adolf interessen 
for planterne og førte om
hyggelig bog over arterne, 
hvorfra de kom og hvornår 
de blomstrede.

juli 1914 besøgte prinsesse Louise, 
prinsesse Thyra, prinsesse Dagmar 
og print Gustav - alle søskende til 
Christian den 10.

1 juni 1915 ankom det svenske kron
prinspar, Gustav Adolf og Margareta. 
Begge var meget haveinteresserede, 
men Margareta tillægges en stor del 
af æren for, at Sofiero Slot nord for 
Helsingborg fik det kendte have- og 
parkanlæg som stedet jo endnu er 
kendt for. Hendes haveinteresse gik 
i arv til hendes datter - den senere 
dronning Ingrid af Danmark. Måske 
stammer en del af de berømte Rho
dodendronplanter på Sofiero netop

/ Langesøs gæstebog skrev de kon
gelige gæster deres navne - her fra 
besøget i september 1913.
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/1916 byggede Gertha og Niels Wal
demar Larsen en ny stor villa, som ef
terfølgende er blevet kaldt "Langesø 
Slot".

fra Langesø - det har dog ikke kunnet 
bekræftes ved gennemgang af arki
valier fra Sofiero.

1 august 1916 kom også prinsesse 
Ingeborg - der var datter af Frederik 
den 8. og Lovisa - på besøg.

Store kataloger
På dette tidspunkt var planteskolens 
størrelse blevet så stor, at der var ba
sis for at udarbejde omfattende kata
loger over stedets imponerende ud
valg af planter, buske og træer.

1 1916 udkom således det første 
katalog med næsten 300 forskellige 
bregne-arter samt omkring 100 orki
dé-arter. Alle prissat og til salg for de 
haveejere, der måtte have interesse.

Også "Alpeplanter, Stenhøjsplanter 
og Frilandskaktus” udkom i 1916. Ka
taloget var på hele 215 sider.

11917 udkom de næste store kata
loger, nemlig om hhv. ”Åkander” og 

"Erica, Rhododendron og andre lyng- 
agtige Planter".

Åkandekataloget indeholdt næsten 
150 forskellige åkandearter samt om
kring 100 arter af iris. Disse dyrkedes 
ved de tre store søer Langesø, Storesø 
og Lillesø.

1 kataloget med Erica, Rhododen
dron og lyng var der over 300 forskel
lige arter - også alle til salg.

11919 udkom det hidtil største ka
talog. Det var med over 3.500 forskel
lige stauder!

Det var derfor anseelige arealer, der 
skulle bruges til avl og udplantning. 1 
1918 købte N. W. Larsen da også na
bogården af Carl Nielsen. Hermed fik 
planteskolen yderligere 21 tdr. land 
at dyrke planter på. 1 alt rådede N. W. 
Larsen da planteskolen var størst over 
omtrent 50 ha.

Men Larsen var stadig aktiv i jag
ten på nye vækster, der kunne dyrkes 
og sælges i Langesø. 1 perioden april 
til august 1919 var han således på 
en lang rejse, der gik via Ægypten, 
Sydafrika over Madagascar til Indien. 
Senere var han tillige i Australien. Og 
alle steder fik han planter med hjem, 
som han på mirakuløs måde fik om
plantet til det danske klima.

Planteskolen var så berømt, at Bo
tanisk Have i København opkøbte 
adskillige planter m.v. i Langesø - de 
havde simpelthen ikke de mange sor
ter, som Larsen kunne byde på.
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En beskrivelse i 1924
I september 1924 besøgte en reporter 
fra Helsingør Avis Langesø Plantage. 
I mangel af gode billeder fra stedet, 
bringes også denne artikel i sin fulde 
længde:

"Det er, som bekendt, noget af et 
Eventyr at gaa en Tur i Langesø Plan
tage, hvis Frodighed og Rigdom paa 
alle mulige Vækster - der her bliver 
Eksemplarer i sin Slags - hører til vor 
Egns Seværdigheder. Og der er her
ligt derude paa saadan en solfyldt 
Eftersommerdag, som dem, vi kan 
fiyde os over i Øjeblikket.

Nu er det Staudernes Tid, og Farve
skalaen i Langesø spiller paa enhver 
tænkelig Streng, ligesom Varianter
ne i Formen er helt ud forbløffende. 
Men ogsaa i de blomsterløse Partier 
maa man staa stille, for at beundre 
denne straalende Frodighed af Tuja 
og Naaletræer, som præsenterer alt, 
hvad der kendes af disse Vækster 
og i den herligste Skiften over en 
tæt Underskov af Rhododendron og 
sjældne Bregner. Ind imellem rejser, 
let og elegant, de slanke, unge stor
løvede Ege med Blade saa store som 
et Folioark. Ude paa de smaa Søer 
svømmer Aakanden i broget Mang
foldighed, de er der allesammen, 
baade den gule Knap og den hvide 
af Dimensioner som en Dessertaller
ken, den rosa og den dybrøde; de ser 
dejlige ud paa de store, vuggende

Blade i hvis Blankhed Solstraalerne 
slaar Gnister. Ved Bredden staar de 
gule og knaldblaa Iris, men de er 
jo paa Retur hvad Masseudfoldelse 
angaar; Farven er der derimod intet 
i Vejen med, den har næppe været 
mere straalende ved Midsommertid. 
Og saa er der Stenhøjsplanterne. Der 
mangler naturligvis alle de henri
vende smaa Ting, som hører Forsom
meren til, men hist og her opdager 
man en lille Efterblomstring mellem 
Øjeblikkets Sjældenheder, der staar i 
smaa Oaser, ubeskrivelige af Form og 
Farve. Lyngen er her jo ogsaa, baade 
den almindelige og Klokken, men 
tiltrods for deres Størrelse og rene 
violette og lyserøde Kulør, fordunkles 
de ganske af den snehvide og blod
røde, som staar dem næst. Rundtom 
er sære Buske med Efteraarets Bær. 
Nogle staar dystre og alvorlige med 
kulsorte eller graasorte giftige Frug
ter, kuglerunde og ovale; andre med 
straalende Paahæng af røde og gule 
Perlerækker, der skinner i Solen. Ja, 
ved hvertandet Skridt derude staar 
man uvilkaarligt stille i undrede Glæ
de.

Plantagen har forøvrigt klaret sig 
brillant i den slemme Frostvinter, den 
særlige Hærgen blandt den mere 
følsomme Vegetation, som man el
lers ser rundtom i Haverne er gaaet 
udenom Langesø, hvor ene Cypressen 
vise Spor heraf."
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"Langesø Slot" med tilhørende planteskole fotograferet i 1936. Nederst i bil
ledet ses et mindre hus. der hørte til gartneriet. Også ejendommen øverst i 
billedet hørte til ejendommen.

Blandt de største planteskoler
1 starten af 1930’erne fandtes der på 
gartneriet 14 drivhuse og 200 mist- 
bænke. Det svarede til et areal under 
glas på størrelse med 2% gange en 
fodboldbane.

Gartneriets produktion var vinter
haveplanter f.eks. lotus, samt stauder, 
stenplanter, rhododendron, stedse
grønne, kaktus, åkander m.v. Navnlig 
produktionen af åkander blev ganske 
betydelig. Planterne solgtes hovedsa
geligt på Københavns Grønttorv. Til 

at drive gartneriet var ansat 12 fuld
tidsansatte samt i sæsonerne noget 
ekstrahjælp.

På det tidspunkt solgtes mellem 
15.000 og 20.000 kasser planter og 
ca 50 tons stedsegrønt til kranse m.v.

Handelsgartneriet deltog som 
nævnt i et utal af udstillinger. Meget 
ofte med et flot resultat, bl.a. fik fir
maet adskillige gange Hs. Maj. Dron
ningens Ærespræmie. Også Køben
havns Ærespræmie og Frederiksbergs 
Ærespræmie er tilfaldet N. W. Larsen.
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Ldngesø Plantage og Plantesamling set fra luften i 1938. Billedet viser Lan- 
gesø til venstre og Gæslingevej midt i billedet.

Firmaets hovedkontor "N.W. Larsen 
& Co," og udsalg lå i Rømersgade i 
København, men det var ved Tikøb, 
at selve avlsarbejdet fandt sted.

1 Kvistgaard oprettedes tillige en 
afdeling af firmaet. Her importerede 
man udenlandske blomster og gart
neriartikler til pynt m.v. Denne afde
ling lededes af Jens Kristian Bentzen.

I 1930 overtoges denne afdeling 
dog af Bentzen - men virksomheden 
fortsatte i mere end 20 år. Blandt de 
mere kuriøse varer fra denne del af 
virksomheden kan nævnes farvede 

palmeblade, som var moderne at ud
smykke hjemmene med på den tid.

Omtrent samtidig overdroges drif
ten af det københavnske udsalg til en 
broder og flyttedes fra Rømersgade til 
Tornebuskegade.

Ikke mindst p.g.a. krisen i 1930'erne 
var økonomien ikke, hvad den havde 
været. Men det var udbruddet af 2. 
verdenskrig, der blev starten på den 
egentlige nedtur. Eksport blev van
skelig og import af nye planter fra 
mange lande umuliggjort. Som en 
konsekvens af dette blev der satset
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Denne ældre togvogn blev i 1940 ombygget til dette udseende. Den blev indret
tet som udstillingsvogn, som på hver station kunne beses af interesserede kunder. 
Vognen var indregisteret med Kvistgaard som hjemsted. En tilsvarende vogn havde 
hjemsted på Østerport. Begge vogne var kun i drift for Langesø Pkantage i to år - og 
bestyredes af N. W. Larsens søn Svend Larsen. (Foto: jembanen.dk)

endnu mere på det indenlandske 
salg. Bl.a. blev to gamle togvogne 
ombygget til udstillingsvogne, som 
så kørte rundt i landet, og på statio
nerne blev åbnet for publikum. Det 
var i øvrigt en søn, Svend Larsen, der 
stod bag denne drift.

I 1940 var virksomheden i store 
økonomiske problemer, men blev i 
første omgang reddet af en forret
ningsmand fra Humlebæk, som sat
te penge i firmaet. Men så kom den 
voldsomme vinter 1940-41, og da 

det samtidigt blev meget vanskeligt 
at skaffe brændsel, så frøs mange 
af planterne i drivhusene. Da tilmed 
den følgende vinter var ligeså kold, 
var konkursen uundgåelig.

Den første udstykning
Ved tvangsauktionen blev ejendom
men overtaget af landsretssagfører 
Rudolf Sand, og handelsgartneriet 
blev ikke drevet videre. Rudolf Sand, 
der drev sagførervirkomhed i Køben
havn, havde ikke megen interesse i

jembanen.dk
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Omkring 1970 var der stort rykind afcampister-som det ses på dette luftfoto. Både 
området nord og syd forselve den gamle hovedbygning (oprindelig "Villa Lange
sø") blev anvendt til campingområde. Selve Langesø ses til venstre.

Langesø. Han og familien anvendte 
nogle gange stedet som udflugtsmål, 
men i en lang periode indtil 1955 
stod hovedhuset (opført 1916) helt 
tomt. Allerede omkring 1950-51 blev 
den sydlige og østlige del af den op
rindelige plantage imidlertid udstyk
ket. Det drejer sig hovedsageligt om 
området øst for Gæslingevej.

Tove og Kaj Kristiansen
Men i maj 1955 overtog hotelejer Kaj 
Kristiansen så Langesø. Han havde 
hidtil drevet hotel i Holbæk, men så 
mulighederne for her i det meget 
naturskønne område at etablere en 
"lejrplads for bilister" d.v.s. en cam
pingplads. Til det formål opførtes toi
letter og indrettedes køkkenfaciliteter
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m.v. på det da ca 25 tdr. Id. store om
råde.

1 selve hovedbygningen indrettede 
Kaj Kristiansen hotel. Men det blev 
ikke så let som Tove og Kaj Kristian
sen havde regnet med. Sognerådet 
mente nemlig ikke, at en camping
plads og en spiritusbevilling til ho
teldrift harmonerede, og anbefalede 
derefter, at Kristiansen kun fik en af- 
holdsbevilling. Det var naturligvis en 
streg i regningen - men næsten værre 
var det, at p.g.a. en lang række af 
tilfældigheder og sammentræf, blev 
bevillingen først givet lige før som
mersæsonen 1956, hvorved Kristian
sen gik glip af en stor omsætning i 
forårshelligdagene.

I oktober 1956 fik Kristiansen dog 
tilladelse til at udskænke øl, men der 
skulle gå endnu et par år før sagen 
faldt på plads. 1 de følgende år ryd
dede Kristiansen op i det vildnis, der 
var opstået ved at plantagens arealer 
ikke var blevet passet i 10-20 år. Kaj 
Kristiansen istandsatte således byg
ningerne, der blev udarbejdet et ka
talog over planterne i plantagen, der 
blev opsat skilte på træerne, opsat 
broer over vandløbene og gangene 
og stierne blev ryddede. Det gamle 
pakhus blev ombygget til 4 dobbelt
værelser med bad og toilet.

I 1958 fik Kristiansen så en be
grænset bevilling - i første omgang 
dog kun for ét år, hvilket i sig selv var

Kaj og Tove Kristiansen fotograferet 
på campingpladsen 1967.

usædvanligt, da bevillingerne nor
malt blev udstedt for 8 år ad gangen. 
Begrænsningen i bevillingen lå i det 
forhold, at der kun måtte udskænkes 
spiritus til udensogns gæster.

11960 stødte Kristiansen ind i et nyt 
uforudset problem. Hovedindkørslen 
blev lukket, formelt set p.g.a. af en 
forglemmelse ved en udstykningssag 
i 1948, men i realiteten fordi der var 
uenighed om vejbidraget til vejens 
vedligeholdelse. Det betød imidlertid, 
at det blev vanskeligere for trafikan
terne at finde ind til Langesø Hotel. 
Det klarede Kristiansen imidlertid 
ved at opsætte et par skilte ved Dale 
Korsvej. Så fik han imidlertid vrøvl 
med Overfredningsnævnet, og sagen 
endte i retten, hvorefter Kristiansen 
måtte fjerne skiltene.

1 1963 var der dog lidt lyspunkter. 
Der var kommet så megen gang i for-
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Kaj Kristiansen viser de naturskønne omgivelser i Langesø i 1987. Da Tove og 
Kaj Kristiansen overtog stedet i 1955 var de straks klar over, at der skulle gø
res en ekstra indsats for at bevare de mange sjældne planter, buske og træer. 
Denne indsats fortsatte - på trods af etablering af campingplads og senere 
udstykning - ligeså længe parret havde indflydelse på udviklingen.

retningen, at Kaj Kristiansen nu an
søgte om tilladelse til at udvide ho
tellet med en tilbygning, nemlig en 
sal til større arrangementer. Som en 
betingelse for ansøgningen anførte 
Kristiansen imidlertid, at han skulle 
have en fuld bevilling. Han støttede 
i øvrigt sin ansøgning på en række 
anbefalinger fra lokale foreninger, 
der gerne ville anvende en ny sal til 

diverse arrangementer.
Punktet vedr. spiritusbevillingen 

gav anledning til en længere debat i 
Tikøb Sogneraad. Sognerådsformand 
Karl Olsen anbefalede imidlertid og 
sagde bl.a.: ” Vi må erkende at hotel
let ligger på et pragtfuldt sted og har 
trange lokaleforhold. Efter den måde 
Kristiansen driver virksomheden, 
frygter jeg ikke noget ved at give be-
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villingen" Julius Mathiasen mente 
imidlertid, at stedet var uheldigt, at 
det lå uheldigt placeret og at de lo
kale ikke ville anvende det, efter at 
Tikøb Kro atter var kommet på fode. 
Karl Olsen replicerede, at han syntes 
det var mærkeligt, at hotelejeren ger
ne må betjene folk, der kommer i bus 
fra Fredensborg, mens han må sige 
nej, hvis de kommer fra Espergærde. 
Forstander Kr. Schultz fra Ørsholt 
mente imidlertid, at sognets ungdom 
ville søge sådanne afsides steder for 
at feste, og at det kunne føre til uro 
i området. Det fik Frimann Westh til 
at komme med følgende slutbemærk
ning i debatten: "Det her er ærlig 
talt løjerligt. For kort tid siden afslog 

man en beværterbevilling til motel 
Femstjernen i Nyrup, fordi det lå for 
nær vejen, og her begrunder man det 
med, at stedet ligger for fjernt fra ve
jen!"

Debatten endte med en afstemning, 
hvor 10 medlemmer stemte for bevil
ling og udvidelse, medens sognerå
dets resterende medlemmer undlod 
at stemme.

1 1977 afhændede Kaj Kristiansen 
Langesø Camping - efter en uoverens
stemmelse med kommunen om den 
fortsatte drift af stedet. Kaj Kristian
sen, der var født i 1912, døde i 1993, 
medens Tove Kristiansen fortsat lever 
og stadig bor i området.

Plejelt

Harreshøj Tikøb

Nyt kort, der viser 
området med de 
tre større søer 
tydeligt markeret. 
På kortet ses hvilke 
landsbyer, området 
oprindelig hørte 
under.
Hele området er nu 
udstykket til som
merhusbebyggelse.
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Den verdenskendte 
Poulsens Planteskole
Af Kjeld Damgaard

Lige syd for kommunegrænsen mellem nuværende Helsingør og 
Fredensborg kommuner, lå i perioden 1907 til 1983 en verdens
kendt planteskole, som især var kendt for sine roser. "D.T. Poul
sen" blev et anerkendt navn. Men planteskolen og familien Poul
sen havde også stor indflydelse på egnen i en lang årrække - den 
dag i dag ses rester af eventyret også i Tibberup-området.

Den planteskole, som blev kendt un
der navnet D.T. Poulsens Planteskole 
lå lige syd for Kelleris Hegn fra 1907 
og frem til lukningen i 1983-84. Men 
der var naturligvis en tid før denne.

Landsbyen Toelt
1 middelalderen var området en del af 
Toelt bys marker og overdrev. Lands
byen Toelt nævnes allerede i 1178, 
hvor det af Esrum Klosters brevbog 
fremgår, at halvdelen af Toelt tilhører 
Esrum Kloster. 1 1227 nævnes Toelt 
som en grangie, d.v.s. at byens jorder 
er slået sammen til én stor gård, der 
blev drevet af klosteret. 1 jordebogen 
fra 1497 nævnes Toelt imidlertid ikke, 
så stedet må være kommet bort fra 
Esrum Kloster i mellemtiden. Det kan 
være sket i 1300-tallet, da Toelt f.eks.

Toelt landsby i 1818 - d.v.s. efter at 
Strikkergaard er udflyttet til områ
detsyd for Kelleris Hegn. Gården har 
sandsynligvis været sammenbygget 
med Blankhøjsgaard.
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På dette kort fra 1824 ses centralt ejendommen "Lille Toelt" - den ejendom,
som i 1907 blev overtaget af D. T. Poulsen og som samtidig skiftede navn til 
Kelleriis. I perioden 1907-83 dannede den ramme om en stor planteskole.

i 1377 nævnes i Æbelholt Klosters 
brevbog. 1 1560 ved vi, at to af går
dene i Toelt blev overdraget til kronen 
af fru Tale Ulfstand.

Kilderne bliver mere sikre, når vi 
kommer op i 1600-tallet. På det tids
punkt ejer kongen (d.v.s. staten) Toelt 
landsby, men Frederik 3. overdrog 
i 1651 Toelt landsby til sin hustru, 
dronning Sophie Amalie. Hun lod 
straks et mindre areal af landsbyens 
jorder udskille. Det var en del af den 
såkaldte Holmevang, og området 
blev allerede da kendt som Lille Toelt.

Lille Toelt
Matriklen fra 1682 nævner således, 

at "Lille Tuelthuus” er beboet af Hein
rich Høyer. Ejendommens tilliggende 
var imidlertid næppe større end 2^2 
tdr.ld., men da der senere også fulgte 
et embede med som skovfoged, så har 
det sikkert været attraktivt at blive 
fæster på denne landgilde-ejendom.

"Landgilde” var den årlige afgift, 
som fæsteren af gården skulle yde til 
ejeren. Den kunne enten bestå i natu
ralier eller i penge.

Forfatteren Kaj Strandberg skriver 
videre om stedets historie: "Da Hein
rich Høyer døde i 1686 er det vel hans 
søn, Jens Henrichsen, som fik fæstet. 
Han døde allerede i 1690, og næste 
fæster var Hans Sørensen. Dernæst
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Ejendommen "Lille Toelt" er på dette kort fra 1864 - sammen med naboeejen- 
dommene - markerede, således at man tydeligt ser, at ejendommene ligger et
godt stykke fra selve landsbyen Toelt.

fulgte en mand af format: Mickel 
Hansen, der var den førstnævnte 
skovfoged på denne ejendom. Han 
var født i 1680 og bosat på Lille Toelt 
omkring årene 1706-10. Hans hustru 
Bierta Hansdatter var fra Søholm. De
res 6 børn, 3 sønner og 3 døtre, blev 
spredt i egnen. Christian blev således 
smed i Nyrup landsby. Maren blev 
gift med sin faders afløser som skov
foged, nemlig Jens Nielsen fra Øver
ste Torp.

Mickel Hansen levede til 1758 og 
nåede en alder af 78 år. Svigersøn
nen, Jens Nielsen nåede at blive gift 
to gange, inden han døde i 1761 kun 
44 år gammel. Enken giftede sig med 

den næste skovfoged, Niels Pedersen 
fra Baastrup. Hendes søn af første 
ægteskab blev i Lille Toelt og overtog 
ejendommen i 1782. Han døde her i 
1798, og enken giftede sig for anden 
gang - med Hans Olsen fra Lang
strup. Deres søn, Niels Hansen blev 
den første selvejer på Lille Toelt."

Niels Hansen opnåede nemlig kon
geligt skøde på ejendommen den 9. 
januar 1847, men da Niels Hansen 
døde i 1853 blev Lille Toelt solgt ud 
af familien. Ny ejer i perioden frem til 
1887 hed Lars Madsen, herefter var 
ejeren Julius Møller. Han solgte efter 
kun fire år til P. Schmidt, der i denne 
forbindelse har den helt særlige inte-
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Annonce i Nationaltidende fra marts 
1898 - "Lille Toelt" er til salg.

resse, at han var i familie med Johan
ne Kirstine Møller fra Ebeltoft. Og da 
Johanne Kirstine Møller i 1878 var ble
vet gift med D. T. Poulsen, vil man se, 
at handelsgartneren allerede længe 
før købet i 1907 kendte ejendommen.

Poulsen køber to ejendomme
"Lille Toelt” blev dog handlet et par 
gange, inden D.T. Poulsen i 1907 over
tog stedet. Næsten samtidig købte 
Poulsen også naboejendommen, den 
nedbrændte, men genopbyggede 
"Strikkergaard” - nu med navnet 

"Kellerisgaard”.
Gården var oprindelig beliggende 

i selve Toelt landsby. Gården var en 
af de fire gårde, der blev bygget i 
1686, efter at dronning Sophie Ama
lies schæfer! (fåreopdræt) var blevet 
nedlagt efter hendes død. Dronningen 
havde nemlig fået overdraget lands
byen i 1668 - på et tidspunkt, hvor 
den var i ganske dårlig stand efter 
svenskekrigene. Hun nedlagde derfor 
alle de daværende fem gårde og op
rettede en ny stor gård til fåreopdræt. 
Den fik imidlertid kun en kort levetid.

Gårdene i landsbyen havde dengang 
ikke navne - det fik de først i forbin
delse med landboreformerne i slutnin
gen af 1700-tallet. Så det var først da 
det i 1783 besluttedes at udflytte en af 
landsbyens daværende fire gårde, at 
navnet "Strikkergaard" opstod. Nav
net skyldes, at den daværende fæster 
af ejendommen hed Carl Strikkersen

Der findes - sandsynlig
vis - ikke fotos af Strik- 
kergaarden, så vi må 
nøjes med et foto af går
dens afløser, som her er 
fotograferet i 1949. Går
den blev fra 1907 kaldt 
Kellerisgaard.



28

også biot kaldt Carl Strikker.
Carl Strikker, der fæstede gården i 

1758, fik hjælp til udflytningen af sin 
gård og flyttede ud til sin nye place
ring antagelig i løbet af 1784. Han 
døde imidlertid allerede i 1786, og 
fæsterne hed derpå hhv. Peder Chri
stensen og Jean Jacob Classen. Sidst
nævnte var en i datiden meget kendt 
Helsingør-købmand.

Fra 1791 var gården i selveje og 
Classens enke solgte den i 1820 til 
etatsråd Bjørnsen. Af senere ejere 
kan nævnes J. P. Roed og E G. Schol
ten. 1 sidstnævntes ejerperiode fra 
1885 til 1899 brændte gården imid
lertid. Men i stedet for at genopføre 
den på dens gamle plads blev den 
nye - og mindre bygning - opført øst 
for den gamle landevej der på den tid 
førte trafikken mellem Humlebæk og 
Kvistgaard.

Gården blev nu kaldt Kellerisgaard 
og købtes i 1899 af Jean Heinrich 
Schalburg. Det var dennes enke, 
Bertha Schalburg, der i 1907 solgte 
til D.T. Poulsen. Bertha Schalburg 
købte i øvrigt senere ejendommen 
"Eriksholm" ved Rørtang. Bygnin
gen blev af mere beskeden karakter 
- ikke mindst fordi store arealer efter 
branden blev solgt fra til store villa
grunde vest for den nedbrændte gård 
- et område, som snart efter blev be
tegnet "Det fine Kvarter".

Med købet af de to ejendomme 
"Lille Toelt" og "Kellerisgaard" havde 
D. T. Poulsen erhvervet den centrale 
del af det, der snart skulle blive kendt 
som "Poulsens Planteskole".

Dorus Theus Poulsen
Dorus Theus Poulsen fik sine specielle 
fornavne fordi han efter familietradi-

For at få gø
det jorderne i 
Kelleris måtte 
Poulsen købe 
latringødning 
fra Københavns 
Renovation. Det 
blevlevereti 
disse jernbane
vogne til Kvist
gaard Station!
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tionen var tæt på at dø ved fødslen. 
Et handlekraftigt familiemedlem fik 
imidlertid "banket” liv i drengen. Og 
da hun hed Dorthea, blev barnet op
kaldt efter hende: Dorus Theus!

Poulsen havde i 1878 begyndt sin 
selvstændige virksomhed ved Roskil
devej på Frederiksberg og i begyn
delsen af 1900-tallet havde man her 
70 tdr. Id. under drift. Det var imid
lertid et bredt sortiment, og det var 
meningen, at sønnen Dines Poulsen 
skulle stå i spidsen for den nye afde
ling i Kelleris. Det var derfor en stor 
produktion af nåletræer og frugttræ
er, som Dines Poulsen begyndte med. 
Men i disse år blev rosen- og stau- 
desortimentet væsentligt udvidet - 
ikke mindst efter at Dines i 1907 kom 
hjem fra England med en lang række 
rosenkrydsninger. Disse krydsninger 
fik siden stor betydning for Poulsens 
renommé som rosenforædler.

Begyndelsen i Kelleris var imid
lertid ganske svær. Jorderne var 
ret forsømte, måske som følge af at 
den oprindelige Strikkergaard jo var 
brændt en halv snes år tidligere. Der 
var kalkmangel og der voksede me
get ukrudt. For at gøre jorderne bedre 
blev der således merglet, og der blev 
tilført store mængder af latringød
ning fra København. I en periode 
ikke færre end 12 jernbanevognlad
ninger om ugen. Indholdet blev ført i 
specielle tankvogne ad Nordbanen til

”Johanneminde" - blev opkøbt af D.T. 
Poulsen for at give mulighed for at til
byde boliger til de ansatte på plante
skolen. Ejendommen har i dag adressen 
Kel lensvej 68.

Kvistgaard Station, hvorfra det blev 
kørt i mindre vogne til planteskolen.

Foruden "Lille Toelt" og ”Kelleris- 
gaard” købtes også huset ”Johan
neminde". Og på jorderne anlag
des en mængde læhegn og hække, 
hovedsagelig af thuja, bøg, tjørn og 
hvidgran.

1 1914 købtes ejendommen "Hol
mehus”, der ligger på grænsen til 
Øverste Torpens jorder - længere mod 
vest tæt på Kongevejen. 11917 køb
tes også to gårde i Tibberup Landsby, 
hhv. Grønnegaard og Krogagergaard. 
Tilsammen havde de to gårde om
kring 140 tdr. Id., hvilket betød, at det 
samlede areal nu udgjorde næsten
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Billedet ovenfor viser 
ejendommen "Holme
hus", der i en lang år
række fra 1914 var i 
familien Poulsens eje. 
Jorderne anvendtes til 
frugtplantage. Nuvæ
rende adresse er Kel
ler isvej 57.

De to gårde i Tibberup, som 
familien Poulsen opkøbte 
var hhv. "Grønnegaard" 
(i midten) og Krogager- 
gaard (th). Begge er siden 
brændt, men opført hhv. 
på samme plads og på en 
plads nord for landsbyen, 
hvor Krogagergaard fik 
navneforandring til Gryde- 
mosegaard.
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200 tdr. Id.
11912 deltog Poulsen i Den 4. Nor

diske Haveudstilling i København - 
en af de øvrige udstillere var i øvrigt 
Langesø Plantage. Men også i Ha
veselskabets Have på Frederiksberg 
blev der holdt udstillinger med Poul
sens deltagelse. Således i september 
1913, hvor Nationaltidende havde 
følgende reportage:

"En pragtfuld Samling afsentblom- 
strende Roser og tidligt udsprungne 
Stauder udstilles fra i dag og til paa 
Søndag Aften i Haveselskabets Have, 
hvor D. T. Poulsens Planteskole har en 
Fremvisning af deres nye og ældre 
Sorter, der er dobbelt saa stor som 
Selskabets sædvanlige udstillinger. 
De plejer kun at fylde én Sal, medens 
denne optager to.

For at begynde med Roserne, og for 

igen mellem dem at nævne "Dansk 
Arbejde" først, skal vi strax fremhæve 
to, der er tiltrukne af Poulsens Plan
teskole: "Ellen Poulsen" og "Rødhæt
te". Det er to usædvanligt smukke 
og rigtbærende Grupperoser, der gi
ver det danske Gartneri megen Ære. 
Vi omtalte dem, da de for to, tre Aar 
siden første Gang blev udstillet, og 
de gaar nu deres Sejrsgang gennem 
hele Europa Plan kan finde dem i alle 
de større udenlandske Kataloger for 
i Aar.

Rimeligvis vil Planteskolen faa en 
lignende Fornøjelse af en flunken
de Nyhed, "Grevinde Danneskjold- 
Samsøe” opkaldt efter Grevinde Rosa 
Danneskjold-Samsøe i Kvistgaard; 
Den udstilles her for første Gang og 
er en kraftig mørkerød, næsten sort
laden, fløjsagtig Rose, der er tiltruk-

De to nye roser "Rødhætte" og "Ellen Poulsen " som gjorde D. T. Poulsen berømt 
forsin rosentiltrækning i 1920'erne.
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ketaf "Liberty" og "Etoile de France". 
Den er endnu mørkere end Forældre
ne og meget vellykket i Formen.

Af de fem Hundrede Krydsninger, 
som tiltrækkes, kasseres de fire Hun
drede og nioghalvfems; og saa risike
rer Rosengartneren eller Rosensports
manden endda, at den sidste, som 
han selv er tilfreds med, ikke gør 
Lykke og visner i Tavshed. ”

Den voksende virksomhed behø
vede naturligvis en del arbejdskraft 
- stort set alt arbejde var jo på den 
tid manuelt arbejde. Men i begyndel
sen var der faktisk ikke mange lokale 
folk. Derimod var der især mange 
svenskere, både udlærte gartnere og 
ufaglærte eller medhjælpere ansat. 
Der var også en del nordmænd, fin
ner, polakker samt enkelte fra de bal
tiske lande.

En årsag til dette var, at svenskerne 
især var bedre uddannede indenfor 
gartnerfaget på den tid. Det illustreres 
da også af, at de to første overgartnere 
i Kelleris var svenskfødte. Derimod var 
polakkerne udelukkende arbejdsfolk. I 
en periode var der endda så mange, 
at Poulsen købte ejendommen med 
det lidet flatterende navn "Kasernen" i 
Kvistgaard. Huset var i sin tid opført til 
at huse polske familier, der arbejdede 
på Kvistgaard Teglværk, men Poul
sens arbejdere kunne også anvende 
disse primitive boliger. Ejendommen 
blev nedrevet i 1960’eme.

Overgartner Conrad Nellemann var i 
25 år en trofast leder af det daglige 
arbejde på Poulsens Planteskole. 
(Foto 1935).

De første overgartnere
Niels Dines Poulsen har tidligere 
skrevet om virksomhedens første 
overgartnere:

"De to første overgartnere Karlsson 
og R. Granquist var begge svenskere. 
Førstnævnte blev senere overgart
ner på Borupgaard i Snekkersten, og 
sidstnævnte fik egen planteskole i 
Skaane. Den tredje overgartner, Con
rad Nellemann var dansk, men som 
næstkommanderende havde han 
en dygtig svensk gartner ved navn
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Carsten Pettersson. Han rejste under 
besættelsen tilbage til Sverige, hvor 
han startede sin egen bedrift i Ångel- 
holm - en planteskole, der i løbet af 
kort tid vandt stor ry i Sverige. Conrad 
Nellemann fratrådte i 1944 efter 25 
års lang tjeneste og startede sin egen 
planteskole i Tibberup. En dygtig 
sælger og fagmand."

Conrad Nellemann var søn af Fre
derikke og Conrad Nellemann, som 
boede i Mørdrup. Den unge Conrad 
kom i lære som gartner på Fyn, og 
fik sidenhen ansættelse på Poulsens 
Planteskole. Det var i 1919. Inden da 
havde han mødt den unge Ingeborg 
Deublein. De blev gift, og i 1921 flyt
tede de ind i Grønnegaard, som Poul
sen jo ejede.

En strejke i 1924 gik hårdest ud 
over Conrad Nellemann, der som 

arbejdsformand kom i konflikt med 
en gruppe strejkende aktivister. Nel
lemann blev overfaldet af 5-6 mand, 
der begyndte at slå løs på ham. Poli
tiet var dog allerede til stede under 
episoden og fik tilkaldt forstærkning, 
og aktivisterne blev pågrebet.

Næsten overmæt af Poulsen roser
1 tidsskriftet "Havekunst" fra 1926 
skrev formanden for havearkitek
terne, Jens Peder Andersen bl.a. om 
tidligere tiders vanskeligheder ved at 
finde holdbare rosensorter:

"Det var først da Dines Poulsen 
mødte op med "Ellen Poulsen” og 
"Rødhætte” og andre, at alle rime
lige Krav til en Rabatrose maatte si
ges at være opfyldte. Især vandt "El
len Poulsen" alles Yndest, dog ogsaa 
"Rødhætte” blev meget anvendt.

Det gamle 
gadekær blev 
plantet til 
med åkander 
og rhododen
dron i be
gyndelsen af 
1920'erne, ef
ter inspiration 
fra Langesø 
Plantage. 
I dag er 
åkanderne 
væk.
(Foto 1971)
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Personalet på Poulsens Planteskole fotograferet omkring 1929. Fra venstre kan 
identificeres: 1: Gunnar Hansen, 8: Erik Andersson, 10: Gustav Klag, 12: Lis 
Jensen, 19: Walter Andersson, 20: Olga Rosenberg, 21: Karl Klang, 22: Poul 
Jönsson, 23: Knudsen.

Begge vel saa hyppigt, at man snart er 
overmæt af dem. Disse Roser er saa vel
kendte, at jeg skulde have afholdt mig 
fra et omtale dem, var det ikke for at 
paavise, at de er blevet til ved et maal- 
bevist Arbejde for at udfylde et Savn, og 
at den samme Traad gaar igennem alt 
Poulsens Arbejde med at skaffe Nyhe
der frem. Og der kommer hvert Aar nye 
sorter til: "Else Poulsen" hører ligesom 
"Kirsten Poulsen" til D. T. Poulsens sidste 
Frembringelser. Overalt fra Udlandets 
store Rosenudstillinger hører man disse 
to Nyheder rosende omtalt."

1 begyndelsen af 1920’erne blev 

det gamle "gadekær", der lå overfor 
Strikkergaarden, beplantet rundt om 
dammen med rhododendron. I selve 
dammen blev der plantet et stort an
tal åkander samt diverse sumpplanter. 
Inspiration til dette var hentet i Lange
sø Plantage, hvor N.W. Larsen havde 
en betydelig kultur af netop vand- og 
sumpplanter.

Besøg på planteskolen i 1933
Den lokale avis "Helsingør Avis” be
søgte i juli måned 1933 Poulsens 
Planteskole. Det blev til en længere 
artikel:
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”Det er meget velset, at der gøres 
Besøg i Kelleris Planteskole og her- 
paa vil vi gerne henlede vore Læseres 
Opmærksomhed, fordi det vil være en 
Oplevelse for alle Blomsterelskere, at 
gaa sig en Tur derude i disse herlige 
Sommerdage. Kelleris' Rosenmarker 
er jo berømte, vi har tidligere omtalt 
dem og efter et Besøg, vi i Gaar af
lagde derude, kan vi tilføje, at aldrig 
har dette straalende Mylder af Blom
sternes Blomst været dejligere end i 
Aar. Det er et helt/Eventyr i Farver og 
Duft, men det kan overhovedet ikke 
beskrives, det maa opleves paa Ste
det.

Blandt Plantagens øvrige Sevær
digheder for Tiden skal vi endvidere 
nævne den 75 Meter lange Pergola 
med 50 forskellige Slags Slyngroser, 
der hvælver sig over et Hundrede 
Hortensiaplanter, hver med over Hun
drede knaldblaa Blomsterklaser. Det 
er et saa overvældende Syn, at man 
staar ganske forbauset over denne 
Tusind og een Nats æventyrlige, over 
alle Grænser straalende, Blomster
pragt. Repræsentanter for Verdens 
største Blomstergartnerier, der i Som
mer har set denne Pergola, har taget 
sig til Hovedet og Udbrudt: Nej, dette 
der, er da Løgn!

En stor Seværdighed er også den 
pragtfulde Hovedindkørsel til Plan
tagen med den udsøgte Samling af 
stedsegrønne Vækster, der har udvik

let sig til Eksemplarer i sin Slags. Der 
er Planter og Træer fra alle Verdens 
Egne, de største Skønheder og de 
særeste Fremtoninger imellem hinan
den, alle i en Yppighed og i en Rig
dom af Nuancer, som maa henrykke 
Enhver, straalende Fremtoninger i 
Hænge-Ædelgran, hvis Grene fra en 
Højde som et 3-Etagers Hus, slæber 
meter langt hen ad Jorden, afrikan
ske Ceder, japanske Ædelgran med

Den berømte og flotte allé af japan
ske kirsebærtræer blev plantet i 
1930'erne kort efter, at den nye vej 
mellem Kelleris og Krogerup var blev 
anlagt. (foto 2019)
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Ejendommen "Kelleriis" som D. T. Poulsen omdøbte den oprindelige ejendom 
"Lille Toelt" til. Luftbilledet er fra 1938 og viser det dengang næsten nybyg
gede stuehus, som endnu i dag ejes af efterkommere efter D. T. Poulsen.

Kogler paa en halv Alens Længde, 
japanske Kvæder bugnende af de 
skønneste Frugter, Sumpcypresser, 
Bøge fra Chile i de særeste Former, 
20-aarige Dværggraner af størrelse 
som en Persillebusk, pragtfulde ca
nadiske Graner med staalblaa Kogler, 
Berberis og Tuja i Formationer, som 
sjældent ses her til Lands, Bambus i 
hele smaa Skove og mange, mange 
andre Ting, som den besøgende vil 
fryde sig over. Dines Poulsen viser 
rundt, som om det var den naturligste

Ting af Verden, atal denne Herlighed 
er vokset frem omkring hans skønne 
Hjem, men hans højtbetroede Mand, 
Gartner Nellemann, lader dog skim
te igennem, at sovende er man ikke 
kommet tit alle disse Herligheder.

I disse Dage foregaar der en enorm 
Eksport af de berømte Poulsen-Roser 
derude fra, de sendes pr. Flyvema
skine bl.a. til London i store Mængde 
og Amerikanerne er som gale efter at 
faa fat i dem, men det har sine Van
skeligheder og vi hører i den Hense-
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Billedet fra 1948 ovenfor viser to 
gartnere i færd med at okulere ro
ser, d.v.s. at man anvender knopper 
(øjne) fra ædle sorter og poder dem 
på en grundstamme a f en vildrose. 
På den måde kan roser formeres.

illustrationen nedenfor viser meto
den i skematisk form.

ende nogle artige Historier om det 
amerikanske Toldvæsens Kontorius- 
Dikkedarer, der søger at sætte Bom 
for Rosernes Indførsel i Landet.

I Kelleris Planteskole viser Træfrug
ten, som alle andre Steder i Aar, en 
overvældende Frodighed, Grenene 
tynges helt mod Jorden under Væg
ten af af al den Rigdom. Valnødderne 
hænger i store Klaser og Bærfrugten 
straalergul og rød saa langt Øjet ræk
ker. Det er den gode Sommer i Fjor, 
som vi skylder Tak for det, siger Di
nes Poulsen, Træer og Buske har haft 
enestaaende Betingelser for at udvik
le sig til disse Højder. Det eneste, vi 
har haft Uheld med er Kirsebærrene, 
de tørrede ind og dryssede tøndevis 
af Træerne i den lange Tørkeperiode.

Det er mange Timers Vandring, at 
gaa Kelleris Plantage igennem, saa 
man faar alt at se og Solen er langt 
nede bag Kelleris Hegn, da vi ender 
ved Søen med de berømte Rhododen
dron og Aakanderne, mellem hvis
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Svend Poulsen i drivhuset med skud af nye roser i potter, (foto 1948)

Blade alenlange Snoge lyner i Staal- 
blaa Glans. Vandringen har givet Ap
petit til Aftensmaaltidet, der indledes 
med Plantagens Kæmpe-Artiskok."

Albert Nicklasson
Næste overgartner eller formand blev 
Albert Nicklasson, der trods navnet 
var dansk - født i Endrup 1908. Al
lerede som barn - i 1915 - kom Albert 
imidlertid i pleje hos Anders Nikolaj- 
sen i Kvistgaard, og som 13-årig fik 

han et job som lugedreng på plante
skolen. Det faldt i god jord hos Albert, 
der selv bad om at komme i lære efter 
at skolegangen sluttede efter konfir
mationen. Den 1. april 1923 kom han 
i lære. Bortset fra et enkelt år hos 
handelsgartner Peter Bæk i Hvidovre 
fra 1926-27 var han ansat hele sit liv i 
Poulsens Planteskole. 11939 blev han 
næstformand i Kelleris, og i 1944, 
ved Neilemanns fratræden, blev han 
formand. 11976 gik han på pension.
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T.v. overgartner Albert 
Nicklasson, der i 1974 
kunne fejre sit 50 års 
jubilæum i virksom
heden

T.h. ses den gartner
uddannede Gunnar 

Hansen, der i 50 år var 
chauffør i firmaet.

Overgartnernes (eller formænde- 
nes) opgave var at lede og fordele 
arbejdet - og i perioder var der rige
ligt at se til. 1 højsæsonen kunne der 
godt være op til 80 mand ansat. Ud
over selve planteskolen skulle også 
arboretet passes, forædlingsarbejde, 
frugtplantage og ren landbrugsdrift 
passes.

Omkring 2. verdenskrig var der så
ledes - blot for at give indtryk af stør
relsesforholdene - ca 4 km hegn og 
3,8 km hække, der skulle henholdsvis 
stynes og klippes hvert år. I flere år 
blev der podet og okuleret mellem 
100 og 200.000 frugt- og allétræer, 
mange tusinde nåletræer blev ud- 
eller omplantet og mellem 200. og 
300.000 rosenstammer udplantet og 
okuleret.

Lettiske arbejdere 
og rationalisering
Niels D Poulsen fortæller videre:

"l det sidste krigsår var det efter
hånden blevet svært at skaffe den 
rigtige arbejdskraft og derfor beskæf
tigedes i de år kun mellem 70 og 80 
personer i højsæsonen. Da flygtnin
gestrømmen til Danmark fra det tysk
besatte Letland begyndte, blev flere 
af disse stakkels flygtninge indkvar
teret på Gurrehus samt i Esrom Klo
ster. Vi fik tilladelse til at beskæftige 
20 i planteskolen, men måtte så selv 
sørge for deres transport frem og til
bage. ”

Efter besættelsen begyndte ratio
naliseringen af virksomheden. Allere
de i 1946 indkøbtes den første traktor. 
Indtil da havde man haft fem spand 
heste, men efterhånden blev disse er-
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Planteskolens blå folkevognspickup, 
var et kendt indslag på egnen.

stattet af maskinkraft.
I årene efter 1924 blev plantesko

lens store sortiment af frugttræer flyt
tet fra afdelingen på Roskildevej til 
Kelleris. Samlingen var dengang på 
150 forskellige æble, pære og blom
mesorter. En større frugtplantage 
anlagdes i 1927. Frugtavl var i mel
lemkrigstiden og under besættelsen 
en udmærket forretning, men efter 
krigen kunne man ikke længere klare 
sig i konkurrencen, især fordi man 
havde alt for mange forskellige sorter.

Drivhuskapaciteten blev også grad
vis forbedret, dog især ved ibrug
tagningen af 2600 m2 drivhusareal i 
1964.

En ny rosensort kostede ¥2 mio kr 
Udover roserne havde planteskolen 
også en række andre specialer. Det 
var især stedsegrønner planter, cle- 
matis, rhododendron og hækplanter.

Selvom frugtavlen ophørte efter kri
gen fortsatte man dog stadig udvik
lingen også af frugttræer, især æbler.

Men det var især roserne, som plan
teskolen blev berømt på. Og det var 
et stort arbejde, der krævede en stor 
indsats af mange mennesker, over 
lang tid og af dygtige rosenkendere. 
Udvælgelsen af roserne og de nye ar
ter var en langvarig og dyr proces.

I oktober blev hvert år sået 70.000 
frø. Disse spirede i løbet af foråret, 
og af disse frøspirer udvalgtes så ca 
800 planter, som man vurderede som 
de sundeste. Ud af de 800 planter, 
der fungerede som forsøgsplanter, 
produceredes der 7 af hver. Dermed 
stod man med ca 5.000 planter, som 
blev udplantet på friland, og i løbet 
af sommeren skulle der så nøje hol
des øje med planternes udvikling. 
Næsten hver dag blev rækkerne af 
roser gået igennem med henblik på 
at vælge de 10 bedste sorter ud. Til 
dette arbejde krævedes indsigt og 
dygtighed. De udvalgte planter fik så 
lov at stå endnu et år. 1 denne periode 
frasorteredes endnu et par stykker og 
tilbage blev ca 5-8 sorter, som kunne 
bruges.

Men udvælgelsesprocessen var 
ikke forbi endnu. De 5-8 sorter blev 
så sendt til forskellige steder i ud
landet, hvor vækstbetingelserne var 
anderledes. Helt op til 30 forskellige 
steder i verden afprøvedes sorterne.
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Pernille f. Poulsen og Mogens Nyegaard Olesen fotograferet i1983, kort før plante
skolen måtte lukke p.g.a. økonomiske problemer.

Hele processen tog ca 8 år, før man 
var sikker på at have en sort, som 
kunne tåle at få det blå stempel som 
en ægte Poulsen-rose.

Samlet kostede denne proces man
ge penge, og det blev i 1978 beregnet 
at det kostede henved 500.000 kr at, 
udvikle en brugbar rose. Dengang ko
stede en rose i udsalg omkring 17-18 
kr, så der skulle sælges rigtig mange, 
før pengene var hjemme igen.

Successen var hjemme, når seks be
tingelser alle var opfyldt: Sundhed, 
hårdførhed, pænt løv, mange blom
ster, flot farve og god duft.

Generationsskifte og lukning
1 1976 blev der gennemført et ge
nerationsskifte i virksomheden. 
Samtidig omdannedes planteskolen 
til en specialplanteskole, hvor der 
især blev lagt vægt på forædling og 
formering. Virksomheden blev om
dannet til et aktieselskab og blev nu 
ledet af Pernille Poulsen og hendes 
mand Mogens Olesen.

Imidlertid fik planteskolen i be
gyndelsen af 1980'erne likviditets
problemer - forårsaget af det da
værende høje renteniveau. 1 1983 
måtte man dreje nøglen om og er-
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Salgsområdet med butik og administration og parkeringsplads fotograferet i 1983. 
Th. ses stuehuset til "Lille Toelt”.

kende, at eventyret var slut i Kelle
ris.

Ny virksomhed
Men Pernille og Mogens Olesen fort
satte rosenforædlingsarbejdet - nu 
blot på en adresse på Kratbjerg 334 
i Fredensborg. I de følgende år ud
viklede forretningen sig til verdens 
største rosenforædlingsvirksomhed. 1 
1983 solgte firmaet omkring ¥2 mio. 
roser om året - femten år senere ca. 
50 mio. Men det er kun udviklings
arbejdet, der foregår i Fredensborg. 
Dyrkning og salg foregår på licens.

Derfor består virksomheden i virke
ligheden også kun af Pernille og Mo
gens samt en enkelt eller to ansatte.

12019 produceres der 30 mio. Poul
sen Roser og 2 mio. Poulsen Clema
tis om året. De sælges i mere end 
50 lande over hele verden, og mere 
end halvdelen af alle potteroser, der 
sælges på verdensplan er en Poulsen 
rose. Selve udviklingsafdelingen lig
ger i dag i Broby på Fyn.

I tidens løb har virksomheden mod
taget et væld af præmieringer. Alene 
i 2019 tre internationale præmier.
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Kathrine Popps 
erindringer fra Skotterup 
og Snekkersten
Anna Kathrine Popp (1878-1958) var datter af Louise Augusta f. Jonassen 
og Ernst Ludvig Iheodor Popp. Hun voksede op i Helsingør, men var ofte 
hos moderens familie i Skotterup og Snekkersten. Hendes mor var datter 
af fisker Jonas Jensen og hustru Ane Cathrine Joensdatter (Jansdatter), som 
boede på nuværende adresse Strandvejen 234.
Kathrine Popp, der var uddannet gartner, var som ung en periode i Ameri
ka, men drev senere flere forskellige forretninger i Helsingør, bl.a. blomster
forretninger, en hatteforretning.og sammen med søsteren en modebutik. Sit 
otium nød hun på Nørrevej i Snekkersten, hvor hun i villaen på nuværende 
Nørrevej nr 1 dyrkede sine to store interesser: Maleri og spiritisme.
Denne beretning - nedskrevet i 1950'eme - er oprindelig redigeret af Jens 
Henrik Tiemroth og bragt i tidsskriftet Saga i 1973. De ledsagende illustra
tioner i denne artikel er redigeret og tekstet af Kjeld Damgaard.

afA. Kathrine Popp

Ak, Skotterup, hvor var du dejlig i 
gamle dage, da jeg var barn. Vi bo
ede i Helsingør, men om søndagen og 
ved hver given lejlighed travede vi af 
sted i sol og regn for at besøge vore to 
tanter og to onkler.

Dengang var der ikke noget tog, 
man kunne tage til Snekkersten, og 
en vogn var alt for dyr for de små 
penge, man havde. 1 sol var vejene 
et tykt støv, og træer og alt var gråt af 

støv. Min lillesøster, som knap var to 
år, faldt ustandselig i det tykke støv.

Min far travede af sted med en stor 
pose wienerbrød, fem store stykker 
og et i tilgift, i alt for 25 øre. Det ville 
jo ingen andre bære. Hans bredskyg
gede kunstnerhat tog af for solen, 
men sveden randt i stride strømme.

Halvvejs ude på Snekkersten havde 
vi en tante, som havde kælderstuen 
i Snekkersten kro. Der kom vi ind og
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Huset på Strandvejen iSkotterup fotograferet omkring 1880. Det har ikke med sikkerhed ret muligt at identificere alle personerne, men den ældste på billedet siddende med hvdit 
tørklæde foran stakittet er uden tvivl Ane Cathrine Joensdatter (Jansdatter) (1801-86) - iler til Louise Augusta Jonassen, der igen var moder til Kathrine Popp. Det er sikkert også 
plejesønnen Jens Gerner Børgensen (1864-1908) som sidder med hunden forrest. De fående herrer med hat er sandsynligvis brødrene Anders og Carl Jonassen, som overtog 
huset efter forældrene Jonas Jensen (1800-79) og hustru Ane Cathrine Joensdatter. Den i? kvinde i hvidt med paraply er sandsynligvis Johanne Jonassen, kaldte "Den smukke Fi
skerpige" (1844-1911). Udover Louise, Anders og Carl var der også Margrethe (f. 1827), J (f-1831) Svend (f 1839), Frederik og Louise (f 1848) samt da afdøde Lene (1829-1864).
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På deres vej fra Helsingør til Skottenip passerede familien Popp i Kathrines 
barndom Snekkersten Kro, der så således ud i 1880'eme. Her havde Trine og 
Jan Schmidt overtaget krodriften omkring 1880 - og det var sandsynligvis dem, 
familien fik kaffe hos.

Lene f. Børgesen (1827-1918) og Jens 
Jonassen (1831-1923) boede lige 
overfor Snekkersten Havn. Jens Jona
ssen var bl.a. færgemand, strandfo
ged og fra 1882 også postekspeditør.

fik en kop kaffe. Så drog vi videre og 
kom ud for Snekkersten havn. Der bo
ede onkel Jens og tante Lene. Tante 
Lene var så god og sød, men hos dem 
var der altid fuldt af fine fremmede, 
så vi ville helst videre.

Min kusine Martha boede i et lille 
stråtækt hus. Hun havde den yndig
ste have, hvor der altid var blomster. 
Hun var den største blomsterelsker, 
jeg har kendt. Hende elskede vi, og 
i hendes lille, ravgule, maleriske 
hus var vi altid velkommen som små 
børn, og senere som voksne vidste vi
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Siddende foran hu
set ses Martha Bør- 
gesen (1861-1949), 
der var datter af 
Katharina Popps 
moster, Lene kaldet 
Lena (1829-64). 
Hun boede i huset, 
der nu har adressen 
Strandvejen 192.

også, hvor vi skulle gå hen, når no
get gik os imod eller til hjertet. Mar
tha var min mors søsterdatter. Min 
mor fortalte mig om, hvordan hendes 
søster Lena, som var gift med Jacob 
Børgesen og havde to børn, ventede 
det tredje.

Da hun havde fået barnet, en stor, 
dejlig dreng, kom min mor, som var 
en ganske ung pige på 14 år, for at 
besøge hende og hjælpe. Hun sad 
oppe i sengen, da min mor kom. »Når 
jeg nu kommer op,« sagde hun, »skal 
jeg sy Martha en fin, lyserød kjole.« 
Pludselig begyndte hun at ryste. »Det 
er nok noget mælkefeber,« mente 
hun. Men det blev snart værre, og i 
løbet af kort tid var hun død fra sine 
tre små børn. Lægen, som kom til 
hende, var rasende og kaldte jorde- 
moderen for en morder.

Hun blev begravet på Tikøb kirke

gård, og hendes lille, nyfødte barn 
kom med på vognen. Han blev døbt 
samme dag, som hans mor blev be
gravet, og hans navn blev Lenius ef
ter hans mor Lena.

Mit højeste ønske var at få lov til at 
sove hos min tante Hanne. Huset lig
ger der endnu, restaureret og pænt. 
Et langt, smalt hus til to familier 
med dør og forstue midtpå, men el
lers ligner det ikke meget det gamle 
hus med det tætte, lune stråtag og de 
morsomme, runde kapper til kviste 
ind til det store loft, som gik over hele 
huset.

Det loft var fuldt af gamle, morsom
me sager. Store kister med kjoler, foret 
med hørlærred i livene og lavet af lys, 
blød silke, samt gamle ærværdige 
dragkister, fyldt med forlovelsesbreve 
og skøder og andre gamle sager. Fine 
gamle billeder med skønne damer,
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som sad med hovedet af et rådyr mod 
kinden. Fade og tallerkener af tin.

En dag havde jeg fået lov til at sove 
på loftet i en seng, som stod op mod 
en skorsten. Jeg sov i nogle timer, 
men hen mod morgen vågnede jeg 
og så en ældre mand stå et stykke fra 
min seng. Han så lige frem for sig, så 
jeg så hans profil, en fin profil, og et 
fint, hvidt hår med lidt krøllet fald 
i nakken. Han havde en blå, ulden 
skjorte og blå bukser, men uden på 
bukserne var trukket et par hvide, 
svære, uldne strømper, som var buk
ket om ved knæet. Jeg så en tid på 
den gamle mand, som ikke rørte sig 
eller så på mig. Ind af et gavlvindue 
faldt en stribe af lys, og støvet dan
sede i lyset. Jeg tog mit blik væk et 
øjeblik. Men da jeg så igen, var han 
borte. Jeg lå længe og lyttede, men 
ikke en lyd hørte jeg. Så faldt jeg i 
søvn og sov nogle timer, til det blev 
rigtig morgen.

Fremme på loftet hang fine, ny
strøgne, lette kjoler i lyse farver og 
med knapper som brystsukker, man 
har suttet på. Det var tanternes kjoler, 
fra de var unge. Når man var fyldt de 
tredive år, kunne man på den tid ikke 
mere gå med så lette og lyse kjoler, 
for så var man jo en ældre pige. Ak 
ja, de to kære tanter, de var mig de 
kæreste efter min mor, som også var 
født her i det gamle hus. Tante Hanne 
havde været en smuk, høj, ung pige.

De kaldte hende den smukke fisker
pige. Hun var forlovet med en pæn, 
ung tømrer og ventede et barn. Det 
var en slem historie dengang. Det 
måtte ikke så gerne ske i en ordentlig 
familie.

En dag sad de allesammen om bor
det og spiste til middag. Hanne kom 
til at se ind i et spejl, som hang på en 
vinduespille lige for hende, og plud
selig faldt hun besvimet om. »Jeg så 
i spejlet en hvid hånd tage om min 
strube,« fortalte hun. 1 samme øjeblik 
havde hendes kæreste hængt sig. 
1 lang tid var hun omtrent sindssyg 
af sorg og græmmelse. Hun fødte sit 
barn, og det blev optaget i hendes 
hjem og opdraget der. En stor, køn 
dreng, Jens Børgesen.

Fra vinduet i stråtaget så man ud 
over det glitrende og glidende Sund 
over stejlebakken og svinehuset, hvor 
der ofte var to grise. Det frelste en
gang mit liv. Som børn legede min 
kusine og min fætter i båden, som’ 
lå ved vasen, og jeg styrtede i van
det mellem båden og vasen. Jeg sank 
og kom op et par gange, og hvis ikke 
min tante Bertha netop havde været 
henne for at give grisene æde og var 
kommet styrtende og fik mig op af 
vandet, så havde det nok endt mit 
liv. Jeg har nok ikke været ret stor, for 
hun bar mig op over stejlebakken op 
til min mor. På stejlebakken stod der 
en gammel pil. Den var meget garn-
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Dette maleri af Anton Dorph viser et grisehus på stranden overfor Strandvejen 
224 - altså ganske tæt på Strandvejen 234. Der er såldes ikke tale om det skur, 
som omtales i erindringerne, men det har sikkert lignet dette.

mel, og lynet væltede den om, men 
den står der endnu 70 år efter.

Min søster havde fået en fin, ny 
kyse. Den fyldte hun med sten, og så 
holdt hun den i hagebåndet og dun
kede den ned i vejen, og til sidst end
te den hos grisene, som åd det meste 
af den.

Min lille bror Jonas, som kun var 4- 
5 år, løb op ad Rørtangvejen og kom 
pilende hjem med forklædet fuldt af 
ganske små, pilskaldede fugleunger. 
Han blev straks sendt op for at lægge 

dem allesammen tilbage i reden igen.
Og Egebæksvang, hvor vi kendte 

alle stier og veje, alle hindbærkrat. 
Og Tyvekrogen, hvor der var så my
stisk - alene navnet var nok til at få os 
til at gyse. Oppe i hindbærkrattet gik 
en kone med hovedet under armen. 
Det var ganske bestemt, min kusine 
havde selv set det. I de himmelhøje 
bøgetræer foran i skoven var en stor 
rågekoloni. En forvoven fætter, lidt 
ældre end jeg, klatrede op af de glat
te bøgestammer og kastede rågeun-
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Maleriet kaldes "Høns ved Dalsborg” og viser de gamle - for længst nedrev
ne - længer af den gamle Dalsborggaard, der forsvandt i 1916-17. Maleriet er 
uden årstal, men uden tvivl malet i "baronens tid" - d.v.s. Preben baron Wedell- 
Wedellsborg, der ejede Dalsborg i perioden 1873-1915. (Maleri i privateje)

gerne ned, så de slog sig ihjel mod 
jorden, eller han drejede halsen om 
på dem. En forvoven krabat var han.

Men det morsomste var at lede ef
ter hønsereder fra baronens høns. Vi 
fandt en med en halv snes æg, og de 
blev puttet i lommen i nederdelen. 
Der var ikke tale om at gå hjem med 

dem straks. Vi skulle plukke hindbær 
først, og så gik vi og daskede med 
lommen, til det hele blev en ægge
kage.

Mens min mor var barn, havde hen
des forældre også grise. Dem blev 
der kælet og kræset for. Hun måtte 
gå i skoven og skære nælder til dem.
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Forfatteren afdenne artikel, Kathrine Popp ses bagest, Foran fra venstre; hen- 
des moder, Louise Augusta f. Jonassen, Richard Popp Madsen samt dennes 
moder Bertha Popp g. Madsen. Billedet er fotograferet omkring 1908.
(fotofra "Saga" 1973)

Store, tykke vanter måtte hun have 
på. Nælderne blev skåret med en stor 
kniv, de blev sammenbundet, og det 
grønne blev blandet med kornstrå. 
Det var det fineste flæsk, de grise fik, 
det var som marcipan. Den dag, hvor 
grisene skulle slagtes, kom Morten 
Slagter og stak dem. Min mor flygte
de så langt bort som muligt for ikke at 
høre de frygtelige hyl og ikke se den 
store mand med den blodige, lange 
kniv, som han holdt i munden. Han 
lignede en rædsom røver. Men bag
efter kom alle de dejlige pølser og al 

den gode mad, der blev båret rundt 
til gode venner og fattige. Så var sor
gen over grisene slukket.

Min mor var den yngste af ni sø
skende, fire døtre og fem sønner. Alle 
sammen store og smukke folk, som 
min mor sagde, stærke og sunde. De 
fleste blev tæt op ved de 90 år, nogle 
over. Min ene tante blev endda 98.

Min mor havde kun været syg en 
gang i sit liv. Tyfus hærgede på lejet. 
Hele familier lå syge. Kun min mor, 
som dengang var 14 år, var oven 
senge. Hun måtte pleje og passe de
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andre, til hun til sidst også blev syg 
og fik høj feber. Hun var sikker på, at 
hun nu skulle dø. De døde rundt om
kring, venner og bekendte, så det var 
jo en naturlig ting, at hun også skulle 
dø. Hun fandt sig i sin skæbne som 
noget, der ikke kunne være anderle
des. Værst medtagen var min onkel 
Carl. Han fik moskus, det fik man 
kun, når det gjaldt liv eller død. Men 
det var stærke, sunde mennesker, og 
de kom sig allesammen, og ingen af 
dem var, så vidt jeg ved, syge senere.

Min bedstemor var 48 år, da min 
mor blev født som den sidste af ni. Ja, 
egentlig havde der været ti, men min 
bedstemor aborterede med et dren
gebarn en dag, da hun løftede en af 
de store, tunge jerngiyder.

Familien var stor. De to gamle, min 
bedstefars far og mor, levede med hu
set. Ti mennesker til bords hver dag, 
så det var tunge madgryder. Min bed
stefar var fisker og en særdeles vågen 
og driftig mand. Der var stort fiskeri, 
og han havde mange og store både. 
For det meste blev de roet.

Om efteråret fangede de ål ved slot
tet, og til tider fik de bådene så fulde, 
at de var synkefærdige. Så kom de 
hjem, trætte og forasede og ofte alde
les gennemblødte til skindet.

Fisken blev læsset på de store, hol
stenske vogne, som var stablet op på 
siderne med brædder, så de kunne 
tage et ordentligt læs, og så kørte de 
til København for at sælge fisken.

i dette huspå Nørrevej 1 boede Kathrine Popp i en periode frem til sin død i 
1958. (foto: 1958)



Efterkommere efter fisker Jonas Jensen og 
hustru Ane Cathrine Joensdatter i Skotterup

U1 LH
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En landskendt maler 
i Espergærde
af Kjeld Damgaard

På Strandvejen i Espergærde - 
helt nøjagtigt nr. 346 - købte histo
riemaleren Anton Laurids Johan
nes Dorph i 1885 en sommerbolig 
tæt ved Espergærde Havn. På det 
tidspunkt var Anton Dorph både 
kendt i Danmark som kunstmaler 
og især på egnen ved Snekkersten 
og Espergærde, hvor han havde 
opholdt sig ad flere omgange. 
Men han fortsatte sit virke endnu 
en årrække og har efterladt sig en 
lang række motiver fra Øresunds
kysten.

Uddannelse
Anton Dorph var søn af rektor - 
senere professor - Niels Vinding 
Dorph og Louise Amalie Bloch. 
Sønnen, Johannes, fortæller om 
sin fader, at han allerede som 10- 
årig havde en drøm om at blive 
kunstmaler. Medens han gik i 
skole, gik han således til under
visning hos marinemaleren Carl

Kunstmaleren Anton Dorph (1831- 
1914) havde sommerbolig i Esper- 
gærde i perioden 1885-1898.

Dahl og hos J. Th. Lundbye. Han 
var således kun 14 år, da han kom 
på Akademiet hvor han studerede
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samtidig med at han var elev hos 
C. W. Eckersberg og hos Wilhelm 
Mars trand.

Senere var han i Italien, Paris, 
Holland og Belgien. I de første år 
var det især portrætmaleriet, der 
havde Dorphs interesse. Han mod
tog da også både Akademiets lille 
og store sølvmedalje i hhv. 1849 
og 1850. Et af hans første udstille
de billede hed "Ved Brønden". Det 
var i 1853 og maleriet blev hurtigt 
solgt. Det viste sig dog atvære An
ton Dorphs fader der havde købt 
det - så det var med blandede 
følelser, at sønnen erfarede, hvem 
køberen var!

Dorph indlogerer sig i 
Snekkersten
Dorph etablerede sig med eget 
atelier i en bygning i Bredgade i 
København, hvor i forvejen også 
kunstnerne Carl Bloch, Lauritz 
Tuxen og P. S. Krøyer havde deres 
atelierer. 1 de første år malede han 
mange portrætter, og det var nok 
især et portræt fra 1855 af skue
spilleren C. N. Rosenkilde, der slog 
hans navn fast som en anerkendt 
maler.

Imidlertid søgte Dorph - i lighed 
med mange andre kendte kunst

nere - at male simple menneskers 
liv og motiver derfra. Derfor søgte 
Dorph op langs Øresundskysten 
og landede på Snekkersten Kro, 
hvor han i 1855 indlogerede sig. 
Her begyndte han - sammen med 
andre malere som f.eks. ungdoms
vennen Carl Bloch samt Peter Vil
helm Kyhn og C. R. Vogelsang - at 
male motiver af fiskere og af Øre
sundskysten. Når vejret ikke mu
liggjorde udendørs arbejde for
drev malerne tiden med at male 
små motiver på en væg på loftet 
i Snekkersten Kro. Denne væg ek
sisterer desværre ikke mere, da 
kroen og væggen brændte i 1950. 
1 1866 blev han gift med sin ku
sine, Christine Louise Dorph, der 
var datter af sognepræst Johan-

Villaen på Strandvejen 346, som 
Dorph anvendte som sommerhus i 
årene 1885-98. Huset ligger der end
nu og er let genkendeligt.
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Typisk detalje i Anton 
Dorphs værker var 
motiversom dette, 
hvor man ser en fisker 
- antagelig i Snekker
sten eller Espergærde 
- sidde på sin bør og 
bøde sit garn. 
Maleriet er fra 1867.

nes Dorph og Henriette Christine 
Bloch. Parret fik to børn, Johannes 
Dorph (f. 1868) senere tegner og 
publicist samt Hedvig Dorph (f. 
1878).

Køb af hus i Espergærde
Efter de første år i Snekkersten Kro 
indlogerede han sig forskellige 
steder langs Øresundskysten og 
blev efterhånden så glad for livet 
dér, at han i 1885 købte en ejen
dom ved Espergærde Havn. Huset 
var oprindeligt et fæstehus, der 
hørte under Krogerup. 1 1872 var 
det imidlertid blevet købt til selv
eje af musikeren R. C. Rasmussen. 
Den 21. maj 1885 fik Anton Dorph 

huset, som han straks ombyggede 
med et nyt atelier og således at 
det kunne fungere som sommer
hus for familien.

Her tilbragte familien så de føl
gende 14 somre, og her fortsatte 
Dorph skildringerne af folk og 
landskaber langs Øresundskysten. 
Fra hans hånd kendes således en 
lang række skitser og malerier 
af lokalbefolkningen og af dag
ligdags begivenheder. Vi møder 
fiskerne i deres daglige arbejde 
langs stranden. Et yndet motiv 
var således en fisker, der stamper 
orm - og især detaljerigdommen 
gør, at skildringerne er værdifulde 
også for nutidens forståelse af da-
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Anton Dorphs billede "Ung kone ven
ter på sin mands hjemkomst". Billedet 
viser fiskerhustruen Elise Christensen 
(f. 1861), som med sønnen Christian 
på armen, venter på at manden, fi
sker Chresten Christensen (f. 1857) 
skal nå ind til vasen ved Espergærde. 
Maleriet er fra 1872.

tidens metoder, fremgangsmåder, 
tøj, redskaber o.s.v.

Yndet altertavle-maler
Men Dorph var tillige en flittig 
leverandør af altermalerier. Ikke 
mindre end 50 altertavler leve
rede han til kirker landet over. 
Blandt disse var altertavlen til 
den nye Humlebæk Kirke i 1868 
samt billeder til Trinitatis Kirke, 
Stefanskirken og Holmens Kirke i 
København.

Dorph fik flere udmærkelser 
gennem årene, bl.a. Neuhausens 
præmie i 1857. Han blev des-

En af Dorphs skitser til et maleri med 
motiv af en ormestamper, er gengi
vet i hæftet "Skitser fra Øresunds
kysten" af Anne Majken Snerup Rud 
fra 1997.

uden medlem af Akademiet i 1871 
og professor samme sted i 1893. 
Han tildeltes tillige ridderkorset i 
1879.
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Denne udsigt havde Dorph over Espergærde Havn medens han boede i 
villaen på Strandvejen. Der var endnu ikke bygget ned mod stranden.

Eftermælet
Alligevel er Anton Dorphs efter
mæle ikke særligt flatterende. 
Billedhugger Rikard Magnussen 
har i Weilbachs Kunstnerleksikon 
beskrevet ham således: "Anton 
Dorph var ungdomsven med Carl 
Bloch og stod ham nær i sit kunst
syn, hvorfor han gerne bliver sam
menlignet med Bloch, hvem han 
ingenlunde holder mål med. Hans 
genrebilleder kan være særdeles 
indtagende i deres blide harmoni.

Som portrætmaler var han en be
tydelig kraft, og som historiemaler 
vistnok den største producent af 
alterbillederi Danmark. Hans reli
giøse kompositioner er fast udfor
mede og båret af blid alvor, som 
giver dem værdighed, uden at 
der dog kan tillægges dem frem
ragende betydning i kunstnerisk 
henseende."

1 en nekrolog fra 1914 i Natio
naltidende kunne man læse en 
lidt mere positiv vurdering: "Som
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Detsåkaldte 
"slottefiskeri" ved 
Kronborg, hvor 
fiskerne med en 
speciel teknik fi
skede hornfisk, er 
gengivet på dette 
Dorph-maleri fra 
1880. Lederen af 
fiskeriet, kaldet 
Kaptajnen, giver 
med armene et 
tavst signal tilde 
øvrige fiskere.

genremaler står Dorph, Dalsgaard 
og Sonne nær. Enhver, der inte
resserer sig for ældre dansk ma
leri, kender hans indtagende bil
lede "En ung kone, der venter sin 
mands hjemkomst", i hvilket den 
blide alvor, som den mest iøjnefal
dende og mest værdifulde egen
skab ved hans kunst, kommer ty
deligt frem".

Nåede ud til det brede publikum 
Anne Majken Snerup Rud har i et 
udstillingshæfte fra 1997 også be
skrevet Anton Dorph og beskriver 
også hans eftermæle: "l dag er An
ton Dorph ikke særlig anerkendt 

af kunstkendere, og hans betyd
ning for kunsthistorien har ikke 
været stor. Han fastholdt det, han 
engang lærte og kom dermed ud 
af trit med udviklingen. Pien ale
ne den folkelige popularitet han 
i sin tid havde - og til dels også 
har i dag - gør ham interessant i 
et kulturhistorisk perspektiv. An
ton Dorphs værker blev udsendt i 
mange mere eller mindre gode re
produktioner. De bevirkede, sam
men med de mange originalvær
ker, der blev solgt, at han varen af 
de få danske malere, der virkelig 
nåede ud til det brede publikum".
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Møder og arrangementer
TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2020:

Besættelsen 
på 75 års afstand
1 2020 er det 75 år siden, at Danmark 
blev befriet. Det var mørke år, hvor na
tionens 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 nationale identitet, og vi ser den 
ofte brugt som historisk argument i den 
løbende politiske debat. Derfor tolker vi 
også historien om besættelsen forskel
ligt alt efter behov. Men hvad er rigtigt, 
og hvad er forkert. Hvad er historikernes 
status i dag efter de mange års forsk
ning og de mange bøger, der er skrevet 
om emnet. Dr. phil. Hans Kirchhoff, der 
tidligere har holdt foredrag i Historisk 
Forening om besættelsens forhold, vil 
forsøge at give et svar.

HD OG STED: tirsdag d. 14. januar 2020 
KL 19.15 på Espergærde Bibliotek

TORSDAG DEN 20. FEBRUAR 2020:

Espergærde, Mørdrup og

Ubberup i 1950'erne
På grund af den store interesse for det
te arrangement afholdt 19.11.2019, 
gentager Kjeld Damgaard foredra
get denne aften.

TID OG STED: torsdag d 20. febr. 2020 
kl 19.15 på Espergærde Bibliotek

TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2020:

100-året for genforeningen 
Denne aften kommer lektor i historie 
ved Helsingør Gymnasium Otto Ruhl 
og fortæller om baggrunden for Gen
foreningen i 1920. Hvordan kom det 
til de to folkeafstemninger, og hvordan 
afgjorde man, hvad der skulle høre til 
henholdsvis 1. og 2. zone?
Han kommer også ind på, hvilke regler, 
der gjaldt for afstemningen, resultatet, 
og hvilke følger den fik for indlemmel
sen af det nordlige Slesvig i Danmark.

TID OG STED: tirsdag den 25. februar 
2020
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

TIRSDAG DEN 24. MARTS 2020:

Helsingør Havn 
- før, nu og i fremtiden
Helsingør er om nogen, en by der har
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været præget af sit forhold til søens 
folk. Først gennem Sundtolden og si
den i kraft af værftet, der overtog by
ens forbindelse til havet. Med værftet 
overgik byen til at være en industriby, 
hvor byens puls i stor stil var domineret 
af værftsfløjten, der meldte arbejdsda
gens begyndelse og afslutning. Men i 
1983 lukkede værftet, og pludselig 
havde Helsingør hverken værft eller 
havn med skibe. Museumsinspektør 
ved Museet for Søfart Casper Iversen 
vil fortælle denne historie og se på 
den nuværende havn og dens fremtid.

TID OG STED: tirsdag den 24. marts 
2020
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

TIRSDAG DEN 21. APRIL 2020:

Generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter 
afholdes der denne aften ordinær 
generalforsamling, hvor kun med
lemmer har adgang. Kaffe og kage i 
pausen er på foreningens regning. 
Efter pausen vil den sidste fiskerkone 
på Gammel Strand i København, Doris 
Marx fortælle om, hvordan det var at 
sælge fisk fra staderne i al slags vejr, 
og om sine mange oplevelser med 
kunderne, hvoraf mange var kendte 
personer.

TID OG STED: tirsdag d 21. april 2020 
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

FREDAG DEN 5. JUNI 2020:

Grundlovsfest
Traditionen tro er der upolitisk grund
lovsfest på Flynderupgaard i sam
arbejde med andre foreninger. Det 
nærmere program vil fremgå af dags
pressen i dagene op til arrangemen
tet. Det forventes også, at borgmester 
Benedikte Kiær på vegne af Nel- 
lemannfonden vil uddele de årlige 
legatportioner.

TID OG STED: fredag den 5. juni 2020 
kl.13.00 på Flynderupgaard

SØNDAG DEN 7. JUNI 2020:

Byvandring i Skotterup
1 efteråret 2019 var der byvandring i 
den sydlige del af Skotterup. Denne 
gang går turen til den gamle del af 
Skotterup, d.v.s. området omkring 
Strandvejen ud for Klostermosevej.På 
turen vil lokalhistoriker Kj'eid Dam- 
gaard fortælle om pestepidemi, fi
skere, forlængst lukkede forretninger, 
krodrift, fattighus m.v. Af praktiske 
årsager mødes vi på den store P- 
plads ved Beredskabsstyrelsen. Turen 
varer ca. 2 timer og koster 20,- kr for 
ikke-medlemmer, medens medlem
mer naturligvis kan gå gratis med.

TID OG STED: søndag den 7. juni 
2020, kl 14.00 på P-pladsen lige nord 
for Strandvejen 250
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FOR 150 ÅR SIDEN:

16-årige Hilda Klein 
gav navn til huset

Løverdagru den <1, H hortkuidie 
Gud vor ehkede og »•'«kdig- Daller Hilda 
i »it l'de ztnr, hvilket herved bringe« til 
Slirgis o,; Venner« Kvndsknb af hendes dybt 
bedrøvede Foraldre.

Snekkerstern, den 22de Novbr. 1860. 
E in m n Klein, William Klein, 

født Wisrner. Toldwntrolleur.

Dødsannonce fra Berlingske Tidende den 25. novem
ber 1869 fortæller om det tragiske dødsfald.

Toldkontrollør William 
Klein var aktiv som em
bedsmand i Snekkersten
området igennem mange 
år. 1 1866 lod han dette 
hus bygge lige overfor 
det sted hvor Snekkersten 
Havn senere blev anlagt. 
Om huset havde et navn 
fra begyndelsen vides 
ikke, men i 1869 døde
Emma og Williams kun
16-årige datter Hilda Klein - og det førte til at hu
set blev døbt Hildas Minde - et navn ejendommen 
endnu bærer i dag. (foto ca 1890)
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