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MEDLEMSBLAD FOR

HISTORISK FORENING
FOR ESPERGÆRDE OG OMEGN

Kongevejen mellem
Hørsholm og Helsingør

Hvordan gik det til, at man i årene omkring 1800 kunne møde
en ægte amerikansk stagecoach på Kongevejen? Dette giver
dette nummer af Egebækken svar på. Læs om vejens historie
og hvad man passerer på vejen, når man i dag tager turen
mellem Hørsholm og Helsingør - se side 3...

Øvrige artikler i dette nummer:

Kroen ved Mørdrup, som blev lukket pga druk s. 36
Ejendomme langs Kongevejen, s.46
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Konsekvenserne af corona-virussen
Utallige er konsekvenserne af den corona-epidemi, der ramte ikke bare Dan
mark, men store dele af verden i dette forår. Hvor store konsekvenser, er i
skrivende stund endnu ikke klart, men selvom Danmark er hårdt ramt, er det
i virkeligheden som oftest luksusting, som folk har måttet undvære. Der er
mange, der har måttet se deres indkomst skrumpe eller helt forsvinde i en
periode, men i modsætning til størsteparten af verdens lande, så har det her i
landet været muligt at få i hvert fald nogen kompensation fra staten.
At vi har måttet undvære en ferietur, overlever vi såmænd nok. At skulle ar
bejde hjemmefra har også været til at bære. Og det er såmænd også lykkedes
at få undervist børnene i en rimelig grad.
Hvad de mange lukninger af offentlige steder har medført er imidlertid, at
det er blevet klart for mange, hvor vigtige kulturinstitutioner og kulturelle ar
rangementer egentlig er. Det er helt fint at gå eller cykle en tur i naturen, men
det kan godt blive en anelse ensformigt. Man har i den grad savnet at kunne
gå på museum, se en film i biografen, gå i teatret, gå på biblioteket, deltage i
koncerter, byfester, sportsbegivenheder o.s.v.
Det er måske først, når disse ting ikke er opnåelige, at man finder ud af, hvor
vigtige de er for ens velbefindende. Og hvor vigtige de er at holde fast i.

Om dette nummer afEgebækken skal bemærkes, at da de sædvanlige arkiv
besøg og interviews ikke har kunnet lade sig gøre, så har det ikke været muligt
afskrive de ellers planlagte artikler. I stedet er dette nummer helliget ét emne,
nemlig Kongevejens historie.
For Historisk Forenings vedkommende, har coronaen betydet, at den ordi
nære generalforsamling i april måtte udsættes - sammen med en række ar
rangementer i forårets løb. Dette er meget ærgerligt men ikke uopretteligt.
Foreningens formand, Preben Poulsen, annoncerede allerede i sidste num
mer af Egebækken at han ville træde tilbage som formand ved forårets gene
ralforsamling, men det kunnejo ikke lade sig gøre på grund af krisen.
Preben Poulsen har derfor besluttet sig for at fortsætte sammen med den
øvrige bestyrelse, indtil der kan afholdes ordinær generalforsamling, forhå
bentlig den 22. september i år.
/KD
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Kongevejen mellem
Hørsholm og Helsingør
1 tidens løb er der skrevet adskillige bøger og artikler om Strandvejen
mellem København og Helsingør. Men meget lidt om den vej, der i om
kring 200 år var den væsentligste trafikvej til og fra Helsingør. Denne
artikel fortæller om store og små bemærkelsesværdige ejendomme
langs strækningen mellem Hørsholm og Helsingør - en strækning, der
for størstedelens vedkommende blev anlagt i årene 1779-93.
Artiklen indledes dog med en redegørelse for de ældste veje i alminde
lighed og af den gamle Kongevej i særdeleshed og suppleres med en
artikel om kroen ved Mørdrup - den såkaldte "Nykro".

af Kjeld Damgaard

Alfarveje, hærveje og kongeveje
De ældste kendte veje i Danmark
stammer fra jernalderen, d.v.s. ca år
300 e.Kr. En af disse er fundet i El
lemosen ved Tibirke i Nordsjælland,
Egentlige ”ingeniøranlagte" veje
kendes i Danmark fra vikingetiden,
hvor der også blev bygget reelle
træbroer på udsatte strækninger. En
af de mest kendte er den 760 meter
lange bro over Vejle ådal ved Ravning.
Større vejanlæg fra middelalderen
er derimod sjældne fund. Men der
blev naturligvis anlagt veje, selvom

det var søtransporten, der dominere
de al slags færdsel og transport i de
tider. Der var brug for landtransport,
da det naturligvis ikke var muligt at
sejle til alle destinationer. Og i virke
ligheden stammer mange af de min
dre sogneveje, vi i dag kender som
kommuneveje ofte fra netop denne
tid. Her anlagde man ikke så meget
vejene ud fra et ønske om den kor
teste rute, men derimod hvor det var
nemmest at køre, gå og ride. Derfor
har vi stadig de mange bugtede veje,
der afspejler hvor det i middelalde
rene var nemmest at færdes.
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Med rød farve er angivet den gamle Kongevejs tracé på et kort fra 1968. Den
begyndte ad nuværende Kammerådens Vej i Hørsholm og fortsatte længere
mod nord igennem Usserød landsby ad endnu eksisterende veje.
Med gul farve er angivet den nuværende Kongevej, der dog oprindelig be
gyndte ad den nuværende Hørsholm Hovedgaard (gule prikker).
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Den daværende lovgivning skel
nede mellem alfarveje (også kaldt
alveje), hærstræder (hærveje) og
kongeveje. Den mest kendte hærvej
er naturligvis den jyske hærvej - en
betegnelse, der dog mest afspejler
en rute og ikke nødvendigvis en be
stemt vejstrækning. Disse hærveje
og kongevejene afspejler også, at ve
jene havde militær betydning og ofte
forbandt borge, fæstningsværker og
større byer.
11100- og 1200-tallet opstod flere
større byer, de såkaldte købstæder.
Disse byer havde behov for at få varer
ind fra landet til købstaden - enten til
eget brug eller med henblik på vide
resalg. Derfor anlagdes en del veje dog sjældent efter ordre fra en myn
dighed - mere efter at et behov viste
sig, Det var de såkaldte alveje eller
alfarveje, der opstod på denne måde.
Vi skal helt frem til Christian 11 før
Danmark får en lovgivning, der regu
lerer vejene. Det var dog ganske be
skedne tiltag og handlede i 1521 blot
om tilsynet med vejene. Det bestem
tes heri, at fogederne en gang om
året skulle tilse at vejene blev vedli
geholdt og hvis ikke, skulle bønderne
straks udkommanderes til at udbedre
skaderne.
Denne bestemmelse har imidlertid
næppe været ny, men viser at der al
lerede før den tid har været tale om
såkaldt vejhoveri - altså at bønderne

kunne udkommanderes uden nogen
form for kompensation eller løn. Det
var en del af deres fæstekontrakt at
varetage dette arbejde. 1 samme peri
ode blev der også udarbejdet en liste
over nødvendige kroer - rejserne var
jo langsomme, mange gik, og der var
derfor brug for at der var bedesteder
langs de vigtigste veje, Et bedested
var datidens betegnelse for at sted,
hvor man kunne få mad, drikke, hvile
samt evt. en overnatning.

De første kongeveje i Nordsjælland
Den Kongevej, der gik forud for den
nuværende skal i virkeligheden deles
op i to strækninger - rent historisk.
Det skyldes, at vi kender en temme
lig nøjagtig anlægsperiode for den
strækning, der løber mellem Nyrup
og Helsingør, medens strækningen
mellem Hørsholm og Nyrup ikke helt
kan dateres, kun at den blev anlagt
under Christian IV.
Kongevejene skulle jo forbinde de
tre nordsjællandske slotte med hin
anden: Hirschholm Slot (tidl. Hørningsholm Slot), Frederiksborg Slot
og Marienlyst Slot/Kronborg Slot.
Disse tre kongelige slotte skulle det
være let at komme frem og tilbage til
og for at disse veje ikke skulle blive
ødelagt af uvedkommende trafik,
blev det besluttet, at de kun måtte
anvendes af kongen og dennes embedsmænd.
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Den første Kongevej, der blev an
lagt, gik imidlertid fra Københavns
Slot via Frederiksborg Slot og videre
til Kronborg Slot. Den blev udført i
årene efter 1584, efter at Frederik
11 havde besluttet at få den anlagt.
Denne Kongevej udgør derfor stræk
ningen mellem Nyrup og Helsingør.
Strækningen mellem Hørsholm og
Nyrup er derimod først anlagt i Chri
stian IV’s regeringsperiode.

Endnu rester af
"Den gamle Kongevej"
Selvom både strækningerne mellem
Hørsholm og Nyrup og Nyrup og Hel
singør i slutningen af 1700-tallet blev
afløst af den nuværende Kongevej,
så er der endnu mange rester af den
oprindelige vej. Faktisk er adskillige
strækninger endnu i brug.
Begynder man turen ad den gamle
Kongevej fra "Ridebanen" i Hørs
holm, så vil man genfinde den gamle
vej i den nuværende Kammerrådens
Vej, der løber parallelt lidt vest for den
nuværende Hørsholm Hovedgade.
Den næste strækning, der endnu
eksisterer, er vejen gennem Usserød
landsby: Den sydligste del af Gammel
Byvej frem til Usserød Skole. Derpå
det østligste stykke af Stampevej hen
til Usserød Aa, hvorfra den gamle Kon
gevej følger den nuværende Blovstrødvej. Hvor Blovstrødvej skærer den
nuværende Kongevej kaldes vejen nu

for Holmetoften. Den fortsætter med
vejnavnet Holmevej - også den er
den oprindelige Kongevej. Længere
nordpå er der ikke rester af den op
rindelige Kongevej før vi når frem til
Jellebro lidt syd for Niverød. Her var
den oprindelig bro over Nivaaen be
liggende lige øst for den nuværende
Jellebro. Derfra gik vejen i en svag
bue lidt øst for den nuværende Kon
gevej til Niverød, hvor dens forløb
var identisk med den nuværende vej.
Mellem Niverød og Kvistgaard løb
den oprindelige kongevej i en bugtet
tracé, der lå 200-300 meter vest for
den nuværende Kongevej,
Ved Kvistgaard svingede vejen lidt
længere mod vest og løb igennem
det nuværende Munkegaarde Hegn
- dengang kaldt Egeskoven. Her er
den sydligste del af skovvejen gen
nem hegnet den oprindelige konge
vej, Midt i skoven fortsatte den gamle
kongevej lige mod nord - men endnu
fornemmes vejen i skovbunden, selv
om arealet nu er noget tilgroet.
Nord for Munkegaarde Hegn løb
vejen direkte sammen med konge
vejen fra Frederiksborg - lige vest
for Nyrup landsby. De to Kongeveje
fulgtes herfra til Helsingør - først ad
nuværende Krogenbergvej og videre
ad Gurreholmvej indtil lige efter ejen
dommen Gurreholm, hvor den oprin
delige kongevej drejer ind i Nyrup
Hegn ved den såkaldte Røverport.
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1 en næsten lige linje gennem Ny
rup Hegn er vejen endnu i brug som
skovvej - på fire strækninger endda
brolagt - vel nok den mest kendte
del af den oprindelige kongevej.Lidt
øst for Spidsbjerg Bakke (hvor Gurre
Kirke ligger) løb den gamle kongevej
sammen med den nuværende konge
vej.
Gurrevej (tidligere også kaldt Ladegaardsvejen) var således Kongevej
på strækningen frem til Bjarkesvej.
Herfra fortsatte Kongevejen ad nuvæ
rende Rolfsvej, som jo ender i nuvæ
rende GI. Hellebækvej. Det var ikke
et tilfælde, for her lå kongens lysthus,
kaldet Lundehave - senere Marienlyst
Slot. Herfra kunne kongen så vælge
at fortsætte gennem Marienlyst slots
have til selve Kronborg, bl.a. ad den
nuværende Allégade.

Nye tider
Denne Kongevej var ikke brolagt hele
vejen og var i det hele taget ikke sær
lig behagelig at køre på. Man kan
blot forestille sig at køre på de top
pede brosten gennem Nyrup Hegn i
en vogn, der ikke var specielt godt
affjedret.
Selvom det var forbudt at færdes på
vejen for almindelige mennesker var
det ganske almindeligt. Det var gan
ske vist forbundet med store repres
salier at gøre det alligevel. Blev man
taget på fersk gerning risikerede man

at få konfiskeret vogn, heste og læs
og dertil tvangsarbejde i et halvt år.
Imidlertid blev den folkelige mod
stand efterhånden stadig stærkere og
fra Frederik V's regeringstid ændre
des indstillingen også fra regentens
side - og vejene blev nu gradvist åb
net for alle. Kongen mente således, at
det ville være til gavn for hele landet
og alle indbyggere - og i sidste ende
derfor også for ham selv.
Imidlertid var de gamle Kongeveje
ret elendige og mange steder slet
vedligeholdte. Det førte i 1770’erne
til nedsættelse af en såkaldt Generalvejkommission, som havde til opgave
at modernisere det danske vejsystem.
Kommissionen konkluderede at man
måtte anlægge nye og bedre hoved
landeveje, og pegede på, at vejen til
Helsingør burde udføres som den før
ste.

Den nye Kongevej anlægges
Da planen om vejen blev fremlagt i
1770’erne, var det meningen, at vejen
dels skulle gøre det muligt "at undgaa den besværlige Sandvej langs
Søkysten” (= Strandvejen), dels at
afløse den gamle slet vedligeholdte
Kongevej, der gik i et slynget forløb
mellem de to byer. Derudover skulle
den supplere Kongevejsstrækningen
fra Vibenshus via Rudersdal til Hørs
holm og strækningen fra Hørsholm
til Fredensborg - anlagt i perioden
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Den gamle Kongevejs tracé er markeret med rød farve. På strækningen mellem
Niverødog Kvistgaarderderikke nogle rester afden oprindelige vej, men IMunkegaarde Hegn, der ses øverst på dette kort fra 1968, er den gamle vej stadig i brug
som skovvej. Pied gult er markeret den nuværende Kongevej, Den bløde kurve ved
Kellens Hegn var dog oprindelig mere et regulært knækpå vejen.
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1764-75.
Det blev derpå pålagte det davæ
rende Kronborg Amts bønder at yde
den fornødne arbejdskraft til anlæg
get. Det betød i praksis, at bønderne
- alt efter deres gårdes størrelse skulle stille med arbejdskraft, heste
og vogne. Det var en voldsom byrde
at lægge på bønderne, der i forvejen
var hårdt pressede af fæsteafgifter på
deres gårde, som de jo skulle passe
ved siden af vejarbejdet. Og arbejdet
var jo tvangsarbejde, som de ikke
kunne undgå - og som de ikke fik ve
derlag for.

Utilfredshed og uro
Det medførte selvfølgelig en del uro
og utilfredshed. Især bønderne i det
daværende Hørsholm Amt prote
sterede, bl.a. fordi de som de første
bønder i Danmark var blevet fri af ho
veriet. Alligevel blev de pålagt dette
enorme arbejde, hvilket førte til kla
ger og tilmed en deputation til kron
prinsen i Fredensborg. Det førte dog
ikke til noget, og en efterfølgende ar
bejdsnedlæggelse blev straffet hårdt
med straffearbejde på Kronborg til
lederne af protesterne. Imidlertid var

stemningen i befolkningen blevet for
bønderne og de blev hurtigt atter løs
ladte. Til gengæld slap de ikke for ar
bejdet - bortset fra, at der senere blev
indført betalt arbejdskraft til en del af
arbejdet.
Arbejdet var i øvrigt blevet påbe
gyndt samtidigt både i den sydlige
ende ved Brønsholm og mod nord ved
grænsen mellem Helsingør og Tikøb
ved Rørtang. Strækningen mellem
Rørtang og Helsingør begyndte også
samtidig, men blev forestået af Hel
singør By, som ikke var en del af am
tet. Strækningen mellem Hørsholm
og Brønsholm var jo allerede anlagt
som en del af Kongevejen mellem
Hørsholm og Fredensborg.
Men på alle strækninger, også i Ti
køb Sogn, var der utilfredshed med
det hårde arbejde og den medfølgen
de udgift. Ikke mindst pga. misvækst
i flere år. Og da vejret i 1785 var me
get regnfuldt, var målet ved at være
fyldt da de derfor heller ikke kunne
sælge de meget våde tørv, der skulle
have givet penge til fæsteafgiften.
Men færdig blev vejen - det skete i
1793, hvor vejen endelig stod klar til
brug på hele strækningen,
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Fra Munkegaarde Hegn gik den gamle Kongevej ad flere endnu eksisterende veje
mod Helsingør: Krogenbergvej gennem Nyrup landsby ad Gurreholmvej, ad skov
vejen gennem Nyrup Hegn og videre ad nuværende Gurrevejmod Helsingør.
Den nye Kongevej blev lagt lidt mere vestligt end oprindelig tænkt for at undgå
moseområde (Rolighedsmoseme) vest for Mørdrup.
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l det følgende tager vi læserne med på en tur
ad den nuværende Kongevej fra syd mod nord
Hørsholm
Vor "rejse" starter sydligst i det gamle
Frederiksborg Amt, nemlig ved det
for længst forsvundne Hørsholm Slot
skønt strækningen fra Hørsholm Slot
til Brønsholm jo egentlig er en del af
Kongevejen mellem Hørsholm og Fre
densborg.
Hørsholm Slots historie og endeligt
turde være de fleste af nærværende
blads læsere bekendt - men ganske

kort, så blev slottet bygget i årene
1730-44, hvor det afløste det gamle
jagtslot, Hørningsholm på stedet.
Slottet blev bygget som sommerresi
dens for Christian VI og dronning So
phie Magdalene. Slottet blev kaldt for
Nordens Versailles, smukt beliggende
midt i søen - bygget i barokstil,
Slottet var på ikke færre end 250
værelser og meget fornemt udstyret,
bl.a. med sølvovertrukne lister, låse af

Hirschholm Slot i sin storhedstid - et imponerende slot, der havde hentet inspi
ration fra Versailles Slottet i Frankrig. Ærgerligt, at det er væk...
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De røde linje angiver den gamle Kongevejs forløb ad nuværende Gurrevej, Bjarkesvej og Rolfsvej. Marienlyst Slot var egentlig endestationen for Kongevejen, men
man kunne også fortsatte til Kronborg ad nuværende Allégade og Kronborgvej.
Somdetses, sluttede den nye Kongevej ikke ved Kronborg, men derimod ved køb
stadens byport mod syd, Svingelport.
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sølv og med perlemors - og krystalud
smykninger alle steder.
Til slottet hørte de endnu eksiste
rende avlsbygninger og stalde, der
dog var opført allerede i 1720’erne.
Egentlig var den nye Kongevej den
nuværende Hørsholm Hovedgade,
dog senere forlagt til den nuværende
Usserød Kongevej.
Den store lyserøde bygning man ser
på hjørnet af Rungstedvej er Hørs
holms gamle rådhus - det blev taget i
brug i 1918. Og desværre gælder det,
at mange huse langs Hovedgaden
er nye. 1960’erne var hårde ved det
gamle Hørsholm - mange bygninger
måtte vige for vejudvidelser eller nye
bygninger. Og de bygninger, der er
tilbage, er som oftest stærkt ombyg
gede. Man kan dog stadig fornemme
fabrikspræget på Hovedgaden nr.
45 - den sidste ejendom på venstre
side, inden man når det nuværende
bibliotek.
Her lå Hørsholm Klædefabrik grundlagt i 1842 - med bygninger,
der strakte sig helt bagud til Kammerraadens Vej. Kun huset i Hoved
gaden står tilbage - resten er nedre
vet, og på arealet ligger nu Trommen
m.v. Op imod 200 mennesker var
beskæftiget på klædefabrikken med
fremstilling af klædevarer til både
damer og herrer. Fabrikken satte også
på anden måde sit præg på egnen.
Man lod bygge et stort antal boliger

til de ansatte arbejdere. Flere af disse
gamle arbejderboliger kan endnu ses
langs Usserød Kongevej, men er ef
ter fabrikkens lukning i 1976 solgt til
private.

Usserød
Når man i dag kører ad Usserød Kon
gevej forbi Hørsholm Midtpunkt pas
serer man også den gamle bygrænse
mellem Hørsholm og Usserød. Og
det var ikke blot en grænse mellem
to ejerlav, men derimod mellem to
kommuner. Hvad de færreste nu
værende beboere i området aner er
nemlig, at hele Usserød-området helt
ned til Kokkedal Station oprindeligt
hørte til Birkerød Kommune - og at
det først blev overført til Hørsholm i
1938. Hørsholms nuværende kom
munegrænser er endnu nyere - de
stammer fra 1970, hvor store dele af
Bloustrød Kommune blev lagt ind un
der Hørsholm.
På turen mod nord passerer man
kort efter endnu et indkøbscenter.
Kongevejscenteret, som blev opført
der, hvor den ene af strækningens
tre kroer oprindelig lå. Den oprin
delige kro her blev opført i 1774 af
mølleren i Usserød og kaldtes da for
Christinedals Kro. Engang i starten af
1800-tallet fik den af ukendte årsager
navnet Amsterdam Kro. Den krobyg
ning, som endnu kan huskes af enkel
te, var dog først opført omkring 1900.
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Den oprindelige Christinedals Kro er i nyere tid kendt under navnet Amsterdam
Kro, Den lå der, hvor nu Kongevejscentret ligger på nuv. Usserød Kongevej,

Ved Kongevejens første knæk lå
Usserød Sygehus, som det rettelig
hed. Måske var navnet ikke fint nok,
i al fald kaldtes stedet i de senere år
Hørsholm Hospital - uagtet, at ordet
hospital på dansk egentlig kun bru
ges om store sygehuse i hovedstaden
eller i de større købstæder - eller om
lukkede institutioner. Usserød Syge
hus lå oprindelig hvor Kongevejen
nu går, men stammer helt tilbage fra
1759. Det nuværende sygehus er dog
først påbegyndt i 1897 - og siden ud

videt adskillige gange.
Så går turen ned ad Doktorbakken
- opkaldt efter det store gule hus på
hjørnet af Kokkedalsvej. Her boede
fra 1794 adskillige sygehuslæger el
ler distriktslæger.
En af de smukkest beliggende fa
brikker må være Usserød Militære
Klædefabrik. Med de hvide bygnin
ger, der spejler sig i mølledammen for
an, er det svært at forestille sig, at her
arbejdede engang mange hund-rede
voksne og ligeså mange børn! Det
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Usserød Sygehus fotograferet omkring 1938. De ældste bygninger på dette
sted er fra 1897. Tidligere lå sygehuset nede i selve Usserød, hvoraf noget af
den gamle landsbyses øverst til venstre. Kongevejen med den såkaldte "Dok
torbakke" ses midt i billedet.
var Usserød Aa, som afgjorde fabrik
kens oprindelige placering. Det skete
i 1791 på det sted, hvor fabrikken
endnu ligger. Senere opførtes også
en fabriksbygning på den anden side
af Kongevejen, men den forsvandt i
1920’erne. Fabrikkens mange ansatte
betød, at Usserød voksede til en hel
lille by, med mange arbejderboliger,
købmandshandel, bryggeri o.s.v. Fa

brikken lukkede i 1981 - og derefter
overtog elektronikvirksomheden "Sø
ren T. Lyngsø" bygningerne. 1 nyere
tid har flere forskellige virksomheder
kontorer i bygningerne. Lidt længere
fremme kan man endnu se rester af
det tidligere Usserød Bryggeri, som
blev grundlagt i 1859 og som i flere
generationer blev drevet af familie
Christensen.
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Usserød Bryggeri fotograferet omkring 1912.1 nyere tid producerede brygge
riet både øi og sodavand, som blev solgt via saigsvogne i omegnen.

Brønsholm
Når man passerer den lille Breelte
Skov, kører man ifølge skiltene ud
af Hørsholm og ind i Kokkedal.
Begge skiltene er imidlertid for
kerte. Man kører ud af Usserød og
ind i Brønsholm. Navnet Kokkedal
er opstået ved en tilfældighed og
er i virkeligheden fuldstændig ulo
gisk. Det hele skyldes, at det udvalg
der i årene 1903-06 arbejdede for
at etablere et billetsalgssted ved
Usserød i lokalområdet, måtte ind
samle i alt 9.000 kr for at DSB ville

anlægge holdepladsen. Da en stor
del af pengene var indkommet fra
beboere i Mikkelborg valgte man
at billetsalgsstedet - og det dertil
knyttede posthus - skulle kaldes
"Kokkedal", og ikke Usserød, som
havde været det mest naturlige, da
stationen jo lå i Usserød (og egent
lig i Birkerød kommune). Kokkedalnavnet blev altså valgt uanset det
faktum, at gården Kokkedal jo lig
ger i nabokommunen (helt nøjagtigt
i Vallerød i Hørsholm kommune), og
at det meste af den bebyggelse, der
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Brønsholm Landsby er i dag kun en stygge af, hvad den engang var. Her ses by
gaden omkring 1950, maltaflh.Ulrichsen. Bygaden er en sidevej til Kongevejen.
i dag kaldes Kokkedal er bygget på
jorderne fra landsbyerne Ullerød,
Jellerød og Brønsholm.
Det er svært at se Usserød Aa i
det virvar af bebyggelse og vejom
lægninger der er og har været i om
rådet syd for Brønsholm, men lige
nord for åen deler vejen sig: Til ven
stre mod Fredensborg, til højre mod
Helsingør. Man kan med en vis ret
sige, at først her starter Kongevejen
til Helsingør.
Den gamle landsby Brønsholm er
i dag mishandlet til ukendelighed.

Stort set al jorden er nu enten be
bygget eller anvendt til motorvej.
Og selve landsbygaden har man
også lukket, således at man skal
igennem et industrikvarter for at
komme ind til byen. Den tidligere
købmandshandel har overlevet, dog
nu som take away madsted.

Niverød
Nu går turen videre nordpå forbi de
store udstykninger på Brønsholms jor
der - her ligger i hundredvis af huse,
hvis beboere tror, de bor i Kokkedal,
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Det var bl.a. bygningen af denne bro over Nivaaen, som i 1780’eme førte til det
såkaldte bondeoprør, hvor bønderne nægtede at udføre det tvungne vejarbejde
i forbindelse med anlæggelsen af Kongevejen. Bønderne i det daværende Hørs
holm Alt måtte trods protesterne dog alligevel udføre i alt 41.165 arbejdsdage og
køre5.792 vognlæs, hvorafalene 1.620 med sten og materialer tilJeile Bro.

men som altså reelt bor i Brønsholm.
Efter bebyggelsen går vejen forbi Ve
jenbrød og ned i Nivaa-dalen, hvor
Nivaaen passeres over den flotte Jellebro, der blev bygget i 1787. Endnu
ses Christian Vll’s navnetræk på bro
ens sider.
Netop bygningen af Jellebro var
årsag til megen af den uro og op
sætsighed, som bønderne udviste i
1780’erne. Det var et voldsomt ar
bejde at køre sten og byggemate
riale netop til dette byggeri.

Oppe på bakken kører man ind i
Niverød landsby - et område, som
mange fejlagtigt tror hedder Nivaa.
Igen er det postadressen der forvir
rer folk, men Nivaa er egentlig kun
et område omkring GI. Strandvej,
medens det meste af områdets be
byggelse egentlig ligger i Niverød.
Det første hus på højre hånd er det
gamle Bomhus - det eneste tilba
geværende på strækningen. Huset
ligger mærkelig skråt i forhold til
vejen og har ikke siden 1857 været
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Niverød kro blev flyttet til Niverød fra Nivaa allerede før den nye Kongevej blev
anlagt. Den fik da navnet Niverød Kro. Nederst i billedet ses et skråt beliggende
hus - det er det oprindelige bomhus, der måske også er opført før den nye Kon
gevejs anlæggelse - det kunne forklare den skæve beliggenhed.

anvendt til sit oprindelige formål.
På det tidspunkt lykkedes det nem
lig at få ophævet den forhadte ord
ning, der indebar, at alle vejfarende
skulle erlægge bompenge ved Usserød, Niverød og Rørtang. Umid
delbart derefter ligger endnu den
bygning, der rummede Niverød Kro.
Kroen lå oprindelig i Nivaa by, men
da trafikken flyttede fra Strandve
jen til den nye Kongevej, så flyttede
kroen også herop i 1787. Kroen, der

i en årrække også rummede en køb
mandshandel, er for længst lukket
og omdannet til en børneinstitution.

Dageløkke
Strækningen nord for Niverød var
endnu indtil for få år siden ret øde,
men nu er der på arealet bygget en
del parcelhuse. Længere mod nord
passerer man efter Niverødbebyggelsen enkelte udflyttergårde hvor
efter Kongevejen går op ad bakken
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Dageløkke Mølle fotograferet i 1952 ■ få år før den blev nedrevet. Den var byg
get i 1869, men mistede allerede omkring 1940 møllevingerne. Det er Konge
vejen (på denne strækning nu kaldet Hørsholmvej), man ser i forgrunden ■ den
var indtil omkring 1950 kranset af vejtræer, men de måtte lade livet af hensyn
til trafiksikkerheden.

til det sted, hvor nu Coloplast har sit
hovedkvarter. Før Coloplast lå her Da
geløkke (der udtales ”daugeløk") Møl
le på bakketoppen. Møllen var opført
i 1869 - men stoppede allerede sin
virksomhed omkring 1940. Møllegaarden ligger endnu tilbage på østsiden
af Kongevejen - den har givet navn til
den første vej man møder, hvis man
drejer af til højre mod Øverste Torpen:
"Bakkegaardsvej”.

Kongevejen har for øvrigt noget
misvisende fået navnet Hørsholmvej
på denne strækning - i sin tid et navn
givet af det tidligere FredensborgHumlebæk byråd. Det er ganske ufor
ståeligt, at denne lille strækning ikke
kaldes for Kongevejen.

Nybogaard
Efter det såkaldte Humlebækkryds,
der nu er ombygget til en rundkør-
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Nybogaard fotograferet omkring 1905. Gården varen såkaldt proprietærgård,
d.v.s. mindre end et gods eller herregård. Gården har i gennem tiden været
ejet af personer "udenfor bondestanden", som man kaldte folk, der havde
andet erhverv, og som drev landbrug som nebengeschjæft. Landbrugsdriften
er imidlertid for længst nedlagt ogjorderne udlagt til golfbane - under navnet
"Simons Golf".

sel, går det atter opad til "Rishøjbak
ken". Her ligger i dag en tidligere
proprietærgård, der er omdannet til
golfcenteret "Simons Golf". Gården
er imidlertid en af landsbyen Ny
bos oprindelige gårde. Den flyttede
ud til bakken her efter Kongevejens
etablering - og blev naturligt kaldt
Rishøjgaarden. Senere ændredes
navnet til Nybogaard. En af de mest
bemærkelsesværdige ejere af gården
var lensgreve Ludvig Holstein-Hol-

steinborg, der senere - i 1870 - blev
konsejlspræsident (=statsminister).
Han havde i sine unge dage indledt
et tæt bekendtskab med Christine
Hansen, den lokale møllers datter
ved Holsteinsborg - og bekendtska
bet fik følger: en lille pige. Da mode
ren jo "kun” var møllerdatter, kunne
der ikke være tale om giftermål, så i
stedet købte lensgreven i 1845 Nybo
gaard og installerede sin veninde og
datteren her. Hun blev nu kaldt gård-

24

Thoraasgaard dannede bolig for John Thomson ■ en foregangsmand indenfor
dansk landbrug. Oprindelig lå gården iselve Toelt landsby, men udflyttede til
denne placering. Gården er her fotograferet i 1983.

bestyrer, og lensgreven må jo have
været på besøg for at se, hvordan det
gik, for året efter var Christine atter
gravid. Men igen påtog lensgreven
sig faderskabet og holdt både mode
ren og sognet skadesløst. Senere blev
både Christine og lensgreven gift men ikke med hinanden. Deres fælles
børn blev adopteret af Christines nye
mand - og Nybogaard atter solgt.

Toelt
Den næste lille landsby som Kon
gevejen passerer, er Toelt. Også
her ligger flere gårde spredt ud i
landskabet, men den eneste vest

for Kongevejen er den såkaldte
Thoraasgaard. Den ejedes i starten
af 1800-tallet af den engelsk-fødte
snedker, John Thomson, hvis navn
er særlig knyttet til nordsjællandsk
landbrug, fordi han indenfor er
hvervet var en betydelig foregangs
mand. Han var således blandt de
allerførste, der anvendte sving
ploven, men da han selv bekostede
gårdens udflytning fra Toelt lands
by, kom han i stor gæld. Sønnen
overtog gården på tvangsauktion,
men alligevel endte John Thomson
i gældsfængsel i Esrum i 1826. Un
der opholdet her fremstillede han i
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Gården "Qyistgaard" kaldtes senere for "Kvistgaard Hovedgaard" og var land
brugsmæssig drevet frem til 1983, hvorefter bygningerne en efter en omdanne
des til skoleformål. Det er således nu "RudolfSteiner Skolen", der driver stedet.

øvrigt plove, men dengang var lo
ven sådan indrettet, at det var kre
ditor, som skulle betale for skyldne
rens fængsling. Da kreditoren ikke
havde betalt, blev John Thomson
løsladt - men netop som han pas
serede kanalbroen i Esrum, mødte
han sendebudet med kreditorens
penge. Men for sent, Thomson kun
ne gå hjem som en fri mand!

Kvistgaard
Umiddelbart efter Thoraasgaard,
passerer man kommunegrænsen
mellem den gamle AsminderødGrønholt kommune og den gamle Ti-

køb Kommune. Jorderne her tilhørte
oprindelig landsbyen Munkegaarde, der imidlertid blev nedlagt som
landsby i forbindelse med de store
jordreformer i slutningen af 1700-tallet. Landsbyens jorder blev for stør
stepartens vedkommende lagt ind
under Nyrup Landsby - hvis ene gård
flyttede ud på den mark, som kaldtes
"Qvistens Ager”. Gården blev derfor
kaldt ”Qvistgaard” - og den kom til
at give navn til den eneste station på
Nordbanen mellem Fredensborg og
Helsingør. Da Nordbanen skulle an
lægges var der - bortset fra gården nærmest ingen bebyggelse, men vej-
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Teglværket ved Nyrup havde to navne i sin levetid, forst blev det kaldt "Sindshvile
Teglværk" -efter den gård ved Kvistgaard, hvorpå værket var bygget Senere fikdet
navnet "Guneholm Teglværk". Det sidste år værket var i drift, var i sommeren 1939.
Bygningerne blev revet ned i1947. Øverst i billedet ses Nyrup Skole, (foto fra 1937).

nettet omkring stedet var godt, og det
var begrundelsen for at placere sta
tionen netop her. Gården Kvistgaard,
der for at skelne den fra stationen og
byen, senere blev kaldt Kvistgaard
Hovedgaard, omdannedes fra 1978
til Rudolf Steiner Skole.

Nyrup
Efter på højre side at have passeret

endnu en proprietærgård, Sindshvile,
kommer man ad Kongevejen op over
Hellegaardsbakken, hvorfra man
endnu i dag har en vid udsigt over
Øresund. På dette sted passerer man
Nyrup Skole, der var folkeskole i pe
rioden 1934-1963, men nu er omdan
net til børneinstitution. Overforskolen
lå oprindelig endnu en udflyttergård
fra Nyrup, der trods store industri-
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Nykro hedder sådan, fordi stedet indtil1828 var den ene af tre kroer for de vej
farende ad Kongevejen. Stedet blev lukket afmyndighederne p.g.a. umådehol
dent drikkeri ■ men fortsatte i flere år som smugkro. Fra 1860 har ejendommen
været ejet af familien Jørgensen, der bl.a. harjuletræssalg.
(Foto fra 1949)

bebyggelser, stadig kan fornemmes
ved det såkaldte Nyrupkiyds. Her lå
Nyrup Runding - en rund plads, som
skulle markere, at her svinger vejen
mod nordøst og går i en ret linje til
Helsingør. Her støder Kongevejen fra
Frederiksborg (=Hillerød) til - og de
to veje forenes til én vej.
Hvor der i dag ligger en camping
plads og et motel lå indtil 1939 et af
Nordsjællands mange teglværker.
Det kaldtes fra starten omkring år
1900 for Sindshvile Teglværk, men

senere fik det navnet Gurreholm Tegl
værk. Efter at have ligget uvirksomt
under besættelsen, blev det nedrevet
i 1946-47.

Nykro
Den sidste bygning før Mørdrupkrydset kaldes endnu i dag for Nykro.
Navnet skyldes, at der indtil 1828
var kro på stedet - og at navnet var
Ny-kro, skyldtes, at kroen oprindelig
havde ligget i selve Nyrup landsby,
men at den omkring 1796 flyttede ud
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Billedet viser ikke Kongevejen, men derimod en kro i nærheden af Philadel
phia i USA i1795. Men det var en stagecoach afdenne type, som blev indkøbt
til brug på Kongevejen mellem København og Helsingør. Der kunne være 9
passagerer i vognen samt endnu en ved siden af kusken.

til den nye Kongevej, hvor trafikken
og kunderne jo var.
Og det var også her, at postdiligen
cen kom forbi og havde fast stoppe
sted. Der havde været gående post
mellem København og Helsingør al
lerede i begyndelsen af 1700-tallet.
Disse postbude, der kun medtog bre
ve, gik ad Strandvejen, der var den
korteste.
Et forsøg med en kørende post i
1720’erne faldt ikke heldigt ud og
først i 1772 indførtes en postvogn,
der skulle køre via Lyngby, Hirsch-

holm og Nivaa til Helsingør - d.v.s.
ad den gamle Kongevej. Også dette
ophørte efter kort tid.
Sagen var, at skibsfarten i Øresund
varetog det meste af den slags trafik
og dermed også postleveringerne.
Kun når vinden var imod, kunne de
gående eller agende postbude kon
kurrere med bådfarten.
I 1777 lykkedes det imidlertid en
delig at få en daglig postvogn, der
medtog både breve, pakker og pas
sagerer. Denne vogn kørte ad den
gamle Kongevej. Vognen var imid-
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Aviserne i 1798 vnr meget anderledes end i dag, men i Adresse-Contoirs Efter
retninger fra den 16. november 1798 er den nye postdiligence til Helsingør
omtalt i venstrespalte fjerde afsnit. En transkription af teksten lyder: "I Følge
den fra Generalpostamtet under 30 Octbr, d.A. udfærdigede Placat, afgaaer
Post-Diligencen til Helsingøer første Gang Søndagen den 18de denne Maaned,
Indtegningern skeer paa Kjøbenhavns Helsingøerske og Lollandske Postcontoir til den i Placaten fastsatte Tid. ”
lertid åben og ikke særlig bekvem i
dårligt vejr.

Nykro som postudvekslingssted
Den senere postdirektør og general
major Ernst Frederik von Walthersdorff havde tidligere været generalguvenør i Dansk Vestindien og havde
i den forbindelse også aflagt et besøg
i Nordamerikas Forenede Stater.
Her havde han prøvet at køre med
en såkaldt "Stage-Coach", som han
ved hjemkomsten beskrev som en

art diligence, hvor der indeni var tre
bænke med plads til tre på hver. Her
til kom, at der var plads til en tiende
person ved siden af kusken. En sådan
diligence forspændt to par heste fore
kom Walthersdorff yderst velegnet til
danske forhold - og her mente han
naturligvis den nye komfortable vej
til Helsingør.
Der blev derfor bestilt en sådan stage-coach i Philadelphia formedelst
590 rigsdaler. Den ankom adskilt på
to skibe til Altona i Holsten og blev
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herfra fragtet til København og sam
let her. Fragten kostede i øvrigt 300
rigsdaler. Stagecoachen var bygget
efter et stærkt, men spinkelt ameri
kansk design.
Ud fra originalen fremstilledes til
lige en kopi, der indsattes på ruten
København-Korsør. Men inden den
var færdig, kunne rejsende og be
boere langs ruten beundre den nye
og imponerende diligence. Det ske
te helt nøjagtigt den 18. november
1798. Kusken hed i øvrigt Jens Peder
sen. Turen blev kørt to gange ugent
lig og et af stoppestederne var netop
Sophienhøj - også kaldet Nykro tæt
ved Mørdrup. Årsagen var bl.a. at her

var et såkaldt postudvekslingssted.
Der var dengang ikke postbude, som
gik bragte ud til hver husstand. 1 ste
det måtte postmodtagere selv tage til
postudvekslingsstedet og hente deres
breve - eller betale et privat bud for
at tage dem med.

Rørtang
Kort før sidevejen, der fører til Rør
tang landsby, ses på højre hånd den
eneste tilbageværende af de origina
le milepæle langs Kongevejen. Den
viser, at der er 572 mil fra København,
og er udført i norsk marmor. De øv
rige milepæle langs vejen er enten
forsvundet eller skiftet ud til nyere
"modeller".
Umiddelbart efter Rørtangvejen

Den eneste afde originale milepæle,
der står tilbage er denne ved Rørtang.
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ningselementer, der stammer
fra det gamle toldkammer i
Helsingør.
»are faftfatte fuakbc«:
for Støttet af Senbcrt cg «nbres? 2lr(’cibövognez Jarrcb«; famt Sorce«
Rørtang Bomhus eksisterer
Sogne cg Slæber (bog jperregaarbeneö JorocÆegne og Sliber berunber
itfe inbVcfattebc), faa og for en Scnbefarrc mcb 2 $iid 29vbfll.Søh
ikke mere, men omtrent på
og bemarte« bet ittrigt, at ccb Særrebfi* Segne fon
flaac« faabanne, Ijc« Sonber brugelige, JXeifcoognc, fom
stedet lige overfor en lille skov
&m>e en aabrn Jabbing meb Sprobfer, cDct bei« Jab*
bing er bannet fom Äurceocgnrf, unbtagen at Sprcbferne
(kaldt Bomhusskoven) ligger i
erc binanben noget tattere, cg at mellem famme ilte ere
inbflettebc Sibier;
dag "Huset med uret". På dette
for Støttet af anbre Segne eller Slæber, bvetunber benreg,
ne« faaoel Senbcr« og anbre ßanbbccre« fem Äiobflab/
sted blev de vejfarende indtil
beboere« <po(b eilet Äurve»Sogne famt be oliemalebe
1854 afkrævet bompenge. Da
Srabbevogne, ber, feruben bet for Äubflen beRemte
Sabc, ere forfynebe mcb eet eller flere Sæber meb 9iøg«
dette
forhadte system blev af
Rvtfc, ligefom og Slæber af lige ©cflaffcn&cb og Jper*
regaarbene« ScrocSogne og Slæber,
viklet,
blev huset solgt til ned
naar be ere befpænbtc mcb 1 eller 2 Jpcflc.............. 4£X6fH.Solv
og mcb flere ^efte............................................................ 7 -----rivning.
for en .Rane mcb 1 eller 2 ^efte.............................................. 4 —
for cnOig eller Mariel mcb 2$iul, Ipab enten ben bar Jon
Længere fremme lige før man
bæf, eller iffe,................................................................ 4
fer en Sagten, ©tefle, Cabriolet eller Gbaifc mcb 4 $iu(.
når
den første rundkørsel, kan
uben jerbaf,
mcb 1 eller 2 ^pefte............................................... 5
man endnu se rester af den
mcb flere ^efte............................................................ 7
fer enSJiencn, Serlincn, Øffenbaffen, eller anbre af be
gamle
allé til Kjeldsbjerggaarnu brugelige ubenlanbfte fXeifevognc, fmdfom for en
jagtvogn, Gbaife, ©rofle eller Äabriokt mcb Jorbæf,
den
en
af Rørtangs oprinde
mcb 1 eller 2 $eflc............................................. 7
meb 3 eller 4 $e|tc........................................................ 8
lige fire gårde. Den blev opført
meb flere $cfte............................................................
for en Äaret, fianbauet eller Sancckt,
her i 1867 efter den gamle gård
meb 2 $efle........................................................ 8
mcb 3 eller 4 $cfte................................................... 10
i selve landsbyen var brændt. 1
mcb flere $c(k.......................................................... 13
for en Slctocgn,
mange år boede familien Lind
mcb 2 Jpcfl«.................................................... 4
og for hvert ^ar ^efte flere.......................................... 2
gren her - og både journalisten
for en ......................................................................................... 2 ””
for ^efle, Støttet.................................................................... 2 _ _ _ _
og forfatteren Malin Lindgren
for H€sIct, Støttet.................................................................. 2 "
fer ^ornqontg, Støttet........................................................... 2
og et barnebarn, Iselin Her
for ringebo Soiin, 2 Støtter.................................................. 1
for Jaar eller Sam, 4 Stoller.............................................. 1
mann, har levende beskrevet
deres barndom her på gården.
Taksterene for at færdes på Kongevejen kan ses Desværre er gården i dag i
mindre pæn stand på trods af
på denne taksttabel fra 1831.
flere års renoveringer - efter en
lang periode, hvor den fik lov at
ligger høreapparatfirmaet Oticons
forfalde..
forskningscenter. Bygningen kaldes
Eriksholm, fordi den person, der lod
Helsingør
ejendommen opføre var den helsinNår man passerer den første rundkør
goranske købmand Erik Holm. Byg
sel, passerer man samtidig det gamle
ningen rummer i øvrigt flere byg
§ i.

De veb Jcrorbninyn nf 15bc Jcbruar 178G paabubnc cg vcb Jo*
ortningen af lObe februar 1819 narmere beRcmte TMagcpcnge vcb Søm
mene paa be ni)C Sanbeveie i Eoit JXige Danmart flulle, fra Ifw SJini 1831,
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Kjeldsbjerggaards hovedbygning fotograferet i 1941.

skel mellem Tikøb Kommune og Hel
singør Købstad. Til højre ses nu det
såkaldte Prøvestenscenter, opkaldt
efter et mindre landbrug, som imid
lertid ikke lå, hvor centeret ligger.
Den gård, der lå her hed GI. Mariendal, men den har kun fået opkaldt en
vej efter sig.
På den næste bakketop passerer
man igen en rundkørsel. Bakken hed
der Hestens Bakke - og havde før i
tiden samme betydning for Helsingør
som Valby Bakke havde for Køben
havn. Når man kom udenfor bak
ken, så var man virkelig på landet!
Omvendt omtalte Tikøb-beboerne

ofte uforstående helsingoranere som
folk, der aldrig havde været udenfor
Hestens Bakke - altså med den be
tydning, at de folk kun kendte livet i
Helsingør By!
Herefter går det ned ad bakke mod
Helsingør By. Lige før man passerer
Rønnebær Allé, ses nogle vandhuller
vest for vejen. Det er gamle lergrave
fra den periode, hvor her lå Nøjsom
hed Teglværk. Det oprettedes i 1853
og ejedes i mange år af familien
Brammer - en af Helsingørs kendte
købmandsfamilier. Der hvor højhuse
ne på Nordvej og Sydvej nu ligger, lå
oprindelig teglværkets ringovn. I dag
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Nøjsomheds Teglværks ringovn foto
graferet med personale omkring 1900.

er kun direktørvillaen tilbage - nem
lig den noget forfaldne rødstensvilla
på hjørnet af Kongevejen. Teglværket
lukkede omkring 1930.
Lidt længere fremme til venstre lig
ger Den Internationale Højskole, star
tet af den initiativrige unge student,
Peter Manniche i 1921. Skolen blev
indrettet i en tidligere gård, der siden
er om- og udbygget mange gange.
Stedet eksisterer endnu og tiltrækker
hvert år mange studerende fra hele
verden.

Den Internationale Højskole som den så ud i 1920, kort efter at Peter Manniche
havde overtaget den tidligere gård og indrettet den til højskoleformål.
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Billedet fra 1943 viser Kongevejen set ned mod Helsingør centrum. Til venstre
ses Hollandske Mølle, hvor der i mange år var en større brødproduktion, hvor
fra salgskuskene (senere salgsbiler) kørte ud til omegnens husmodre.

Så kommer vi ned til krydset, hvor
færgetrafikken nu drejer til højre ad
Flynderborgvej. På det venstre hjørne
lå indtil 2004 brødfabrikken "Hol
landske Mølle”. Som navnet antyder,
har der her også engang været en
hollandsk vindmølle. Den blev op
ført i 1796 og eksisterede helt frem
til 1965. Ejeren af møllen havde ikke
længere råd til at vedligeholde den
og skønt den var et slags vartegn for
Helsingør, så ville kommunen ikke
hjælpe til. Dermed forsvandt den sid
ste af Helsingørs mange møller. I dag

er brødfabrikken lukket, og produkti
onsbygningerne er erstattet af tæt høj
boligbyggeri.
Kongevejen ender ved den såkaldte
”Svingelport" - en af Helsingørs op
rindelige fire porte. Byen havde, for
at man kunne opretholde en vis ju
stits, opsat porte ved Kongevejen,
Nygade, Lappen og Brostræde. Men
den vigtigste årsag til portene var, at
så kunne man opkræve konsumption
eller accise - d.v.s. en afgift på de
varer der passerede ind byen. Derfor
blev der ved Svingelport også opført
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Acciseboden ved Svingelport, hvor alle, der passerede ind i byen skulle betale
en afgift på varer. Denne specielle skat blev afskaffet i 1850, men huset blev
stående helt frem til midten afl960'erne, hvor dette foto er taget.

et kombineret vagt- og konsumpti
onshus i 1805. I 1850 ophævedes
denne specielle skat - men konsump
tionshuset lå der helt frem til 1965.
Navnet Svingelport anvendes endnu
af mange heisingoranere, men offi

cielt er pladsen i dag omdøbt til Si
mon Spies Plads - opkaldt efter bys
barnet, rejsekongen Simon Spies.
Her starter Stengade - og så er vi i
Helsingørs gamle bycentrum - og det
er jo en helt anden historie.
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"De har en sådan svir,
at de udsætter andre
vejfarende for ulykke"
Sådan skrev Tikøb Sogneforstanderskab om nogle af de personer, der
besøgte den nedlagte kro "Nykro" på Kongevejen i 1842. Spirituskørsel
er altså ikke et nyt fænomen.
af Kjeld Damgaard
Men historien startede i Nyrup lands
by, idet denne by jo oprindelig var et
centralt sted for landevejstrafikken.
Både Kongevejen fra Hirschholm og
Kongevejen fra Frederiksborg passe
rede dengang igennem selve Nyrup
landsby, idet de mødtes umiddelbart
vest for Nyrup og fulgtes ad resten
af vejen til Helsingør gennem Nyrup
Hegn - en strækning, som den dag i
dag kan følges gennem skoven.

Skovriderne var bevillingshavere
Vi må tro, at der har været gæst
giveri også langt tilbage i tiden på
dette sted. 1 et dokument skrevet af
skovrider Mads Pedersen fra Gurrehus i 1735 nævner han, at ”Christian
Skovrider" havde haft privilegium
til krodrift i en snes år antagelig på
både Nyrup og Gurre kroer. Denne

Christian Skovrider, var Christian
Nielsen, der i perioden 1683-1712
var skovrider i Nyrup. Han boede på
"Skovridergaarden” - antagelig den
senere Nyrupgaard. Hvis han havde
haft privilegium i en snes år, må der
jo have været kro siden starten af
1690’erne. Christian Nielsens for
gænger i embedet var Jacob Zøllner,
som tilhørte inderkredsen omkring
Hans Rostgaard i oprørsforsøget mod
svenskerne i 1660. Måske var det
skovrider Zøllner, der som tak for sin
indsats, havde fået kroprivilegiet?
Først i 1708 kan vi sætte navn
på en krovært i Nyrup, nemlig Jør
gen Nielsen - han har sandsynligvis
forpagtet driften hos skovrideren. 1
1720 nævnes skovrider Viet Lintners
enke som bevillingshaver og samme
år overtog den nye skovrider Mads
Pedersen bevillingen. I forbindelse
med en dåb i 1723 nævnes som fad-
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Kort over området med de nuværende kongeveje. Til venstre Nyrup By og med gul
farve er angivet, hvor den oprindelige kro i Nyrup lå. Ude ved Kongevejen ses
Nykros beliggenhed - også angivet med gult. Med rød farve er angivet de gamle
kongeveje mellem hhv. Frederiksborg og Kronborg og Hirschholm og Kronborg.
(Målebordsblad fra århundredeskiftet)

der "Marie Hans Kromands", hvilket
altså betyder, at kromanden på det
tidspunkt hed Hans og hustruen Ma
rie. Om kroen da lå i eller ved Skovridergaarden, vides dog ikke - først fra
omkring 1747 kendes kroens nøjag
tige placering.

Den gamle kongelige Jægergaard
1 selve Nyrup lå nemlig i starten af
1700-tallet en gammel jaegergård,
som kongen i sin tid havde ladet
bygge som en af sine udgangspunk

ter i forbindelse med jagten i de
nordsjællandske skove. Da kongen
i 1700-tallet besluttede at lade Fre
densborg Slot være det nye centrum
for sine nordsjællandske udflugter
og jagter, besluttedes det i 1746 at
lade jægergården i Nyrup nedlæg
ge. Det meste af gården blev nedre
vet, men i nogle fag af den gamle
gårds bygninger ville køberen ind
rette et gadehus. Og i dette gadehus
- endnu en tid kaldt for "Jægergaardshuset" - indrettedes nu kro.
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Her til højre for den nuværende indkørsel til ejendommen "Claythorpe" lå kroen i
Nyrup indtil slumingen afl790'eme.

Kromænd og kroklammeri
1 1756 kom en ny kroholder, Niels
Mouritsen. Hans slægt har flere ef
terkommere på egnen endnu i dag.
Året efter omtales kroen i øvrigt som
en "kategori 1 kro". Det betød, at be
stemmelserne for krodrift i området
indebar, at Nyrup Kro havde tilla
delse til både at brygge øl samt til
at brænde brændevin. For denne
tilladelse skulle der årligt betales 4
rigsdaler i afgift. Til gengæld måtte
produkterne så sælges også i Helsin
gør. 1 1767 overtog sønnen, Jørgen

Nielsen kroen.
Året efter - i juni 1768 - indtraf

en episode i kroen, en episode som
endte i retten. Hovedvidnet var her
kropigen Dorthe Hansdatter, som
forklarede, at den aften var der en
del fiskere fra Sletten og en materialkusk, Lars Bentzen fra Fredens
borg i krostuen. Der kom ordstrid og
slagsmål i gang, og krokonen, som
var frugtsommelig, ville lægge sig
imellem. Pigen havde haft så travlt
med at holde sin madmoder udenfor,
at hun ikke nøje havde fulgt slagets
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gang, men så meget havde hun lagt
mærke til, at fiskerne have kastet
kusken på gulvet og dunket ham; de
havde flere gange slukket lyset, det
eneste der var, en lille tælleprås, for
i ro at kunne prygle ham. Hver gang
løb da kromanden ud i køkkenet for
at tænde det igen. Endelig rejste ku
sken sig blødende og ville undløbe,
men fiskerne for ud og hentede ham
ind igen; han havde ikke fået nok.
Hvad de var vrede over, blev ikke
opklaret. Fiskerne var beskænkede,
kusken derimod ikke. Den, der hy
lede højst her for retten, var dog ikke
den mishandlede kusk, men spille
manden, Hans Nielsen, som klagede
over, at "de hafde slaget hans Fiol i
støcker".
Den sidste kromand i Nyrup Kro
var Lars Madsen fra 1770. Han fæ
stede kroen helt frem til 1803, men
da var der ikke længere kro i Nyrup.
Den var flyttet ud af landsbyen.

Jægergårdspladsen og Claythorpe
Jægergårdspladsen er i dag en del
af den ejendom, som nu kaldes for
Claythorpe, og som siden J. J. Claesens overtagelse i 1803 har fungeret
som lystejendom for en lang række
kendte Helsingørfamilier. Selve byg
ningen, som var kro, og som oprin
delig jo havde været en del af den
kongelige jægergård, er for længst
væk, men den lå umiddelbart til høj

re for indkørslen til det nuværende
Claythorpe, placeret helt ud til den
nuværende Krogenbergvej. Clay
thorpe er opført omkring 1821, og
det må antages, at det gamle krohus
ved den lejlighed er blevet nedrevet.

Kroens flytning
l slutningen af 1700-tallet var der
sket en betydelig ændring i trafik
mønstret, idet den nye Kongevej fra
Hørsholm til Helsingør var blevet ta
get i brug. Den var anlagt i perioden
fra 1779 og strækningen forbi Nyrup
var i al fald færdig i 1788, sandsyn
ligvis noget før. Trafikken igennem
selve Nyrup var derfor aftaget noget,
og kroholdet måtte flyttes til et mere
hensigtsmæssigt sted. Kroen indret
tedes derfor i en fæsteejendom under
Krogerup Gods - en ejendom, som lå
ved den nye Kongevej på Mørdrup
Bys mark, og som kaldtes "Sophienhøi”.
Kroen blev imidlertid snart også
kaldt ”Nykro”, måske på grund af
navneligheden med ”Nyrup Kro”.
1 hvilket år flytningen skete er lidt
usikkert, men det må være sket om
kring 1797, da Krogerup Gods det år
bortsolgte ejendommen.

Nykros sidste periode som kro
Nykro blev altså en landevejskro ved
den nye Kongevej, og mange landevejsfarere fandt her et bedested
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Ejendommen Nykro som den ser ud i dag. Udhuset i baggrunden er nyopført efter
brand i1960’eme.

- både for mennesker og dyr. Det er
værd at bemærke, at blandt de vil
kår de nye ejere måtte gå ind på, var
udover en fast årlig afgift, en forplig
telse til at besørge den post og de
aviser, som blev leveret af posten i
kroen, men som skulle til Krogerup.
På den tid måtte man på landet selv
afhente sin post ved sådanne postud
vekslingssteder.
1 1817 blev den nye ejer - eller
arvefæster - af kroen, bager Johan
Schåmer. Hans tid som krovært slut
tede imidlertid brat i 1828, da myn

dighederne blev trætte af den umå
delige drikken på stedet. Ejeren af
Krogerup Gods, kammerherre Brun,
var ikke tilfreds med den afgørelse og
ansøgte om tilladelse til, at kroholdet
i Nykro måtte "fremdeles vedblive i
den nuværende Arvefæster Schåmers
Levetid". Men kammerherre Bruns
interesse lå måske mere på det peku
niære område - han fik mere i afgift,
hvis der var kro.
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CnenODmincn „91 ptro" talM, Vet .^owblanbc*
beien, % TOil fra e^rlltn^^r meb c. 8 Xbr. Uanb
flob Sori), frev tieren |uj paa &runb af lang
$ibø Spflbcni nøbt til at afbænbe. Jortiben bu*
ved i jamme rr gobt ^a^evi. Skr ^ar forben
været XtrøVoIC> i Øtebef, bvilfet muh^ arrer veb
Sxvifluiii fan venteø VenlaiU ni famme. 3)lan
prnvmoe fM til ffiimn, lom bon paa ^tebet.
Endnu i 1861 blev det i denne salgsannonce for ejendommen fremhævet, at
der her havde været kro, og at der måske var en chance for atter at få en kro
på stedet.
(Helsingør Avis, d. 23.03.1861)

Demoralisering
af den opvoksende ungdom
I december 1841 samledes det ny
valgte sogneforstanderskab for Tikøb
Sogn for første gang. Sogneforstanderskabet var en forløber for de se
nere sogneråd, og i det hele taget det
første konkrete tegn på en lokal for
valtning af et vist demokratisk tilsnit.
Johan Schåmer, der siden 1828
havde ernæret sig ved rugbrødsbag
ning, vejrede nu morgenluft - for al
lerede i april 1842 lå der på sogneforstanderskabets bord en ansøgning
om at måtte "tilbageerholde" den
gamle bevilling til krodrift i Nykro. 1
sit afslag skrev Sogneforstanderskabet bl.a.:
"Saalænge Sophienhøi eller Ny

kro benyttedes til Krohold, tjente
dette Sted ikkun til at demoralisere
den opvoxende Ungdom, samt til en
Samlingsplads, hvor de fra Helsingør
hjemvendende Bønder med umaadelig Drik fortærede en Del af de
Penge som vare tilsigtede en træn
gende Families Underholdning eller
til Kgl. Skatters og Afgifters Betaling,
og naar Drukkenskabet tog Overhaand, endte i Almindelighed Besøget i
Nykro med Slagsmaal. Landmanden
kunde i den Tid ikke med Sikkerhed
skikke sine Tjenere forbi bemeldte
Kro, idet medens de drak og forødte
Penge, maatte Hestene staa paa Lan
devejen og derefter mishandles af de
drukne Folk."
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"Nykro" hor siden 1864 været i familien Jørgensens eje. i den periode har ejen
dommen været drevet som landbrug og gartneri. Dette billede er antagelig fra
1930'erne og er fotograferet fra Nykros østside og viser de dele af ejendommen,
som i dag er nedbrudt eller nedbrændt.
(Fbto udlånt afArne Jørgensen)

Spirituskørsel
Kort efter forsøgte Schåmer sig igen
- nu via en stråmand - med en ny an
søgning. Denne gang om tilladelse til
at drive høkeri i Nykro. Imidlertid var
Sogneforstanderskabet mistænkelige
og svarede:
" Skjønt Sogneforstanderskabet vist
nok har den Mening, at det vil være
i Sognets arbejdende Beboeres inte
resse, om at de saa nær deres Hjem
eller Arbejdssted som muligt kunne
kjøbe Livets første Fornødenheder, og
der saaledes meget godt kunde med
deles Bevillinger, som den ansøgte,
paa flere Steder i Pastoratet: saa skal

man dog, da man er fuldkommen
overbevist om, at det ansøgte Privile
giums Meddelelse vil have til Følge,
at det samme Uvæsen som tidligere
har fundet Sted i og ved Nykro, atter
vil indfinde sig, allerærbødigst tillade
sig paa det kraftigste at fraraade, at
Bevillingen meddeles, med mindre
det maatte gjøres til en udtrykkelig
Betingelse, at intetsomhelst Brænde
vinsudsalg dermed sættes i Forbin
delse, og det paalægges Stedets Poli
timyndighed at have nøie Indseende
med, at dette Forbud paa det strængeste overholdes."
Men ikke nok med det - Sognefor-
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Den nuværende ejer af Nykro, Arne Jørgensen, er fjerde generation på Nykro.
Herses Hanne og Vilhelm Jørgensen med familien omkring 1917- fotografe
ret i en af de stuer, der engang var skænkestue og krolokale.
(Foto udlånt af Arne Jørgensen).
standerskabet fortsatte med følgende
konstatering:
”Uagtet intet Privilegium nu haves
til Nykro, er det dog Sogneforstanderskabet bekjendt, at det ikke sjæl
dent skeer, at visse Personer dérgjøre
Bedested, og naar de atter tage der
fra have en saadan Swiir, at de med
deres Kjørsel ikke allene udsætte sig
selv for Fare paa Liv og Lemmer, men
ogsaa udsætte andre Weifarende for
lignende Ulykké’.

Stoppested for diligencen
Sagen syntes dermed tabt for Scha
rner, men Sogneforstanderskabet
mente, at nu skulle smugkroen ved
Kongevejen også stoppes. Og det
endte da med en retssag, hvor Scha
rner i februar 1844 blev dømt for
ulovligt brændevinsudsalg.
Men Schåmer gav stadigvæk ikke
op. I januar 1846 behandledes i Sog
neforstanderskabet en ny ansøgning
om fornyet bevilling til krohold. Sog-
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Ejendommens stuehus, der oprindelig var krohus, fotograferet fra Kongevejen
omkring 1950.

neforstanderskabet var åbenbart nu
blødt lidt op - i al fald overvejede man
nu, om der kunne gives tilladelse til
at indrette et aftrædelsesværelse for
de rejsende med diligencen:
”1 Anledning af ovenstaaende An
dragende maa Tikjøb Pastorats Sogneforstanderskab erklære, at det vel
kunde være tjeenligt om Ejeren af
Sophienhøi eller Nykroe som nogle
kalde Stedet, fik Bevilling til at have
Aftrædelsesværelse for Reisende med
Diligencen, saalænge denne have

Tilladelse til at stoppe op der, for at
modtage Passagerer, men at man
paa det indstændigste maa fraraade,
at andet Kroprivilegium tilstaaes....
Kroen var i sin Tid til stor Demoralisa
tion. ... Afstanden er circa 3/4 Miil fra
Helsingøer, hvor Indvaanerne have
mange Steder at valfarte til. Dens
Borgerrepræsentation angiver og kun
til Grund til dens Anbefaling, at flere
af Borgerne sammesteds have ønsket
det.... De længst bortliggende Steder,
Fredensborg og Niverød er vel circa 2
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Miil, men hvormange andre Steder i
Landet, endog i mindre bebyggede
Egne, er der ikke længere Afstand fra
Kroe til Kro?.
Schåmer blev i de følgende år ved
med at ansøge og ved med at klage
over afslagene - men fortsat uden
held. Nykro blev aldrig kro igen, og
det endte med, at Johan Schåmer
solgte ejendommen i 1856.

Nutiden
Ejendommen blev herefter et hus
mandsbrug eller et parcelliststed, og

Nykro ejes i dag af familien Jørgen
sen, i hvis slægt Nykro har været si
den 1864. Det var Niels Jørgensen (f.
1836), der dengang købte stedet, der
senere overtoges af sønnen C. Vilhelm
Jørgensen. Hans søn Niels Jørgensen
overdrog senere stedet til den nuvæ
rende ejer, Arne Jørgensen.
I dag sælges der juletræer og lig
nende fra ejendommen, hvis hoved
bygning endnu ligger på samme
sted, som da den blev opført som kro
for mere end 200 år siden.

Parcellist Niels Jørgensen med sin hestevogn på Kongevejen udfor Nykro om
kring 1950.
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Ejendommene langs
Kongevejen mellem
Rørtang og Mørdrup
Denne serie af små artikler fortæller kort om nogle ejendomme langs
Kongevejen mellem Rørtangvej og Mørdrupvej. Der er tale om bebo
elseshuse og en enkelt gård. Materialet er samlet af Kjeld Damgaard
bl.a. på grundlag af oplysninger fra Henning Jørgensen, Henrik C. Hen
riksen og Fini Pode Pedersen.

Kongevejen 247, "Villa Ellen",
matr. nr. 14, Rørtang
Indtil 1.10.1973 Kongevejen 197, matr. nr. 3 c, Flynderupgaard

en forkert oplysning i BBR. Ejendommen er tidligst opført i 1898-99, men desværre har det ikke været muligt at opspore forsikringssagen, der ellers ville
have kunnet give en mere nøjagtig dato.
(foto KB 1959)
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Det var den daværende ejer af Flynderupgaard, proprietær Herman Ja
cob Vallentin Stahl, der i foråret 1897
udstykkede to parceller af sin jord
langs Kongevejen. Der gik imidlertid
et helt år, inden han fik solgt de to
parceller. Køberen hed Niels Christen
sen, og vi må tro, at han straks gik i
gang med at bygge huset på matr. nr.
3 c. Flynderupgaard - nu med adres
sen Kongevejen 247.
Niels Christensen, der var født i
1837 i Mørkøv, boede selv i villaen,
og det er uden tvivl ham, der har
navngivet stedet - og da hans moder
hed Ellen, kan det meget vel tænkes
at være baggrunden for navngivnin
gen.
I år 1900 får stedet imidlertid en
ny lejer - idet Niels Christensen dog
bliver boende. Det er baron Carl Ei
nar Knuth (1860-1935), som indtil
da i en 10-årig periode havde ejet
proprietærgården Nybogaard syd for
Kvistgaard. Carl Einar Knuth var søn
af baron Carl Vilhelm Knuth, der var
knyttet til godset Conradsborg.
Da han afhændede Nybogaard flyt
tede han og hustruen Fanny f. Neergaard (1878-1919) ind i villaen sam
men med parrets daværende to børn,
Eggert (f 1898) og Aage (f 1899). Fem
år senere købte de stedet af Christen
sen for 12.750 kr. og boede her frem
til 1919. Det var samtidig med at
Fanny Knuth døde, og vi skal frem til

Slægten Knuths våbenskjold.

1924 før vi atter finder Knuth i omeg
nen igen. Han er da blevet gift med
Agnes f. Lund (1876-1957) og sam
men slår de sig ned i en strandvejs
villa i Snekkersten. Helt nøjagtigt til
Strandvejen 216, som sjovt nok også
blev kaldt ”Ellen".
Om de følgende ejer af Villa Ellen
på Kongevejen vides ikke meget. Fra
1919 hed ejeren Lauritz Frederik Niel
sen, fra 1920 var det en fhv. gårdejer
ved navn Christian Larsen, der var
ejer. Da han døde i 1951 overtog de
to døtre Karen Olsen og Erna Peter
sen ejendommen. Det var dem, der
indrettede ejendommen og den store
grund til campingplads under navnet
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"Camping Villa Ellen”.
Capingpladsen, der fortrinsvis be
tjente turister, der passerede på Kon
gevejen til og fra Sverige, var oprin
delig ret beskeden, men efterhånden
indrettet med 60 pladser og kunne
rumme i alt 200 personer. Pladsen var
primært benyttet i perioden marts
november.
Da Erna Petersens søn, Ove Peter
sen i 1975 overtog driften af cam
pingpladsen, ansøgte han om tilla

delse til udvidelse af pladsen, men fik
ikke tilladelsen da der var problemer
med både vand- og kloakforholdene.
På det tidspunkt var pladsen ind
rettet med toiletter, bruserum. vaske
pladser og en lille butik.
Da Klaus Knudsen overtog ejen
dommen i 1978 nedlagdes cam
pingpladsen, og ejendommen blev
i stedet opdelt i fire ejerlejligheder,
hvilket ejendommen stadig er indret
tet som.

Villa Ellen fotograferet i1989, efter at stedet var blevet indrettet til fire ejerlejlighe
der, to i hovedhuset til venstre og to i det oprindelige udhus til højre. Det er Konge
vejen i baggrunden.
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Kongevejen 251
matr. nr. 13, Rørtang
Tidligere Kongevejen 199, matr. nr 3 b. Flynderupgaard
Denne parcel var en del af det jordstykke
som Niels Christensen købte fra Flynderupgaad i 1898.11910 lod han parcel
len sælge på auktion, og højstbydende
blev smedemester Erik E. Svedstrup, der
ejede og drev Rørtang Smedje. Prisen
var 650 kr, så selv BBR anfører, at huset
er opført i 1905, er det nok tvivlsomt. Det
er mere sandsynligt, at Svedstrup lod
huset opføre i 1910. Sønnen Niels Erik
Svedstrup overtog i 1954, men flyttede
senere til Aalsgaard. Ejendommen solg-

Luftfoto afejendommen i1959.
tes efter dennes død i 1969 til formand
Louis Sørensen. Fra 1996 hed ejeren
Margit Blixt. Fra 2018 Mie Chronberg.

Kongevejen 253
matr. nr. 10 ad, Mørdrup
Tidligere Kongevejen 201
11800-tallet var det ganske alminde
ligt at leje et jordstykke ud for 50, 90
eller 99 år. Således også her, hvor den
daværende ejer af gården Nøjsomhed
udlejede et areal til stenhugger Wil
helm From. Allerede året efter overgik
lejemålet til Hans Nielsen - og først i
1890 kunne han skrive sig som selv
ejer. Enken Johanne Hansen solgte i
1910 til J. Christian Nicolaisen, hvis
søn Edvard senere overtog stedet.
Ejendommen har senere været
handlet en del. I perioden kan næv
nes politibetjent Kurt Verup Olsen
(først lejer, senere ejer fra 1976-82)

Huset, som det så udfra syd i 2012.

og ejeren i perioden 1994-2013 Rylle
Mona Lange. Den nuværende ejer si
den 2013 hedder Anders J. Kopp.
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Kongevejen 255 - 257 "Brynet"
hhv. matr. nr. 10 ah, Mørdrup og matr nr. 10 kd, Mørdrup
Tidligere hhv. Kongevejen 201 og 203
Arealet var oprindelig udlejet fra går
den Nøjsomhed, men den ubebyg
gede grund blev i 1895 afhændet til
snedkermester Niels Peter Johansen,
der straks lod ejendommen bygge og
forsikre den 20. juli 1896 for 5.625 kr. 1
1941 arvede de tre sønner, Svend Ejnar,
Hans Edvard og Johan Viggo ejendom
men. De to første drev købmandsforret
ning i Mørdrup. En slægtning, Harald
Villaen er bygget i 1896 og ikke i
Johansen overtog i 1951. Fra 1966 hed
1905 som BBR-registeret fejlagtigt
ejeren Paul Klein Knudsen. Fra 1974
anfører. Her ses familien Johansen
Connie og Frede Jensen og fra 2000
foran huset, de tre sønner med foræl
Arly Jørgensen og Susanne Kjærulff.
drene Niels Peter Johansen og hustru
Den mindre villa blev også bygget i
Elisabeth f. Hansen
1895, men blev udstyk
ket til en selvstændig
ejendom i 1955. Den nye
ejer var arbejdsmand Albin Thykjær Christensen,
som imidlertid døde al
lerede i 1956, hvorefter
enken Ellen Harriet f.
Andersen overtog huset.
Efter hendes død solgte
arvingerne huset i 1994
til Morten Terpager Sch
midt, der driver firmaet
"Schmidt & Thunberg
ApS”, der fremstiller tve
bakker, kiks, kager og De to ejendomme tilhørte samme ejer frem til1955.
Billedet er taget i1959.
tærter.
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Kongevejen 261, "Glimt"
matr. nr. 10 ae, Mørdrup
Tidligere Kongevejen 205
Denne ejendom var en del af det
areal, som også omfattede nr 255257. Arealet blev i 1849 udlejet i 50
år fra gården Nøjesomhed til Peder
Jørgensen, der dog allerede i 1851
overdrog lejekontrakten til skomager
Hans Jensen fra Veksebo. På det tids
punkt var der opført et hus på grun
den - og det blev i december 1852
forsikret - og i samme anledning be
skrevet: Huset havde enderne i nord
og syd, var 6 fag (ca 9-10 m) langt
og 10 alen (6,28 m) dybt, opført af
lermure med stråtag og indrettet til
beboelse. Huset blev i samme anled
ning takseret til 350 rigsdaler.

Huset er opført
omkring 1850
og var i samme
families eje
frem til 1991.
(Foto:
1950'erne)

Hans Jensens søn skomager Ole
Vilhelm Hansen overtog huset i
1895. Hans søster Elisabeth C. Han
sen blev gift med snedker Niels Peter
Johansen - se villa "Brynet". 11942
overtog brødrene Edvard og Johan
Viggo Johansen ejendommen - sidst
nævnte anvendte stedet til sommer
hus og fra 1947 var han eneejer. I
perioden 1960-1991 var det enken,
Asta f.Jørgensen, som ejede stedet.
Hun lejede det ud i en længere år
række til familien Larsen. Sønnerne
Karsten og Steffen Johansen solgte i
1991 til nuværende ejer Niels Godsk
Jørgensen.
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"Nøjsomhed", "Skovgaard", Kongevejen 275
matr. nr. 10 ae, Mørdrup
Indtil 1. oktober 1973: Kongevejen 217
Ejendommen
”Nøjsomhed”,
som
”Skovgaard” kaldtes helt frem til
1940, var ikke en af Mørdrups oprin
delige gårde. Den blev derimod ud
stykket fra Busserupgaard i Mørdrup
i 1807 af den såkaldte overdrevsjord
- helt nøjagtigt et areal kaldet "Skov
lodden" på 19 tdr.land. Køberen
var den helsingoranske præst ved
Set. Maria Kirke, Elias Lauritz Grü
ner (1761-1819). Han stammede fra
Nørre Sundby og var gift med Karen
f. Holm. Parret fik i alt 9 børn. Han
blev lærer i Helsingør i 1788, kapel
lan i 1794 og sognepræst fra 1813 til

sin død.
I lighed med mange andre helsingoranere ønskede familien et
landsted. Men det var nu en ganske
beskeden ejendom, som Grüner fik
bygget. Den bestod af en bindings
værksbygning 6 fag, med stråtag og
indrettet med 2 stuer, 1 kammer og
et køkken. Desuden opførtes et bag
hus på 3 fag også i bindingsværk og
stråtag - indrettet til stald, vognhus
og tørvehus. Hele herligheden blev
takseret til 450 rigsdaler den 22. ok
tober 1808, da det stod færdigt. Men
netop på grund af stedets beskedne

Der eksisterer så vidt vides ikke fotos afden oprindelige gård, så her er et foto af
stuehuset omkring 1920.
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Ejere af Skovgaard:
1807-1832 Pastor Grüner
1832-1847Justitsrådd Top
1847-1863 Niels Josephsen
1863-1879 Peder Olsen
1879-1923 Christian Joseph Nielsen
1923-1940 Christian Pladsen
1940-1953 Philip Levin
1953-1960 Svend Pedersen
1960-1976 Helmer Jørgensen
1976-2007 Helene, Anne Merete og
Niels Blichert Jørgensen
2007-2019 Niels Blichert Jørgensen
og Anne Merete
Schlechter f. Jørgensen
2019Henrik Barrie Pedersen
størrelse og indretning fik ejendom
men navnet "Nøjsomhed”.
1 1812 blev stedet atter takseret,
måske fordi der var sket forbedringer.
I alt fald blev det nu vurderet til i alt
2.000 rigsdaler, men da var der også
opført en 10 fag stor tørvelade der
alene blev vurderet til 500 rigsdaler.
1 1832 overtog en anden helsingoraner ejendommen. Det var postme
ster Hans Top (1777-1833). Han var
tidligere premierløjtnant i flåden, ud
nævnt til justitsråd, men blev i 1809
postmester ved det danske postkontor
i Helsingør. Han døde allerede i 1833,
men enken, Adolphine f. Bille (17791868) beholdt ”Nøjsomhed" helt frem
til 1847.1 den periode lod hun bygge

yderligere en lade til ejendommen.
Den var også indrettet til kartoffelop
bevaring, så en af afgrøderne på går
dens jorder har altså været kartofler.
Med den følgende ejer indledtes en
ny æra. Den nye ejer var også helsingoraner, men hans virke havde indtil
da været tjenestekarl. Hans navn var
Niels Josephsen og hvordan det lyk
kedes ham at skaffe købesummen på
4.000 rigsdaler står hen i det uvisse.
Uddannelse havde han tilsyneladen
de ikke, for han kunne ikke selv skrive
under på skødet - det skete "med ført
pen”, som det hed i datidens papirer.
Men nu kunne Niels Josephsen kal
de sig parcellist - og måtte sikkert sli
de i det for at få tingen etil at hænge
sammen. Han døde i 1861 og enken,
Ingen Marie Sørensen, en søster til
sognefogeden på Kathøj, kunne da
hensidde i uskiftet bo og overtog da
gården, hvilket indikerer at økono

mien var god.
Men en enke fik dengang ikke lov at
sidde ene på en gård ret længe. Der
var altid en bejler, der så muligheden
for at bliver gårdejer eller parcellist.
Og her kom Peter Olsen fra Mørdrup
ind i billedet. Den 40 årige ungkarl
ægtede den 46 årige enke og kunne
nu kalde sig gårdejer.
Enkens søn, Christian Joseph Niel
sen købte i 1879 gården. Han forbe
rede gården bl.a. ved at indrette me
jeri på stedet, men det blev i hans tid,
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Gårdejer
Christian Joseph
Nielsen (f.1848)
vargiftmed
Ane Nielsen
(fl860)

samt sprøjterne fra Helsingør, Skotterup og Tikøb mødte frem, kunne de
intet stille op. Men det lykkedes at
redde det meste af indboet, og alle
kreaturer reddedes ud. Avlsredskaber
og noget fjerkræ blev dog flammer
nes bytte.
Det var umiddelbart politiets op
fattelse, at ilden var opstået i vaske
huset, men da der ikke havde været
tændt op i flere dage, mente man, at
ilden var påsat. Imidlertid viste de se
at katastrofen skete.
nere forhør, at det var ejerens 11-åriDen 30. marts 1896 var Christian
ge brorsøn, der var på besøg fra Ame
Nielsen i Helsingør, hvor han fik be
sked om at "Nøjsomhed" brændte.
rika, der havde leget med fyrværkeri
Den dag blæste det så stærkt, at
på loftet!
selvom både brandsprøjten fra Nyrup
Niels Josephsen lod herefter går
den genopbyg
ge. Fra 1923
kom
gården
ud af familiens
eje og frem til
1960
havde
den tre ejere.
I Helmer Jør
gensens ejer
tid indrettedes
ejendommens
stuehus og den
ene sidelænge
til udlejningsformål, og jor
derne bortfor"Skovgaard"som den kom til at se ud efter branden i1896 - en Pagte^2s.
traditionel firelænget gård - med stuehus mod nord.
Fotoet er fra 1946.
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Kongevejen 297 "Dana"
matr. nr. 8 e, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 237
Denne grund blev udstykket i 1917 fra
Busserupgaard, som jo siden slumin
gen af 1700-tallet havde ejet denne del
af Mørdrups overdrev.
Den første ejer var murer Efraim Ekegren, der selv byggede huset omkring
1919-20. Han var født i Kariskrona i
Skaane og gift i 1897 med Cecilia Andersson. Parret fik fire bøm, heraf tre
sønner, der naturligvis alle blev udlært
murere. Edvin blev murermester og bo
ede på Stokholmsvej, Egon var murer
svend og boede på Svinget, medens Elo
drev murermesterforretning fra davæ
rende Rørtangvej (nu Klostermosevej).
Desuden var der datteren Edith.
Efter faderens død overtog børnene
ejendommen indtil 1944 - og brugte
den til udlejning. 11946 overtog entre
prenør Hans Chr. Henriksen stedet. Han
drev forretning med savning afbrænde,

Foto af villa "Dana" fra 1959.

kvashuggeri, jordarbejde, tærskning og
høstarbejde.
Senere arbejdede Henriksen med pro
duktion af lever-produkter til foderbrug.
Men i 1960 købte Henriksen brænd
selsforretningen fra den daværende
Havreholm Mølle. Forretningen bestod
i at levere primært petroleum til privat
kunder. Til det brug havde Henriksen
først en rød Ford Thames, senere en grå
Hanomag, som måske endnu huskes af
beboere i området.
1 1974, da Hans Henriksen var gået
på pension, overtog sønnen Henrik

Creutzburg Henriksen ejendommen
og forretningen, som han drev frem til
1982. Han udvidede forretningen med
levering af gas og vedligeholdelse af
oliekaminer. Han solgte i 2011 stedet til
de nuværende ejere. Louise Lindholm
og Jarmo Pitkånen.

Hans Henriksens to traktorer - en Int.
McCormick Deering og en Fordson 1929.
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Kongevejen 299 A + 299 C "Solvang"
hhv. matr. nr. 8 cø og 8 b, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 239
Den daværende ejer af Busserupgaard
i Mørdrup skrev i juli 1838 under på en
lejekontrakt, som gav stenhugger Jens
Christian Knudsen tilladelse til i 99 år
at benytte et areal ved Kongevejen.
Den årlige leje var 8 rigsdaler, hvilket
svarede omtrent til en arbejdsmands
løn i tre uger. Knudsen forpligtede sig
til selv at lade bygge et hus på grun
den. Dog stod det også i aftalen, at
både enke og evt. børn kunne over
tage ejendommen efter hans død.
Det var da også enken Maren Marie
Jensen, der overtog, og som lod ud
arbejde en fremlejekontrakt til Bendt
Jensen - den nye lejer af ejendommen.
Også den efterfølgende lejer, Niels Jør
gensen fik en fremlejekontrakt: Niels
Jørgensen ejede i forvejen ejendom
men "Nykro" (Kongevejen 345). Det
skete i 1872, men allerede to år efter
fik samme Niels Jørgensen skøde på
således, at han blev selvejer af ejen
dommen. Det var den daværende ejer
af Busserupgaard, der afhændede
ejendommen for 351 rigsdaler, og der
med annullerede den gamle lejekon
trakt. Det svarede ca. til 1% års løn for
en faglært arbejder.
Men hvorfor erhvervede Niels Jør
gensen en ejendom mere end den han
allerede havde nogle få hundrede me-

Den ældste del, nu nr299A - fotografe
ret i1989.

Den del af ejendommen, som blev
bygget i 1897 - fotograferet i 1959.
ter derfra? På det tidspunkt havde han
en datter og fire sønner, men om det
var for at sikre deres fremtid, så må
man sige, at han var tidligt ude, for
børnene var mellem 9 og 1 år.
Men ikke desto mindre var det en af
sønnerne, Peter Christian Jørgensen
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ner, Flemming og Henning.
Den ældste blev uddannet
smed hos smeden i Mørdrup, men slog sig hurtigt
på entreprenørvirksomhed.
11958 overtog han i kom
pagniskab med E. Rand
"Edvard
Hansens
Ma
skinstation" og kaldte det
"Rand & Jørgensen".
Flemming Jørgensen over
tog huset i 1962 og året ef
Pladsen, der siden 1962 har været benyttet til entre ter også entreprenørfirma
et som enejer.
prenørvirksomhed - nu med adressen nr299 B-C
Grunden blev herefter om
Denne delafejendommen bærer navnet "Solvang".
dannet til plads for entre
prenørmaskiner, og stedet fortsatte så
(f. 1868), der sammen med sin hustru
Marie Franziscka f. Larsen (f. 1876)
ledes frem til 1976, hvor tiderne tvang
overtog ejendommen.
Flemming Jørgensen til at omdanne
Men kort forinden var det oprindeli
stedet til et aktieselskab, under navnet
ge hus (nr 299 A), der jo stammede fra
"A/S Drumlaw 25".
1838-39 blevet suppleret med endnu et
1 1977 udskiltes det oprindelige hus
hus. Det skete i 1897, hvor to længer
(d.v.s. nr 299A) i en selvstændig ejen
opførtes. Det ene var det nuværende
dom. Denne ejendom har siden 1996
stuehus på nr 299 C og i vinkel med
tilhørt Tenna Jørgensen, en datter af
dette et brændehus. De to nye huse
Henning Jørgensen.
blev takseret til 4.195 kr, medens det
1 1983 blev den øvrige ejendom
gamle i 1892 var vurderet til 1.884 kr.
(d.v.s. nr 299 B-C) overtaget af anpartSamme år som Peter og Marie Jør
selskabet "Kongevejen 299 Espergærgensen overtog ejendommen fik de
de ApS", der i 2013 blev overtaget af
familieforøgelse. Det var sønnen Fre
"Ejendomsselskabet Sæby Aps", som
derik Viktor Jørgensen, der meldte sin
er ejet af en svigerdatter til Flemming
ankomst. Familien blev senere forøget Jørgensen, Michala Jørgensen (g,m.
Johnny) i Plejelt. Selskabets formål er
med yderligere 5 sønner og 2 døtre.
11939 overtog ægteparret Frederik og
fortsat at drive entreprenørvirksomhed,
men der sælges også biler (K.B.-Biler).
Gudrun Jørgensen stedet. De fik to søn
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Kongevejen 303
matr. nr. 8 d, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 243
Det var de to frøkener Anna Nielsen og
Lovisa Nielsen, der i 1909 købte grun
den for 500 kr af ejeren af ”Lille Busserup". Arvingerne solgte i 1943 ejen
dommen til Olga Biyde Nielsen, som
var gift med direktøren for varehuset
"Buldog” i København, 1 1967 overtog
arbejdsmand Knud Jørgensen som i
1989 ovedrog ejendommen til Michael
Jørgensen. Murermester Thomas Fjellerad havde ejendommen fra 2000-2014
hvorefter Carmen-Dana Barbateskovic
(Dragolea) overtog stedet.

Ejendommen set fra sydøst i1989.

Kongevejen 307 "Bøg"
matr. nr. 8 f, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 245
Parcellen er udstykket fra
"Lille Busserup" (Kongeve
jen 319) i 1922. Køber var
bagerkusk Aage Hansen,
som dog allerede året efter
solgte til daværende bane
arbejder Torgny Lagmand
Larsen, en søn fra netop
"Lille Busserup", hvis søn
ner i øvrigt staver deres
navne Laugmann. Torgny vma "Bøg" som huset så ud ijuli1998.
Larsen drev gartneri med
et større drivhus på grunden.
sets beboer været kobbersmed Erling
Siden 1986 har ejeren og dermed huChristiansen.
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Kongevejen 309 "Grann"
matr. nr. 8 h, Mørdrup
indtil 1973: Kongevejen 247

Bungalowen er her fotograferet i1959.

Grunden blev udparcelleret fra "Lille
Busserup” i 1939 og solgt til fabriks
arbejder Carl Møller Larsen (1902-55),
der var gift med Edith f. Hansen. En
ken solgte i 1957 til maskinarbejder
Knud R Hansen. Et familiemedlem,
Niels Møller, der var arving til boet
efter Knud Hansen, solgte i 1986 til
Henning Jørgensen, der indtil da hav
de boet på Kongevejen i Kvistgaard.
Henning Jørgensen er i øvrigt født på
ejendommen Kongevejen 299A-C.

Kongevejen 311 "Per"
matr. nr. 8 k, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 247A
Denne ejendom har været
i samme families eje siden
den blev solgt fra "Lille Bus
serup" i 1944. Og det var dav.
kranfører Frede Leif Thomsen
og hustru Maja f. Degn, der
lod huset bygge i 1945.
11979 overtog sønnen, Fre
de Leif Thomsen huset. Han
var gift med Jenny Thomsen
og en søn af dem overtog hu
set i 2001. Det var Leif Degn
Thomsen og hustru Annette
Sønderup Thomsen, der i
2012 solgte til Ann Hudtloff.

Ejendommen set fra sydøst 12009.
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Kongevejen 319 "Lille Busserup”, "Jyllingehøj"
matr. nr. 8 c, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 249

Foto 1955.

Her på Mørdrups gamle overdrev var
det ganske almindeligt at udleje et jord
stykke i et åremål i 1800-talIet. 1 dette til
fælde var det ejeren af Busserupgaard,
der i 1838 udlejede parcellen i 90 år.
Lejer var slagtermester Andreas Kølmer,
der dog i 1874 fik skøde på ejendom
men. Kølmer stammede fra Helsingør,
men det er ikke lykkedes at klarlægge,
om han drev forretning der eller fra sin
ejendom på Kongevejen.
1 1876 solgte Kølmer til Peter Peter
sen, hvis enke i 1879 solgte ejendom
men tilbage til ejeren af Busserupgaard.
Fra 1908 hed ejeren af "Lille Busserup"
imidlertid Hans Frederik Larsen, der

stammede fra Ros
kilde og var mæl
kehandler. Han var
gift med Mathilde f.
Christiansen. De fik
fem sønner, som alle
fik det - næsten - det
samme mellemnavn.
Imidlertid
rodede
præsterne rundt i
stavemåden, så det
endte med flere for
skellige udgaver af
det samme navn:
Lagmand, Lagmann,
Lavmand, Laugmann
og Laumann. Efterkommere bor stadig
i området, og alle - uanset stavemåden
- stammer fra denne ejendom på Kon
gevejen. Sønnen gartner Kaj Lavmand
Larsen overtog efter faderen, men solgte
efter kun 4 år i 1952.
De nye ejere, Ingeborg og Christian
Kjær-Nielsen indrettede kennel på ste
det og kaldte virksomheden for "Jyllin
gehøj” - et navn, der senere anvendtes
for ejendommen i stedet for "Lille Bus
serup".
Senere var ejerne bl.a. slagter Gunnar
Møller og fra 1978 autoopretter Georg
Krogh Larsen og siden 2002 enken, Ag
nethe Larsen.
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Kongevejen 325 "Pomona"
matr. nr. 17, Mørdrup
Indtil 1973: Kongevejen 255
Egentlig var denne parcel udlagt til et
husmandssted allerede i forbindelse
med udskiftningen i 1791. Men den
kom til at hører under ”Nykro" helt
frem til 1864. Ifølge BBR blev stedet
bygget i 1887, men på kortet fra 1898
er stedet ubebygget. Derimod ses
stuehuset først forsikret i 1904 og sidelængen i 1907, så det er sandsynligvis
de korrekte opførelsesår.
Ejendommen fik navnet "Pomona",
der er den romerske gudinde for frugt
barhed især hvad angår beskyttelse af
træernes frugter. Ordet kommer af det
latinske "porno", der betyder frugt. Og
navnet var ikke en tilfældighed. For
her på parcellen blev der intensivt dyr

ket frugt igennem en lang årrække.
Den første ejer (fra 1864 til 1900)
var Peder Pedersen, hvorefter søn
nen Christian Pedersen overtog. Indtil
1911 havde ejeren kaldt sig parcellist,
men det år overtog gartner Frederik
Larsen (gift med Laura Larsen) fra
Høje Sandbjerg stedet - og med ham
også gartnerhvervet. Da Hans Peter
Petersen købte Pomona i 1944 blev
det især frugtavlen, der var i højsæ
det. Da han døde i 1981 overtog en
ken Anna Kirstine Petersen, der døde
i 2008. Sønnen Peter Birk Petersen
solgte i 2013 til de daværende lejere
og nuværende ejere Kirstine Lundøe
Gyldholm og Martin Borg Smidt.

"Pomona " fotograferet i 1989, medens gartneriet stadig prægede stedet.
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Møder og arrangementer
Afviklingen afarrangementerne er afhængig af udviklingen i coronakrisen.

Byvandring i Skotterup

derne i al slags vejr, og om sine man
ge oplevelser med kunderne, hvoraf
mange var kendte personer.

Den planlagte byvandring i Skotterup i
juni måned forsøges nu afviklet denne

TID OG STED: tirsdag den 22. sep. 2020,
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

Søndag den 13. september 2020:

dato. Lokalhistoriker Kjeld Damgaard,
tager deltagerne med rundt i det gamle
Skotterup og fortælle om pestepidemi,
fiskere,forlængst lukkede forretninger,
krodrift, fattighus m.v. Turen begynder
fra P-pladsen ved Beredsskabsstyrelsen og varer ca 2 timer. Ikke-medlemmer må betale 20 kr, medens medlem
mer naturligvis går gratis med.

TID OG STED: Søndag den 13. septem
ber 2020, kl 14.00 på P-pladsen lige
nord for Strandvejen 250.

Tirsdag den 22. september 2020:

Generalforsamling
l henhold til foreningens vedtægter
afholdes der denne aften ordinær ge
neralforsamling, hvortil kun medlem
mer har adgang.
Kaffe og kage i pausen er på forenin
gens regning. Efter pausen vil den
sidste fiskerkone på Gammel Strand i
København, Doris Marx fortælle om,
hvordan det var at sælge fisk fra sta

Tirsdag den 27. oktober 2020:

Helsingør Havn før, nu og i fremtiden
Helsingør er om nogen, en by der har
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 industri
by, hvor byens puls i stor stil var do
mineret af værftsfløjten, der meldte
arbejdsdagens begyndelse og afslut
ning. Men i 1983 lukkede værftet, og
pludselig havde Helsingør hverken
værft eller havn med skibe. Muse
umsinspektør ved Museet for Søfart
Casper Iversen vil fortælle denne hi
storie og se på den nuværende havn
og dens fremtid.

TID OG STED: tirsdag den 27. okto
ber 2020
kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek
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Tirsdag den 24. november 2020:

Espergærde-Mørdrup'
Tibberup i 60'erne og
70'erne.
Denne aften bliver en opfølgning på
de tidligere foredrag om området i

50’erne, idet Lokalhistoriker Kjeld
Damgaard kommer og fortsætter
fortællingen om, hvordan disse om
råder udviklede sig under og efter
den store udbygning. Der fokuseres
på, hvordan byen så ud i de år, hvor
Tibberup-Mørdrup og Espergærde
smeltede sammen til et samlet by
samfund.
TID OG STED: tirsdag den 24. no
vember 2020
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

Tirsdag den 15. december 2020:

Juleafslutning
Traditionen tro vil vi også i år forsøge
at afvikle julehyggemøde med æble
skiver, solbærrom og portvin på for
eningens regning. Aftenens program
vil også omfatte julesalmer og -sange,
samt formentlig lidt kultur. Aftenen af
sluttes som sædvanlig med den popu
lære historiske quiz under ledelse af
- selvfølgelig Kjeld Damgaard.

TID OG STED: tirsdag den 15. decem
ber 2020
Kl.19.15 på Espergærde Bibliotek

Tirsdag den 19. januar 2021:

"Kong Peder" - fra
bondedreng til bykon
ge (Peder Christensen)
Født og opvokset på Aarhusegnen,
drog han som 18-årig til Helsingør
for at gå i lære som maskinbygger og
blev udlært i 1896. Han forlod aldrig
byen igen. Han sad som socialdemo
kratisk borgmester i 27 år indtil 1943.
Der kommer to foredragsholdere.
Cand. mag. Tove Lund, som vil for
tælle om Peder Christensens tid før
han blev borgmester og om tiden i
Danmark før 1. Verdenskrig.
Cand.mag. Tom Sinding som vil for
tælle om de politiske forhold i Kong
Peders borgmesterperiode, hvor han
fik gennemført opførelsen af alder
domshjem, kolonihaver, sociale bo
liger og meget andet. Han havde
visioner og kunne som egenrådig by
konge få tingene gennemført.
TID OG STED: tirsdag den 19. januar
2021
Kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek

Historisk Forening for
Espergærde og Omegn

Hvorfor man ikke kan
stole på BBR-registeret
Som det bl.a. fremgår af de små artikler om ejen
dommene langs Kongevejen i dette nummer, så er
oplysningerne i Bygnings- og Boligregisteret om de
enkelte bygningers byggeår ofte forkerte - i alt fald
hvad angår de lidt ældre bygninger.
Baggrunden for at man ikke kan tro på byggeåret,
er den måde man i sin tid indsamlede oplysningerne
på. Det skete ved, at der forud for den almindelige
ejendomsvurdering pr 1. april 1977 blev udsendt et
spørgeskema til hver enkelt grundejer. 1 dette ske
ma skulle der så indføres en lang række oplysnin
ger, som så skulle indgå i det færdige BBR-register.
En af de oplysninger, som grundejeren skulle skrive,
var hver enkelt bygnings opførelsesår.
Det siger sig selv, at de oplysninger måtte blive lem
fældige. Mange vidste det simpelthen ikke - og de
gættede så på et årstal. Derfor er der uforholdsmæs
sigt mange bygninger, som ifølge BBR er opført i år
1800 eller 1900. En pudsighed er også, at år 1777 op
træder mange gange. Ejeren havde jo hørt, at huset
var 200 år gammelt, ergo opført i 1777. Andre huske
de ikke årstallet - og skrev et tilfældigt år i skemaet.
Historiske undersøgelser viser imidlertid, at husene
ikke kan være fra de angivne årstal. Hertil er især
forsikringsarkivalier et godt dokumentarmateriale det hører absolut til undtagelsen, at nogen forsikrer
et hus, de endnu ikke har bygget - eller venter flere
år med at brandforsikre et nyopført hus.
/KD
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