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MEDLEMSBLAD FOR 
HISTORISK FORENING 

FOR ESPERGÆRDE OG OMEGN

"Dilkoosha" - pensionat 
og senere børnehjem

Læs om det underlige navn - og om ejendommens tid 
som bl.a. pensionat, børnehjem, feriekoloni og hvile
hjem med navnet "Fredensdal". Læs side 3,15 og 23.

Øvrige artikler i dette nummer:

Barndomserindringer fra Espergærde 1936-52, s.34
Præsten og digteren Jens Chr. Hostrup, s. 43 

Om Villa "Plus" historie, se side 49 
Den første sejlklub i Snekkersten, side 58
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Ny formand i Historisk Forening
Ved generalforsamlingen d. 22. september 2020 blev jeg valgt af bestyrelsen som ny for
mand efter Preben Poulsen, som har været formand siden 2005.

Jeg kan oplyse følgende om mig selv:
Jeg er 74 år og uddannetsom folkeskolelærer på N. Zahles Seminarium i 1971 med linje

fag i dansk og geografi. Min kone, Susanne, og jeg flyttede til Espergærde samme år, og vi 
har nu to voksne børn, som begge bor med deres familier i Espergærde. Som færdiguddan- 
net begyndte jeg som lærer på den gamle Espergærde Skole og underviste her indtil 1991, 
hvor skolen lukkede. Jeg fortsatte derefter som lærer på Gtydemoseskolen, hvor jeg også fik 
en uddannelse som skolebibliotekar fra Danmarks Lærerhøjskole. Jeg gik på efterløn i2008.

Jeg har undervist i en lang række fag ud over mine linjefag heriblandt i matematik og 
historie og været klasselærer for en del klasser. I de seneste år som lærer har jeg først og 
fremmest undervist de ældste klasser og har varetaget jobbet som skolebibliotekar og me
dielærer på skolen.

Jeg har altid været meget interesseret i faget historie og har prøvet at levendegøre min 
undervisning så meget som muligt. Historie skal efter min mening være en kombination af 
oplevelse af begivenhederne støttet af kildelæsning. Samtidig må man selvfølgelig sørge for 
at det tidsmæssige overblik ikke forsvinder, hvilket nok har været den helt store udfordring i 
moderne historieundervisning.

Fra mit arbejde på Espergærde Skole huskerjeg Arne Meyling, som jo havde sin lokalhi
storiske samling i skolens kælder indtil slutningen af 70’erne, hvor den flyttede til Flynde- 
rupgaard. Jeg har enkelte gange benyttet ham som underviser i de mindre klasser, hvor han 
levendegjorde lokalhistorien ved at klæde børnene ud og fortælle om skik og brug i gamle 
dage i fiskerhytten og i bondestuen. Ved de lejligheder levede han op til sit motto for histo
rieundervisning: "Det gælder om at vække til eftertanke".

I årene efter pensioneringen har min kone og jeg heldigvis haft lejlighed til at rejse en del 
hvilket giver et vis udblik og forståelse for andre mennesker og leveformer. Vi har også været 
aktive som frivillige i flygtningehjælpen og er kontaktpersoner for en familie fra Entrea.

Jeg vil sammen med bestyrelsen prøve at videreføre den linje som Preben Poulsen har lagt 
med foredrag omhandlende emner af lokal og mere international art. Også udflugter og ture 
vil vi prøve at gennemføre, hvis der er tilslutning nok.

DESVÆRRE har Coronaen sat sit præg på foreningen i uhørt grad, så vi kun kan gennem
føre aktiviteter med et begrænset antal deltagere. Det må siges at være dræbende for alt 
foreningsliv. Og vi må derfor håbe, at vores samfund inden alt for længe kan vende tilbage 
til normale tilstande.

Sidst skal der herfra lyde endnu en stor tak til Preben Poulsen for det store arbejde, han 
har lagt i foreningen gennem årene. Med de 15 årsom formand er han den længst siddende 
formand og har derfor haft helt afgørende indflydelse på foreningens tilstand og levedygtig
hed, som vi kender den i dag.
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Derfor hed villaen
”Dilkoosha"
Ejendommen på Gammel Strandvej 398, der både har rum
met pensionat, børnehjem samt snedkervirksomhed og 
blandt ejerne tæller en tidligere indisk politigeneral og en 
bedrageridømt biskop, hed senere "Fredensdal".

Af Kjeld Damgaard

På Gammel Strandvej nr 398A i Ub
berup ligger en ejendom, som tilbage 
i starten af 1900-taIlet hed det mær
kelige navn Dilkoosha. Navnet op
træder bl.a. på et postkort, hvor ste
det blev kaldt "Pension Dilkoosha". 
Men hvorfor dette fremmede navn?

Først og fremmest var det ikke ual
mindeligt, at et hus fik et navn på den 
tid. Vejnavne og numre blev nemlig 
ikke brugt, således som vi gør det i 
vore dage. Ganske vist kaldtes stræk
ningen forbi dette hus - fra gammel 
tid - for Strandvejen (dengang var 
der jo ikke en Ny Strandvej), men 
vejnumre blev først indført omkring 
1923-24, da folkeregistrene blev op
rettet.

Forklaringen kom efter en henven
delse fra en slægtsforsker ved navn 
Peter Damgaard, som kunne forklare 

det mærkelige navn. Men først skal 
vi lige have husets historie fra begyn
delsen.

Huset er bygget i 1896
I 1893 fik proprietær A. Mauritzen, 
der ejede gården Christiansminde på 
Strandvejen i Tibberup, tilladelse til 
at udstykke sine jorder. 1 august gav 
Indenrigsministeriet så approbation 
(=tilladelse) til at udstykke de to par
celler 9o og 9s. Anmodningen kom 
fordi der havde vist sig en liebhaver 
på de to parceller, nemlig smedeme
ster Anders Pedersen.

Anders Pedersen, om hvem vi i øv
rigt intet kender, var muligvis alle
rede da gået i gang med at bygge et 
hus på grunden - faktisk havde han 
nemlig allerede den 26. marts sam
me år købt ejendommen. Og der er 
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god grund til at tro, at han allerede 
havde været i gang i nogen tid, for 
han var allerede så langt med huset 
den 19. november samme år, at han 
lod det brandforsikre. Huset var med 
andre ord stort set færdigt i 1896 - så 
byggeåret var ikke 1900 således som 
BBR-registeret fejlagtigt anfører.

Den indiske politigeneral
Imidlertid blev Anders Pedersen ejer
periode ganske kort. Allerede den 12. 
juni 1898 underskrev han et skøde, 
hvori han overdrog ejendommen til 
Henry Maxwell Reily - dengang bo
ende i København.

Om Henry Maxwell Reily kendes 
derimod en del - takket være oven
nævnte Peter Damgaard, der har 
forsket i slægten. Han var født i In
dien i 1834 som søn af James Reily, 
en irer, der vistnok først var udsendt 
som missionær, men som senere blev 
embedsmand. Han arbejdede inden
for det lokale domstolssystem, men 
endte med at blive dømt for at have 
forbrudt sig mod reglerne, blev fyret 
og endte i fattigdom.

Henry Maxwell Reily begyndte sin 
karriere som embedsmand, skiftede 
til politiet og endte sin karriere i 1890 
som District Superintendant i Bengal 
Police. Han blev gift med Caroline 
Kemp, datter af Francis Baring Kemp, 
dommer i Calcutta High Court. De fik 
fem børn, hvoraf to døde som hhv. 

seks og et år gamle. En datter Lil
lian Mary Reily giftede sig 1879 med 
Cecil Joseph Faulder. En søn, Henry 
Archibald, blev gift i Skotland 1893, 
men boede vist aldrig sammen med 
konen, idet han også arbejdede i In
diens politi mens konen vistnok blev 
i Skotland. Han døde 1916 og testa
menterede alt til en anden kvinde.

Datteren Nora Shaw blev aldrig gift, 
boede aldrig alene og blev erklæret 
umyndig 1919 og sat under formyn
deri af faderens advokat, Christian Fr. 
Kuhn, der boede tæt ved på Strand
vejen i Tibberup. Det er sandsynligt, 
at dette forynderskab skyldtes at fa
derens niece, Margaret Jane Robin- 
son, der var en del af husstanden i 
Tibberup, på det tidspunkt var blevet 
for gammel eller for syg til at tage sig 
af hende. Robinson døde således i 
1923 efter længere tids sygdom.

1881 drog hustruen, Caroline Reily 
til England med sønnen Henry og 
datteren Nora og året efter søgte hun 
om at blive separeret fra Henry M 
Reily. Sagen blev dog aflyst, da hun 
ikke dukkede op i retten. 11888 søgte 
hun igen og Henry Reily måtte drage 
til London i ca. seks måneder og være 
til stede ved en længere proces, der 
handlede om penge eller understøt
telse samt om forældremyndigheden 
over Nora. Sagen blev vistnok aldrig 
afsluttet.
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Postkortet fra omkring 1905, der viser pensionatets underlige navn "Dilkoosha", 
var længe en kilde til undren. Forklaringen skal da også findes helt ovre i Indien!

Flytningen til Danmark
11890 gik han på pension fra sin stil
ling i Indien og i 1890 boede han på 
Strandvejen i København, men mu
ligvis havde han installeret Nora i 
Danmark allerede i 1888. Flytningen 
til Danmark skyldtes antagelig, at 
Henry M. Reily havde en slægtning 
her, idet hans halv-niece (altså et 
barnebarn til hans far, James Reily fra 
dennes første ægteskab) Ellen Reily 
Robinson var blevet gift med Frede
rik Ferdinand Severin, der havde en 
teplantage i Assam i Indien. Frederik 
Severin døde imidlertid og Ellen drog 

til Danmark med børnene. Margaret 
Jane Robinson var en anden halv
niece, altså søster til Ellen. Der var 
også en tredje søster, Emmeline Ada 
Robinson, der blev gift med den en
gelske præst, Bland, i Assam.

Så det er lidt uklart hvorfor Henry 
Reily endte i Danmark. Men Peter 
Damgaard formoder, at det var fordi 
han her havde slægtningen Ellen Se
verin, der var enke, så på den måde 
kunne den ugifte Margaret Jane Ro
binson tage sig af den handicappede 
datter Nora og samtidigt være tæt på 
sin egen søster, Ellen Severin.
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Hele denne historie er baggrunden 
for, at han gav huset navnet Dilko- 
osha. Navnet stammer nemlig fra 
det område i Uttar Pradesh i Indien, 
som kaldes Dilkusha, og som siden 
1800-tallet har været regeringsem- 
bedsmænds boligområde i byen 
Lucknow i det nordlige Indien. Her 
havde Reily boet i sin embedsperiode.

Dilkoosha bliver pensionat 
11914 døde Henry M Reily, der gen
nem sin periode i Danmark kaldte sig 
"fhv. general” - en titel, der umiddel
bart leder tanken hen på en militær 
karriere, men som i dette tilfælde 
henviser til hans karriere indenfor det 
indiske politi.

Men allerede i 1904 havde han af
hændet villaen på Strandvejen i Tib- 
berup. Ny ejer blev frøken Elisabeth 
Nyrup, der var født i 1852 i Fanefjord 
på Møn. Hun blev uddannet som dia
konisse og drog i 1884 (måske før) til 
USA. Her blev hun i august 1884 leder 
af et nyåbnet dansk børnehjem i Chi- 
cago. Næste gang vi støder på hende 
i arkiverne er i 1904, hvor hun køber 
"Dilkoosha” på nuværende Gammel 
Strandvej. Her bor hun i en periode 
og indretter bygningen til pensionat, 
sandsynligvis dog kun i sommermå
nederne. Sammen med hende bor to 
plejedøtre, Margrethe Polis og Sara 
Sallinger, begge født i 1894. Sidst
nævnte var født i Kina og blev som 

voksen boende i Danmark, hvor hun 
ses som sygeplejerske i 1920’erne. 1 
1913 solgte Elisabeth Nyrup stedet 
og indrettede sig i stedet som pensio
natsindehaver i København.

Børnehjemmet "Fredensdal"
Den nye ejer var "Jerusalemskirkens 
biskoppelige Methodistmenighed i

Biskop Anton Bast - her dog fotogra
feret medens han var præst - var ini
tiativtager til børnehjemmet og det 
senere hvilehjem. 1 perioden 1913-23 
var det Centralmissionen, som ejede 
stedet, medens har personligt ejede 
huset fra 1923 til 1925, da han - 
tvunget af omstændighederne - blev 
nødt til at sælge stedet.
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Sommerfestens deltogere i 1913 er her foreviget foran den nyopførte træba
rak, der rummede feriekoloniens sovesal. Forrest ses Metodistkirkens strenge
orkester fra Helsingør. (Metodisthistorisk landsarkiv)

København” - og det var dem, der i 
perioden fra 1913 og til omkring 1925 
drev et børnehjem på stedet. 1 en en
kelt kilde fra 1923 nævnes "Central
missionen" som ejer eller bruger af 
stedet - men Centralmissionen var 
netop startet (i 1910) af metodistpræ
sten Anton Bast (f. 1867, d. 1937). 
Og det var netop samme Anton Bast 
(på den tid udnævnt til biskop) der i 
1923 overtog børnehjemmet, som var 
blevet døbt "Fredensdar. 1 en anden 
kilde nævnes stedet til at være en del 

af Centralmissionens Børnehjælps- 
virksomheder og virkede som opta
gelseshjem for "Syge Mød res smaa 
Børn".

11916 ved vi, at der foruden besty
rerparret Karen og Hjalmar Lorentzen 
boede to medhjælpere - og ikke min
dre end 20 børn i alderen 3-13 år!

Ud over selve Børnehjemmet an
vendtes den store grund (dengang 
ikke skåret igennem af Ny Strand
vej) til en feriekoloni. Den første gen
nemførtes allerede i sommeren 1913.
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Billedet af "Hvile- og Rekreationshjemmet Fredensdal" er fra 1923 og viser 
ejendommen set fra Strandvejen - d.v.s. den nuværende Gammel Strandvej.

Her var plads til 32 børn ad gangen, 
idet man foruden en træbarak også 
anvendte selve børnehjemmet til ind
kvartering.

Biskop Anton Bast
Initiativtager til børnehjemmet og fe
riekolonien var Anton Bast. Han var 
ud af et fattigt vendsysselsk hjem og 
måtte allerede som 9-årig tjene som 
hyrdedreng. Faderen tilhørte den me
todistiske menighed og det lykkedes i 
1885 at få Anton ind på metodisternes 
præsteskole, hvor han uddannede sig 
til præst. 1 1906 kom han som præst 
til Jerusalemskirken i Rigensgade i 
København.

Fra 1897 udgav og redigerede han 

bladet "Fyrtaarnet" der også virkede 
for afholdssagen. 1 København kom 
Bast hurtigt ind i et omfattende filan
tropisk arbejde, særlig efter at han 
1910 havde grundlagt Centralmis
sionen med lignende institutioner 
i Nordamerikas metodistkirke som 
forbillede - og med det formål at yde 
materiel og åndelig støtte til de al- 
lerdårligst stillede blandt storbyens 
fattige. Centralmissionens arbejde 
havde betydelig fremgang; store pen
gemidler stilledes til Basts rådighed 
gennem frivillige bidrag samt ved 
salget af Fyrtaarnet, som efterhånden 
blev trykt i et meget stort oplag i et 
af Bast selv oprettet trykkeri og solgt 
bl.a. ved hjælp af arbejdsløse perso-
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Foto fra kaffebordet i haven på "Fredensdal" 11923 - medens der var hvile- og 
rekreationshjem. (Metodisthistorisk landsarkiv)

ner, samt gennem "Foraarsblomsten" 
som fra 1912 blev forhandlet til fordel 
for Centralmissionen.

Dommen
1 hurtig rækkefølge oprettedes filan
tropiske institutioner for børn, gamle, 
hjemløse m.v. Imidlertid blev der sat 
spørgsmål ved Anton Basts økonomi
ske forhold og i 1924 blev der indledt 
en kriminel undersøgelse af forholde
ne. Samtidig blev Bast anholdt, men 

dog løsladt efter kort tid. 1 foråret 
1926 blev Bast idømt tre måneders 
fængsel for et svigagtigt forhold. Han 
havde ifølge dommen givet udtryk for 
at ”Fyrtaarnet” ikke gav noget over
skud, men i virkeligheden havde det 
givet et meget betydeligt overskud til 
ham selv personligt.

Denne sag skadede ikke blot Anton 
Bast, der blev frataget sin biskoptitel og 
måtte sælge ejendommen i Tibberup, 
men også Metodistkirken i sin helhed.
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Hvile- og rekreationshjemmet reklamerede med, at der var en sollys terrasse, 
som man kunne bruge under opholdet. (Metodisthistorisk landsarkiv)

Hvile- og Rekreationshjem
Men allerede i 1923 havde Anton 
Bast selv købt ejendommen. Det 
ser ud til, at den sidste sæson som 
børnehjem var i 1918. 1 sommeren 
1919 blev "Fredensdar indrettet til 
"Hvile-og Rekreationshjem". Det var 
andre ord voksne - vel mest ældre - 
mennesker, der nu frekventerede vil
laen på Strandvejen. 1 følge billeder 
i Metodistkirkens Landsarkiv var der 
en flot vedligeholdt have til stedet - 
og huset var indrettet bl.a. med en 

"sollys veranda" og var åbent fra 
begyndelsen af mai til 1. oktober. 
For at komme i betragtning til et 
ophold skulle man hemvende sig til 
biskoppens sekretær, frk Elisabeth 
Schou. En enkeltværelse kostede 6 kr 
og et dobbeltværelse 9 kr. Desuden 
beregnedes 10% af regningen til be
tjeningen på stedet. Men det var kun 
to-tre sæsoner, at der var hvilehjem.

Anton Bast solgte således Fredens
dal i 1925 til snedkermester Christi
an Thygesen Poulsen, der var født i
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■ □□lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

I CENTRALMISSIONENS
Rekreations- og Hvilehjem |

FREDENSDAL

1 ved Strandvejen i Espergærde er nu aabent og modtager Gæ- h
g ster. Nyistandsatte og- monterede Værelser. Hjemmet ledes af en Betha- j
1 niasøster med gode Medhjælpere. Stor og smuk Have. Udmærket For- j
| plejning. j

J Priserne er foreløbig for fuld Pension med fælles Soveværelse 4 j
| Kr. 50 JØre pr. Døgn og for Eneværelse 7 å 8 Kr. saafremt man selv | 
S medbringer Lagener. Benyttes Hjemmets Lagener, erlægges der ekstra 1 J 
j Kr. om Ugen. Henvendelser sker til Ccntralmissionens Kontorer Rigens- B 
| gade 21 eller Stokhusgade 2 og til Forstanderinden, Fredensdal, Esper- j 
j gærde. |

H NB. Lægeattest, der godtgør at de paagældende ikke lider af no- §
1 gen smitsom Sygdom, maa ledsage Henvendelsen om Optagelse paa Hjem- J 
1 met. =□
■□□IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Reklame for Rekreations- og Hvildehjemmet "Fredensdal" fra 1921.
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Hillerød i 1889 og var gift med Olga 
Margrethe f. Petersen (f. 1887).

Snedkerværksted
Christian Thygesen var søn af en ma
lermester og kom i lære som snedker 
hos snedkermester L. Hansen i Hille
rød i årene 1903-08. Han boede og 
arbejdede derpå forskellige steder i 
Danmark, bl.a. på Als, Hillerød, Fre
densborg og Roskilde. 11923 flyttede 
parret til Møllegaarden i Tibberup og 
her grundlagde han virksomheden 
"Espergærde Maskinsnedkeri". Hans 
hovedarbejdsområde var bygnings
snedkeri. I 1925 flyttedes virksom
heden til den nyindkøbte ejendom 
på (Gammel) Strandvej 398, hvor der 
året efter opførtes en ny bygning til 
brug for et snedkerværksted.

Christian Thygesen Poulsen var 
engageret i fagligt arbejde og var 
således medlem af Helsingør Sned- 
kerlaug fra 1939 og tillige oldermand 
fra 1951. Han var desuden formand 
for Foreningen af Maskinsnedkerier 
og Savværker på Sjælland i perioden 
1931 til 1956. Derimod holdt han sig 
ude af offentlige hverv, bortset fra en 
periode som medlem af Tikøb Kom
munes Sundhedskommission.

Privat mistede han i april 1936 sin 
hustru, Olga f. Petersen. 1 juli 1937 
ægtede han Gerda Carstine Larsen 
(1903). Gerda Larsen havde indtil da 
arbejdet som telefonistinde på Esper-

Christian Thygesen Poulsen drev 
snedkervirksomhed igennem næ
sten 45 år i ejendommen. Han var 
gift anden gang med Gerda Larsen, 
som oprindelig var telefonistinde på 
Espergærde Central.
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Ejendommen fotograferet i 1949 - altså efter at Ny Strandvej havde gennem
skåret grunden og næsten halveret ejendommens areal. Feriekolonien lå tåre
ne under 1. verdenskrig på det areal, hvor nu Ny Strandvej ligger.
Efter salget til snedkermester Thygesen Poulsen blev sidebygningen, som ses 
på de ældste billeder, revet ned i 1925-26. I stedet opførtes den store værk
stedsbygning sydligst på grunden. 11980 blev fjernedes også den - og grun
den blev opdelt i to, således at der hvor værkstedsbygningen havde ligget, 
blev bygget et nyt parcelhus. (foto: KB)

gærde Central. Hun var datter af den 
lokale tømrermester Oluf Larsen og 
hustru Christine f. Hansen.

Smedevirksomhed
l forbindelse med Ny Strandvejs an
læggelse i 1933-34 blev der ekspro
prieret en del af ejendommen til vej.

Efter Thygesen Poulsens salg i 1970, 
blev ejendommen overtaget af Han
ne og Villy Knudsen. Sidstnævnte var 
smedemester og drev bl.a. en virk
somhed ved navn "Hellebæk Trap
per". Knudsen reklamerede i øvrigt 
med fremstilling af kunstsmedear
bejde, havelåger, gelændere og spin-
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Foto af ejendommen, som i dag ikke længere bærer noget navn, men som nu 
har adressen Gammel Strandvej 398 A-B.

deltrapper.
Efter en skilsmisse blev stedet solgt 

i 1980, men inden da var de gamle 
produktionsbygninger blevet udstyk
ket til en selvstændig ejendom. Idéen 
var, at bygningerne skulle rives ned 
og at der i stedet skulle bygges et 
parcelhus på arealet.

Det tilbageværende oprindelige 
hus, Gammel Strandvej 398 A-B, blev 
solgt til boligformål, hvilket huset 
stadig er, dog nu opdelt i to boliger.

Tak for hjælpen ved udarbejdelsen af 
artiklerne om Diloosha/Fredensdal til:
Peter Damgaard
Kamilla Kenvig, København
Kadre Kenvig
Lis Roed-Sørensen
Henrik Strobel, Skovlunde
Susan Strobel, Assens
Anette Strobel, Aalborg
Deanne Lilje, Herlev

Speciel stor tak til Gunhild Mechta fra Meto
disthistorisk Landsarkiv

Til udarbejdelse af artiklerne er bl.a. anvendt 
materiale fra:
Div numre af "Fyrtaarnet" 1913-1923
Centralmissionens Aarsberetninger 1912-24 
"Talsmanden", 1923
Politiets Registerblade
Folketælling 1916 + div kirkebøger
MyHeritage
+ div materiale i Kjeld Damgaards arkiv
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Mor til 6 børn døde 
- det gav stødet til 
børnehjemmet "Fredensdal"
Hvorfor blev børn sendt på børnehjem - og hvordan gik det dem 
både under opholdet og senere i livet?

af Kjeld Damgaard

Historien om børnehjemmet på Gam
mel Strandvej i Tibberup begynder i 
virkeligheden med, at den tyskfødte 
Herman August Strobel (f. 1865) 
indvandrer til Danmark fra Chem- 
nitz i Tyskland. I Danmark kom han 
til at kende Anna Leonie Sørensen (f. 
1876), der var datter af skomager Pe
ter Sørensen og hustru Ane f. Lunds- 
gaard. Leonie Sørensen boede i 1898 
i Grønnegade i København og fødte i 
december samme år en dreng, der fik 
navnet Leo Herman Hans Sørensen. 
1 1903 - da hun var flyttet til Holm
bladsgade 58 - yderligere en dreng 
som blev kaldt Hermann Sørensen. 
Det har ikke været muligt at finde 
frem til faderens identitet, men det 
forhold, at begge børn hedder Her
man tyder på, at faderen sandsynlig
vis var Herman Strobel.

1 1904 får hun yderligere et barn, 
der får navnet Ingeborg Sørensen. 
Og i årene derefter: Otto i 1907, Willy 

i 1908 og Kaj i 1911. De sidste fire 
børn fik alle efternavnet Strobel - og 
faderen står opført som "udlagt bar
nefader" i kirkebogen. Leonie Søren
sen var med andre ugift, hvilket på 
den tid var usædvanligt når man til
syneladende havde et fast forhold til 
en mand.

Den 3. oktober 1912 døde Leonie 
imidlertid - og tilbage stod en børne
flok på mellem 1 og 14 år. Leonie hav
de ladet sine børn døbe i den danske

Anna Leonie 
Sørensen 
(1876-1912) 
var mor til de 
tre brødre, 
der var de 
første på Bør
nehjemmet 
Fredensdal. 
(Foto fra My- 
Heritage)
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folkekirke, så hvordan præsten ved 
Metodistkirken kendte til familien, vi
des ikke. Men ifølge en senere artikel 
i Metodistkirkens blad "Fyrtaarnet", 
så var børnenes tunge skæbne årsa
gen til, at tanken om et børnehjem 
opstod. 1 begyndelsen havde de tre 
drenge, Otto, Willy og Kaj fået plads 
i Metodistkirkens børnehave. Det ser 
ud til at faderen, Herman Strobel 

ikke havde andre muligheder. Uden 
hustru eller husholderske var han na
turligvis afhængig af, at nogle kunne 
passe de små i dagtimerne, medens 
han var på arbejde.

De tre brødre
kommer til "Fredensdal"
Men i foråret 1913 blev forholdene 
forandrede for de tre drenge. De blev

Folkene bag Metodistkirken havde mange sociale tiltag i en tid, hvor der ikke 
var mange offentlige tilbud eller muligheder. I Stokhusgade 2 i København 
oprettedes således en børnehave - og her gik de tre brødre Strobel i den første 
periode efter moderens død. På billedet fra 1912 ses de tre brødre som nr 2,3 
og 4 fra højre: Hhv. Kaj, Willy og Otto. 11913 overflyttedes de til "Fredensdal".
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Dette foto viser børnene og personalet på børnehjemmet "Fredensdal" i 1914. 
Hvorfor der kun er 14 børn med vides ikke - normal var der omkring 20 børn 
på hjemmet. Af børnene har det været muligt med sikkerhed at identificere 
følgende: 2 Willy Strobel, 3 Kaj Strobel, 12 Otto Strobel. Med nogen usikkerhed 
menes følgende at kunne identificeres: 11 Otto Levin, 13 Kurt Levin, 14 Sigrid 
Levin. Der er desuden fire voksne på billedet. Nr 4 og 7 er uden tvivl bestyrer
parret, som i 1914 var Karen og Hjalmar Lorentzen.
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som nogle af de første sendt til de 
nyindrettede børnehjem på Strand
vejen ved Espergærde. Stedet havde 
fået det idylliske navn ”Fredensdal", 
og her skulle børnene så havde deres 
nye hjem. Da faderen tilsyneladende 
ikke stiftede ny familie eller fik ny hu
stru, var der fortsat ikke mulighed for 
ham at tage børnene hjem til Holm
bladsgade.

1 Danmark arbejdede Herman Stro
bel som pølsemager. Han ses arbejde 
som sådan i årene 1916-25 bl.a. S. 
Johanssons Pølsefabrik og hos Stef- 
fensens pølsemageri. Hvad der efter 
moderens død skete med den ældste 
af drengene, Leo Sørensen, vides ikke. 
11916 ses de to øvrige børn, Herman 
og Ingeborg boende hos faderen - nu 
med efternavnet Strobel. De tre små 
drenge blev på børnehjemmet ved 
Espergærde i alt fald til 1916 med, 
men sandsynligvis endnu længere. 
Otto ses i 1925 boende hos faderen 
i hans lejlighed i Holmbladsgade, så 
meget tyder på at de har opretholdt 
forbindelsen med faderen og ikke har 
haft problemer med atvende hjem da 
de blev store nok.

Det ene af sønnerne, Otto kom i lære 
som gartner, men arbejdede i årene 
1930-1933 som fyrbøder på det dan
ske passagerskib "Frederik Vlll", som 
sejlede på New York. Sidenhen kom 
han til Øresundsbådene, hvor han 
var aktiv indenfor Sømændendes For

bund. Han døde i 1996.
Den anden broder, Willy arbejdede 

også som gartner, men arbejdede 
derpå i en del år som teglværksar
bejder i Ballerup. Han uddannede 
sig imidlertid som fotograf og havde 
eget atelier i Ballerup. Hans hårde 
arbejdsliv gjorde imidlertid, at han 
døde allerede som 41-årig.

Den mindste broder hed egentlig 
Harald Kaj Strobel, men blev kaldt 
Kaj. Han arbejdede i mange år som 
kranfører - i en periode på Færøerne. 
Han blev gift med Ruth Anny Larsen 
og sammen fik de seks børn. Imid
lertid kunne moderen p.g.a. sygdom 
ikke passe børnene og tilmed døde 
Kaj allerede i 1960. Det førte til at tre 
af børnene kom på børnehjem. Alle 
har imidlertid klaret sig godt og er 
kommet godt videre i livet.

Manglende arkivalier
Der er desværre ikke bevaret proto
koller eller lignende fra de mange 
private børnehjem, der har eksiste
ret rundt om i området. Det er til stor 
frustration for mange af de børn eller 
efterkommere heraf, der har haft op
hold på en sådan institution.

imidlertid kan man være heldig at 
finde små brudstykker af historien. Et 
sådant brudstykke er folketællingen 
fra november 1916. Her er alle bør
nene på børnehjemmet "Fredensdar 
listet op med navn og fødselsdag:
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Otto Strobel f. 26.05.1907
Willy Strobel f. 26.12.1908
Kaj Strobel f. 1911
Charles Nielsen f. 26.03.1907
Richard Robenhagen f. 10.10.1911
Lilly Olsen f. 03.04.1905
Margrethe Olsen f. 16.06.1908
Hjalmar Ingvorsen f. 11.11.1903
Kurt Levin f. 22.04.1905
Sigrid Levin f. 10.07.1906
Otto Levin f. 16.03.1908
Valter Jørgensen f. 17.07.1903
Johannes Jensen f. 12.11.1903
Carl Andersen f. 05.03.1906
Poula Olsen f. 03.09.1904
Etly Olsen f. 05.06.1909
Olla Olsen f. 30.06.1910
Svend Olsen f. 28.08.1911
Alexander Rasmussen f. 1908
Otto Rasmussen f. 1909

Foruden disse 20 børn, er naturlig
vis også bestyreren og hans hjælpere 
opført. Det drejer sig om børnehjems
bestyrer Hjalmar Lorentzen og hans 
hustru Karen samt deres to medhjæl
pere, Sofie Frahm og Valborg Klarr.

På baggrund af disse oplysninger 
har det været muligt at følge nogle af 
disse børn i deres videre liv. Som man 
vil se, er det flere søskende imellem 
de anbragte børn.

De tre søskende Levin
Disse tre søskende havde mistet deres 
moder omkring 1914. Hun døde ikke, 

men forlod familien og levede for sig 
selv i Hedebygade sammen med de 
to yngste børn - og arbejdede i øv
rigt på bryggeriet Carlsberg. Hun 
stammede fra Skanderborg-kanten 
og havde før giftermålet med Adolph 
Levin ernæret sig som stuepige bl.a. 
i Vejle. Parret fik imidlertid en stribe 
børn: Kurt i 1905, Sigrid i 1906, Otto 
i 1908, Jørga i 1911 og Rita i 1913.

Faderen, Adolph Levin stod nu til
bage med tre børn i alderen 6-9 år. 
Adolph Levin var uddannet som 
snedker og det burde have været nok 
til at brødføde familien, men uden en 
husmoder var det næsten umuligt - 
derfor er beslutningen om at sende 
børnene på børnehjem sikkert taget. 
Hvor længe de har haft ophold på 
børnehjemmet kan imidlertid ikke af
klares.

1 perioden fra 1912-1916 havde 
Adolph Levin 11 forskellige adresser, 
så hans liv har i denne periode væ
ret noget omtumlet. I november 1916 
flyttede han imidlertid ind i en lejlig
hed på 2. sal i Sølvgade 24.

På denne adresse genfindes de tre 
søskende således i 1921 med bopæl 
hos faderen og hans nye hustru, Anna 
Christine Larsen. De blev gift i 1916, 
boede som nævnt i Sølvgade, sene
re i Hessensgade, Børnene fik også 
uddannelser: Kurt blev mekaniker 
- blev senere gift med en pige ved 
navn Skyfri (Ottosen?). Sigrid blev
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Billedet blev bragt i det illustrerede ugeblad, "Fyrtaarnet", som Centralmissionen 
stod bag. Det viser børn og personale på børnehjemmet "Fredensdal" i somme
ren 1916. Bestyreren Hjalmar Lorentzen ses bagest yderst til højre. Hustruen Karen 
længst til venstre. De to øvrige voksne hed hhv. Valborg Klarr (f. 1888) og Sofie 
Frahm (f. 1892), men hvem der er hvem vides ikke. De tre brødre Strobel er også 
med på billedet. (Metodisthistorisk landsarkiv)

gift med en malersvend Simon Han
sen. Han arbejdede i et atelier og var 
også kunstner. Sigrid var i mange år 
ansat som rengøringshjælp i KTAS. 
Otto blev først uddannet isenkræm
mer, senere salgsinspektør hos Ci
troen. Under besættelsen, da der 
ikke længere kunne sælges biler, be
gyndte han at fremstille pakninger, 
og drev siden sin egen fabriksvirk
somhed med stor succes.

Familiens navn stammede et par 
generationer tilbage fra en jødisk 
familie, men de var alle medlemmer 
af den danske folkekirke. Efter den 
tyske besættelse skiftede familiens 
medlemmer navn til Kenvig for at 
undgå ubehageligheder med vær
nemagten.

Richard Robenhagen
Richard var datter af den ugifte
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35-årige tjenestepige, Julie Robenha
gen. Hun opgav senere at faderen var 
Christian von Eyben, der står opført 
som håndværker i København. Det 
var det andet barn som Julie fik med 
samme partner - og det er vel forkla
ringen på, at barnet blev sendt på 
børnehjem - der var tilsyneladende 
ikke et "rigtigt" hjem for barnet.

Men i 1925 ses han faktisk boende 
hos sin mor, der nu står opført som 
husbestyrerinde for trykkeriejer og li
tograf Christian von Eyben! 11930 er 
han stadig boende samme sted, men 
nu alene med moderen. Han er nu 
elektrikerlærling. 1 1940 bor han sta
dig sammen med moderen - nu flyttet 
fra Adelgade til Nørrebrogade, men 
nu som uddannet elektriker. Den 5. 
november 1940 ses han dog at have 
ophold i Tyskland.

Hjalmar Ingvorsen
- var søn af en maskinarbejder, der 
var gift og boede på Tagensvej i Kø
benhavn. Parret havde i alt, men i 
1916 var det kun den ældste, Hjal
mar, der var anbragt på børnehjem
met. Grunden til dette kan ikke påvi
ses, men da han muligvis fra 1918-20 
og i alt fald igen fra 1923-25 ses ind
sat i Nyborg Statsfængsel, kan man 
måske udlede, at han allerede som 
barn havde været svær at styre - der
af anbringelsen på børnehjem? Han 
slår sig dog senere ned i København 

og blev ansat som arbejdsmand ved 
Dansk Farve- og Lakfabrik. Han blev 
også gift og fik to børn.

Johannes Jensen
Johannes var søn af den ugifte va
ske- og rengøringskone, Karen Marie 
Nielsen. Foruden Johannes var der 
en lillebror, Edmund, som var født i 
1909. Forklaringen på anbringelsen 
er sikkert at moderen havde svært 
ved at få hverdag og økonomi til at 
hænge sammen. 1 1925 ses Johannes 
i arbejde som vinduespolerer. Samme 
år blev han gift med Viola og han fik 
arbejde som glarmester.

"Syge mødres børn"
Som det ses af ovenstående eksem
pler, så er børnene primært anbragt 
på børnehjemmet af familiemæssige 
årsager. Man skal jo erindre, at det 
var en tid uden socialt sikkerheds
net - så der var ikke megen hjælp 
at hente, hvis ægtefællen døde eller 
ikke ville kendes ved barnet.

Der er næppe tvivl om at de fleste 
af børnene var anbragt i desperation 
eller af nød - f.eks. syge mødres børn, 
som det blev angivet ved oprettelsen 
af børnehjemmet. Hvordan bestyrer
parret og de ansatte behandlede bør
nene kan vi imidlertid ikke se. Vi ved 
at mange børnehjem ikke var nogen 
lykke for de anbragte børn. Utallige 
er historierne fra andre børnhejm om
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vanrøgt, vold og mishandling. En søn 
af Willy Strobel fortæller, at faderen 
fortalte, at der på "Fredensdar blev 
givet bank for selv de mindste forse
elser og at opholdet ikke var en dans 
på roser. En datter af Otto Levin for
tæller, at Otto var meget ked af at 
være på børnehjemmet, og at han 
forsøgte at flygte, men blev "indfan
get" kort tid efter.

Ser man på hvordan de fleste af 
ovenstående klarede sig efterføl
gende ses imidlertid, at de faktisk fik 
almindelige liv med uddannelse, job, 
fast bopæl, ægtefælle og børn. Og 
efterkommerne af de seks børn, som 
det har været muligt at opspore, be
dyrer alle, at der ikke hos nogle af de 

tidligere børnehjemsbørn, har været 
tegn på livsvarige traumer fra ophol
det.

Så måske man kan tillade sig at tro, 
at forholdene på "Fredensdal" var 
ganske gode - selvom der var enkelte 
utilfredse børn. Man kan jo også godt 
tro, at nogle børnene blot har reage
ret over at blive fjernet fra hjemmet.

Efterkommere af hhv. brødrene 
Strobel og de tre søskende Levin har 
ingen erindring om, at familien har 
været medlem af Metodistkirken. Så 
det har næppe været en betingelse 
for at få hjælp til opholdet, at man 
var medlem af Metodistkirken eller 
en anden lignende organisation.

Strandvejen, som den så ud omkring 1907. 1 dag kaldes strækningen for Gammel 
Strandvej. Bygningen med den hvide gavl Uge tilhøjre for hestevognen, er det davæ
rende "pensionatDilkoosha" - fra 1913 børnehjemmet "Fredensdal".
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Stedet, hvor "kun fornemme folk, 
har råd til at ligge på landet"
Det var ikke kun et børnehjem, der blev drevet på Strandvejen i 
Tibberup. Hver sommer oprettedes også en feriekoloni, som blev 
drevet sammen med børnehjemmet. 70-100 børn fordelt på tre 
hold havde 3-4 ugers ophold her - langt væk fra de fattige, fug
tige og mørke baggårde i København.

Af Kjeld Damgaard

Samme år - i 1913 - som Børnehjem
met "Fredensdal” blev oprettet ind
ledte Centralmissionen, som jo var en 
del af Metodistkirken, arbejdet med 
at oprette en feriekoloni på ejendom
mens grund. Og til det formål opfør
tes en træbarak, der lå der, hvor Ny 
Strandvej i dag skærer sig igennem 
området.

Formålet blev forklaret ganske ty
deligt af initiativtageren, pastor An
ton Bast fra Centralmissionen. Han 
skrev bl.a. om dette i 1914:

Pastor Basts appel
"Tænk paa de fattige smaa fra de 
mørke Gade i den store Larmende By.

Vi staar foran Sommerens Dørtær
skel, den danske Sommer aabner sine 
varme Favn for smaa og store, unge 
og gamle - og den deler ud med rig 
Haand og i Flæng Glæde, Sundhed 
og Sang. Og Gladest er vel de Børn, 

hvis Forældre er saa velstillede, saa 
de har Raad til at Hytte fra den store 
By ud paa et Landsted, hvor man i 
Ro kan nyde Sommerens skønne Tid. 
1 hvert Fald burde saadanne Børn 
være de gladeste og de mest taknem
melige.

Jeg haaber, at de er det. Men hver 
Gang Sommeren udbreder sit Blom
stertæppe i Vænget og smykker vores 
Skove med deres fagreste Dragt, og 
særlig naar jeg ser glade Børn tumle 
sig i al denne Herlighed, fyldes mit 
Hjerte med Sorg ved Tanken om de 
mange stakkels Proletar-Børn, der 
har deres usle Hjem i Baggaarden 
eller paa Kvisten i en af Storbyens 
elendige Fattiggader. -Aa, hvor disse 
smaa Brødre og Søstre længes - l-æ- 
n-g-e-s efter at komme ud, ud i Sol, 
ud til Sommer for at faa Blodet forny
et, Kinderne farvede af ægte, dansk 
"Solbrændt".
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"Hr. Pastor", sagde en saadan lille 
fattig Unge til mig en Dag i Fjor, "vil 
De være saa god at skaffe mig et 
Landsted?". Et Landsted? Ja, et Sted 
paa Landet, hvor hun kunde være i 
Sommerferien. -

Ja, selvfølgelig fik hun et Landsted 
- og hun kom tilbage, sund og straa- 
lende glad!

Centralmissionen har nemlig det 
dejligste Landsted paa en herlig Egn, 
hvor kun fornemme Folk har Raad til 
at ligge paa Landet: l Espergærde, 
ved det dejlige Øresund, hvor vi har 
vor udmærkede Feriekoloni, hvor ca 
70 Børn i Fjor havde et lykkeligt Fe
rieophold. 70 Børn fra de allerfattig- 
ste Hjem. 70 Børn, som ingen andre 
havde sørget for.

Herefter skrev Anton Bast en ind
trængende bøn om at alle, der havde 
råd, ville bidrage til, at en sådan fe
riekoloni også kunne blive en realitet 
i 1914. Det beløb, der skulle bruges 
var 1.500 kr, hvilket i vore dages 
penge vel er omtrent 90.000 kr. Det 
kan afsløres, at beløbet blev indsam
let - og der kom en feriekoloni også 
i 1914.

Men allerede fra sommeren 1913 
haves en beretning fra en besøgende 
fra København. Gæsten havde tyde
ligvis tilknytning til Metodistkirken, 
men det er ikke lykkedes at finde 
frem til vedkommendes identitet.

En Dag paa Centraimissionens 
Feriekoloni i 1913
Efterfølgende beretning er skrevet af 
V.F.H., og fortæller en - måske - lidt 
farvet oplevelse. Men det er tanke
vækkende hvor stor forskel, der var 
mellem fattige og rige i Danmark for 
kun godt 100 år siden. Der var den
gang virkelig fattige familier, som 
ikke havde mulighed for at give deres 
børn en oplevelse. Så når der i den 
følgende beretning skinner en god 
portion indignation igennem, så er 
den berettiget.

Op til Espergærde gaar Jernbanen 
gennem henrivende Egne med Ud
sigt ud over Skove og Sletter, Sø og 
Strand. Lige op til Baneterrænet lig
ger Have ved Have med Æble- og 
Pæretræer, Hyld og Tjørn og Buks
bom og fagre Blomster i alle Spek
trets Farver. En tyve Minutters Gang 
fra Espergærde Station finder vi uden 
stor Vanskelighed Centralmissionens 
sidstfødte Aflægger: Børnehjemmet 
"Fredensdal".

Villa "Fredensdal", der blev erhver
vetog monteret for "Foraarsblomsten "s 
Penge, ligger omtrent lige op ad 
Strandvejen. Rundt om de 7.000 Kva
dratalen Jord, som hører Ejendom
men til, er plantet et levende Hegn af 
Pil og Poppel, Hassel og Gran. Inden
for dette Omraade finder visaa Haven 
medca. 70 Frugttræer, toindhegnede 
Jordstykker, beregnet til Køkkenurter,
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Det uskarpe billede er trykt i ”Fyrtaarnet” i 1913 og viser gruppen af børn på 
feriekoloni foran sovesalen. (Metodisthistorisk landsarkiv)

Gaarden og hvad dertil hører og en
delig - i det yderste Hjørne - en lille 
aflang græsplantet Mark.

Her er det, vor Feriekoloni har op- 
slaaet sit Paulun.

1 en Træbarakke, 16 Alen langt og 
6 Alen bredt, er indrettet Soverum for 
16 Drenge. Pigerne, af hvilke der er 
ligesaa mange, sover i selve Børne
hjemmet. Naar Gong on’en Kl halvsy 
om Morgenen kalder til Paaklæd- 
ning, begynder et kvidrende Børenliv, 
der ikke faar Ende, før der Kl. 8 Aften 
er kalde til Ro igen.

Sådan gik dagen i feriekolonien 
Lad os forsøge at beskrive en saadan 
Dag paa Feriekolonien.

Der kaldes - som sagt - paa Bør
nene ved halvsyv Tiden. Efter endt 
Toilette begynder Morgenmaaltidet, 
der indledes med kort Andagt; og jeg 
skulde ønske den gunstige Læser en 
Gang kunde være med og se den Ap
petit, Københavnerbørn kan lægge 
for Dagen, naar de i Ferien slipper 
ud i Mark og Skov. Det lyder utroligt, 
men er dog sandt, at en af Drenge
ne regelmæssigt de første Morgener 
kunde præstere det Kunststykke at
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spise 3-tre- Tallerkener svingende 
fulde af Havregrød, og endda - hvad 
der jo viste, at Appetiten var ægte - 
kunde være lige godt oplagt til hvert 
af de andre Maaltider.

Naar Morgengerningen er endt og 
Kl. er blevet ti, spises der Frokost: 
Mælk og Smørrebrød, og naar det 
er overstaaet begynder Børnene at 
slaa sig sammen i Smaakliker til de 
forskellige Lege: "Enkemand, "Bro 
Brille", "Marie gik i Enge" afløser 
hinanden Slag i Slag, andre plukke 
Blomster, binde Kranse, foretager 
smaa Udflugter med en af de Voksne 
eller ligger og bader sig i Solen, atter 
andre skriver Breve og Prospektkort 
hjem til Fader og Moder eller Søsken
de. Paa denne Maade bliver Klokken 
12 og atter lyder Gongon'en, medens 
Børnene, store og smaa mellem hin
anden stormer hjem til de to Retter 
varm Middagsmad, der staar og ven
ter paa dem.

Naar saa Maaltidet og en lille Lur 
er overstaaet, bydes der igen Mælk 
og Smørrebrød og ved Tretiden van
drer Flokken, ledet af et Par Lærere 
eller Lærerinder ned til Stranden ved 
Humlebæk, hvor en Lodsejer velvil- 
ligst har tilbudt Feriekolonien fri Ba
destrand, saa bades og tumles deraf 
Hjertens Lyst en Time eller to og naar 
Appetiten paa denne Maade er vakt 
og Lysten til Aftensmaaltidet begyn
der at indfinde sig, spadserer man 

hjem i Flok og Følge, spiser for sidste 
Gang denne Dag, leger lidt igen og 
kaldes Kl. 8 tilsengs. Kl. halvni er der 
Ro over hele Linien.

Religiøse overvejelser
Se saadan gaar Tiden for disse gla
de Feriebørn. De har ikke kunnet 
faa Plads "paa Landet", saa har vi 
startet denne Feriekoloni. Folk plejer 
altid at være hjælpsomme, hvor Re
sultaterne kan tale, og her taler røde 
Kinder og Barnelykke. Lad Arvelig
heden være nok saa bestemmende - 
saadan har en Forfatter engang sagt 
- lad Blodet være nok saa afgøren
de, Livet og Udviklingen, Omstæn
dighederne og Eksemplet har dog 
ogsaa meget at sige. Her kommer 
Børn under god Paavirkning, og her 
kommer de i ren Luft, blomstrer og 
bliver sunde. Disse Drenge og Piger 
gaar jo for det meste omkring i Fat
tigkvarterernes Gader og ser megen 
Elendighed, men er det end saadan, 
at vi som samme ovennævnte For
fatter ogsaa engang har udtalt, ofte 
maa tilstaa vor Magtesløshed, naar 
Synden er blevet gammel, og kan 
vi kun, naar Ynkværdighederne har 
graa Haar, trøste os med, at Dage 
ikke er Evigheder, saa er dette, at 
arbejde med Børn, et Arbejde, der 
ganske vist ofte kan være møjsom
meligt nok, men ved siden af dette 
ogsaa særdeles haabefuldt. Derfor
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Med selve børnehjemmet i baggrunden er et af feriekoloni-holdene fotografe
ret i sommeren 1914. (Metodisthistorisk landsarkiv)

vil vi paaskønne de Venner, som saa 
beredvilligt betjener Feriekolonien i 
Espergærde, thi dette: "hver Dag at 
vise god Vilje, hver Dag at kæmpe 
med de smaa Ting, hver Dag i Stil
hed at bringe Ofre, dertil fordres 
maaske mere end en Gang at være 
en Helt" - man opskriver Heltens Hi
storie, de stille Eksistenser har deres 
Løn tilgode hos Gud.

Det er Aften. Jeg er gaaet op paa 
"Møllebakken", en lille Bakke lige 
ved "Fredensdal". Derovre ligger 
Helsingborg med tindrende Lys og 
blinkende Fyr. Øresunds Bølger gaar 

i grønt og blaat med Maaneskin ud 
over den vide Flade. En fugtig Hav
vind svøber sig om en, kølig og vel
gørende. Dernede til venstre ligger 
Feriebarakken, den ligner en Bon
des Trælade, men det, der er gemt 
indenfor disse Bræddevægge, er 
meget kostbarere end Rug og Hve
de - de er smaa Menneskesjæle, de 
sover de Retfærdiges Søvn. Derinde 
tilhøjre ligger den store By: Køben
havn, snart skal Børnene derind 
igen. Gid de maa tage med sig en 
Skat af gode Minder fra Feriekolo
nien "Fredensdal".
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Lokalbefolkningens velvilje 
1 ovenstående beretning omtales, 
at børnene går til Humlebæk for at 
bade. Det er næppe en tur hele ve
jen til det egentlige Humlebæk, som 
jo først begynder ved Babylone- 
stranden. Der er formentlig tale om 
en grundejer langs den nuværende 
Gammel Strandvej, som dengang 
hørte til Humlebæk postdistrikt - og 
som derfor af udefrakommende per
soner opfattedes som Humlebæk, 
skønt det jo reelt er Tibberup.

En lidt senere beretning fra som
meren 1914 skrevet af den anonyme 
"D." fortæller bl.a. om indsamlingen, 
der sikrede økonomien til feriekolo
nien:

Er det ikke dejligt for dem, som har 
været med til at berede disse fattige 
Børn saadan en god Tid derude i Sol
skin og helbredende Luft, for saadan 
gaar hver Dag for dem. Og skal vi 
andre ikke være enige om, at takke: 
først den, der tænkte paa at sende 
Brevkortene med den røde Adresse 
ud, og saa de mange, der sendte dem 
tilbagemed 50 Kr. eller 10 Kr. eller 1 
Kr. - Tak til den, der sendte helt ovre 
fra Dakota; Tak til de venlige Villabe
boer, der ydermere fornøjer Børnene 
ved at traktere dem med Jordbær og 
Chocolade og Wienerbrød - og Tak til 
dem, der saa venligst har overladt 
Kalonien Skov og Strand; men først 
og sidst Tak til de Damer, der ofrer 

deres Ferie for at være til Tjeneste for 
Børnene. For ingen tror vel, at det er 
Ferie at tage sig af 30 Børn om Da
gen og om Aftenen se deres Tøj efter 
med Vask og Stopning, for at de kan 
være nogenlunde præsentable, naar 
de gaar ud med dem - thi husk, det 
er de allerfattigste Børn, vi har der
ude. - Tak!

Det fremgår således af ovenstående 
beretninger, at lokalbefolkningen i Ti- 
bberup/Espergærde tog meget pænt 
imod børnene. En stillede sin private 
strand til rådighed, andre gav jord
bær, chokolade eller wienerbrød.

11914 var i alt 84 drenge og piger 
på koloni ved ”Fredensdal". Der blev 
tillige dette år anlagt en legeplads på 
arealet. Den 9. august afholdtes som
mermøde på legepladsen. Der var ta
ler af Centralmissionens ledende folk, 
sang under ledelse af fru Anna Lar
sen Bjørne og. Metodisternes Stren
georkester fra Helsingør underholdt. 
Man benyttede naturligvis også lej
ligheden til at holde kollekt til fordel 
for Børnehjemmet.

Anton Basts appel om hjælp
”De smaa Børn med de blege Kinder" 
- sådan lød overskriften i den artikel 
Anton Bast skrev - fulgt af en appel 
om at bidrage til at de allerfattigste 
børn kunne komme på feriekoloni 
også i 1915. Bast skrev bl.a.:

Om jeg kunde tage Dem, kære Læ-
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/1913 opførtes denne træbarak på "Fredensdals" grund. I den var indrettet 
sovesal til de drenge, som var på feriekoloni under ledelse af Metodistkirkens 
Centralmission. Der var også piger på ferielejren, men de overnattede i selve 
børnehjemmet. Billedet viser feriekolonien i sommeren 1916 - bemærk den 
dreng, der står i bagerste række lidt til højre for barakdøren. Han står med en 
violin - og er omtalt i en af beretningerne fra feriekolonien.

ser, med paa en Vandring gennem 
Fattiggaderne - ind i Baggaardene - 
op ad Trapperne - ind i anden Bagga- 
ard - derinde i det elendige Kvarter: 
Adelgade, Borgergade, Prinsensga
de, Dronningens Tværgade, Vognma- 
gergade, Aabenraa, en Del af Pile
stræde - og flere andre Steder - om vi 
gik den Tursammen, saa vilde mangt 
og meget fange Deres Opmærksom
hed, vække Deres Rædsel og Af

sky og atter og atter Spørgsmaalet: 
Hvorfor er det dog saaledes? Hvorfor 
Skrider Myndighederne, der sørger 
for vort Landvæsen, giver vore Hus
dyr gode Kaar at leve under, kalder 
Sikringsstyrken ind for eventuelt at 
værne vor Neutralitet, giver os en ny 
og mere demokratisk Grundlov, giver 
Kvinderne valgret o.s.v. - hvorfor ofre 
dem, der har Ansvar for Fædrelandet 
og Fædrelandets Børn ikke noget her
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Hver sommer fra 1913 og de følgende år var der sommerfest i forbindelse med 
feriekolonien. Disse glade børn er fotograferet i 1913.

i disse Elendighedens og Lastens, 
Nødens og Jammerens Regioner? - 
Ja, - saadan vilde De spørge maaske i 
Harme. Men det, der vilde gribe Dem 
mest, vilde være de mange stakkels 
smaa Børn, som blege, underernære
de og forsømte tumler omkring i Ga- 
ardene, paa Trapperne, paa Gaderne 
- snavsede og pjaltede, henviste til at 
leve og vokse op med det elendigste 
Eksempel for Øje - medens saavel 
moralske som fysiske Sygdomsspirer 
frodigt vokser op sammen i den lille, 

forkomne og forhutlede Krop.

Feriebørnenes hverdag og mad
11916 blev der lagt faste rammer for 
feriekoloniens børn. Børnene skulle 
vækkes kl 6 om morgenen, hvoref
ter der var andagt. Denne varede et 
kvarter, så blev der serveret havre
grød til morgenmad til alle. Kl 9 var 
der frokost, som skulle bestå af 2 stk 
rugbrød og 1 kop mælk.

Middagsmaden, som jo var kl. 12, 
varierede dag for dag. På dette tids-
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Det var personalet fra børnehjemmet, der sammen med personale fra Stokhus
gade og frivilligt personale, der stod for organiseringen og driften af feriekolo
nierne ved Fredensdal. Herses børnene i sommeren 1916.

punkt var børnene i 14 dages hold og 
deres spiseplan var som følger:

Lørdag: Sødsuppe og frikadeller
Søndag: Hestebøf og rababergrød
Mandag: Sagovælling og klipfisk
Tirsdag: Ærter og flæsk
Onsdag: Kold kærnemælk og plukfisk 
Torsdag: Risengrød og Sylte m stuv, kartofler 
Fredag: Vandgrød og fisk
Lørdag: Øllebrød og pandekager
Søndag: Kærnemælkssuppe og stegt lever 
Mandag: Rababersuppe og medisterpølse 
Tirsdag: Hvid Sagosuppe og Boller i sauce 
Onsdag: Boghvedegrød og spegesild

Torsdag: Bankebygsuppe og stegt flæsk 
Fredag: Bygvælling og Fisk

Klokken halv tre om eftermidda
gen blev der serveret kaffe med 2 stk. 
sigtebrød og klokken 6 aftensmad. 
Aftensmaden bestod af rugbrød med 
margarine og pålægget var spege
pølse, leverpostej, sukker og rabar
berkompot. Desuden sigtebrød uden 
pålæg. Klokken 8 om aftenen var der 
atter andagt og derpå var det senge
tid. Børnene måtte efter kl. 21 ikke



32

længere tale sammen.
I Centralmissionens blad, "Fyrtaar- 

net", understregedes det, at menuen 
var anbefalet af en læge, og at der 
var rigelig mad til børnene, som for 
de flestes vedkommende var under
ernærede. Den tilsynsførende læge 
var i øvrigt dr. Claudius Larsen fra 
Helsingør.

En sommerfest i 1916
Et besøg i sommeren 1916 til den år
lige sommerfest blev skildret af den 
anonyme skribent "f”. Vedkommende 
skrev bl.a.:

Jeg tog derned til Sommerfesten; 
hvor sao det festligt ud med Træba
rakken, de tre Telte, dem pyntede Ta
lerstol, de mange Bænke, men frem 
for alt de mange smilende brune Bar
neansigter; det maa jo være et helt 
Eventyr for saaden en lille Dreng el
ler Pige fra en af de københavnske 
mørke, stinkende Baggaarde, for det 
er jo særlig fra de Steder, Centralmis
sionens Feriekoloni henter deres Gæ
ster. Pastor Bast og Hr. Hoffenblad 
talte hjerteligt til smaa og store; man
ge, deriblandt jeg, var inde og bese 
Hjemmet og alt Sløjdarbejde, som de 
faste Børn paa Hjemmet har lavet de 
lange Vinteraftener under Bestyreren, 
Hr. Lorentzens Vejledning; der var 
smukke og helt originale Ting imel
lem.

1 Søndags tror jeg dog næsten, en 

lille 10-Aars Dreng, som kunde spille 
Violin, tog Teten; han stod paa en 
Bænk, og de andre Børn stod be
undrende om ham og sang op mod 
Himlen, naar han spillede Fædre
landssange. De, som er saa venlige 
at ofre deres Ferie for de Børn og paa 
det Sted, ønskede, han skulde blive 
der under alle 3 Hold Børn; det er al
tid opdragende, at Børn synger gode 
Sange, saa bliver de lette at have 
med afgøre.

"Fredensdal" moderniseres
Året efter - i 1917 - havde Anton Bast 
de samme opfordringer til at støtte fe
riekolonien i Espergærde. Han skriver 
bl.a. at af salget af Forårsblomsten 
- en lille papirsblomst til at sætte i 
knaphullet - var der anvendt 8.000 
kr til at gøre denne institution så god 
som mulig. Der var blevet bygget en 
ny spisesal samt to nye sovesale. Des
uden var der blevet indlagt WC samt 
indrettet et badeværelse. Men at der 
fortsat manglede penge til ekvipe
ring, rejse og ophold for de op imod 
150 børn, som man gerne vil sende af 
sted, gjorde at der forsat var brug for 
donationer.

Til madlavning havde man ind
til da brugt gas - der var jo gasfor
syning fra Helsingør Gasværk, men 
Centralmissionen syntes det var dyrt 
og i øvrigt også usikkert om forsynin
gen fortsatte, da forsyningerne af kul
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p.g.a. verdenskrigen jp var usikre. 
Derfor anskaffede man et stort bræn
dekomfur. På legepladsen blev der 
desuden opsat lange borde og bæn
ke, som børnene kunne spise ved i 
godt vejrlig.

Da efterspørgslen på at få en plads 
var stigende - og det var Centralmis
sionens opfattelse at pladserne skulle 
gå til de børn, der trængte allermest, 
så indførtes nu et system, hvor der 
skulle ansøges skriftligt. Hver ansø
ger blev så vurderet - og der hvor der 

var virkelig trang, gav man pladsen 
til barnet.

Nye tider
l 1918 var efterspørgslen blevet så 
stor, at der måtte ændringer til. Fe
riekolonien blev derfor flyttet til en 
anden ejendom. Man havde nemlig 
købt en ejendom "Godthaab” i Un- 
nerup ved Helsinge. Her var meget 
bedre plads til en hel del flere børn. 
Dermed var det slut med feriekolo
nier på Strandvejen i Tibberup.

Feriekolonien ved ”Fredensdal" i 1916. (Metodisthistorisk landsarkiv)
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Min barndoms ferier i 
Espergærde 1936-52 
Erindringer fra Birgit Funding Andersens ophold hos bed
steforældrene på Strandvejen i Espergærde

Af Birgit Funding Andersen

11936 købte min morfar og mormor, 
grosserer Christian August Worm og 
Ellen Worm det dejlige stråtækte hus

"Egebæk" på Strandvejen (dengang 
nr 149) af skibsreder Bancks dødsbo. 
Huset lå på en stor grund lige ned

Birgit Andersens morfar hed 
Christian Worm (1870-1961) 
var grosserer og tilknyttet "Det 
kgl. Oktr. alm. Brandassuran
ceselskab" som havde til huse 
i Frederiksholms Kanal. Fir
maet var blevet grundlagt af 
faderen Anthony Worm i 1865 
i Hamborg, men fra 1879 lå 
virksomheden i København, i 
1901 blev Christian medinde
haver og fra 1911 eneejer efter 
faderens død.
Christian Worm var gift med 
Ellen f. Frimodt (1874-1961). 
Parret fik tre børn, hvoraf for
fatteren af denne artikel er 
datter af Tove Funding Worm 
(1903-1993).
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Luftfoto fra 1936 - det år, hvor familien Worm overtog huset. Som det ses var grun
den stor og gik hele vejen fra Strandvejen og ned til Øresund. 1 teksten er haven 
beskrevet i detaljer.

til Øresund, og der var bygget et an
neks ved siden af huset. Det kaldte vi 
"Det lille hus". Desuden var der på 
grunden en garage bygget sammen 
med et redskabsskur og et brænde
skur. Helt nede ved vandet var der 
en pavillon og et badehus. Der var 
ingen badebro, men en dejlig bred 
sandstrand, hvor vi samlede rav og 
spillede "land". Midt i haven var der 
to lange staudebede, der op mod 

huset sluttede med en stenhøj. Mod 
nabogrundene var der buskadser, og 
på plænerne rosenbuske, et stort val
nøddetræ og et lindetræ, hvis blom
ster min mormor under krigen brugte 
til at lave lindete af.

Huset
Huset var i to etager. 1 stueetagen 
var der forstue med trappe til l.sal, 
en stor havestue med veranda, en
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Birgit Funding Andersen, barnebarn til ejeren af villa "Egebæk" i baggrunden, ses 
her i haven i en ferie - sammen med sin kanin.

stor spisestue, to gæsteværelser, køk
ken, pigeværelse og en lille kælder til 
spisekammer. På l.sal boede morfar 
og mormor i det store soveværelse 
med balkon ud mod vandet; vi boede 
med vore forældre - senere kun med 
vor mor, da vore forældre blev skilt 
- i det andet store soveværelse. Des
uden var der et gæsteværelse. Der 
var håndvask - kun med koldt vand 
- på gangen og et toilet i et lille rum. 
Skunkene var udnyttet til opbevaring 
og garderobe.

1 annekset var der, to stuer, en ve
randa mod vejen, et par toiletter, va
skerum med gruekedel, køkken og 
trapperum til l.sal, hvor der var to 
værelser.

Naboer
Naboer mod syd var søstrene Fanny 
Boye, Dorthe Tvede og Inger Jes
sen, der boede i "Esperhuus", et 
stort 2-etagers hus med adgang fra 
Hostrupvej. Der var en pige Annette 
på vores alder, som blev vor daglige
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Den fantastiske have afbilledetpå et maleri af Christian Worm. Motivet er de to lange 
stauderbede, der strakte sig ned mod Øresund.

legekammerat. Hun havde nogle æl
dre brødre og fætre, der ikke boede 
der fast, og som vi ikke legede med, 
men vi var meget beærede, hvis vi fik 
lov til at besøge deres skipperstue, 
som de havde indrettet ovenpå en 
vognport med gammeldags møbler, 
kridtpiber og alskens finurligheder. 
Senere er vognporten omdannet til 
beboelse for den ene fætter arkitekt 
Bent Waagepetersen.

Naboen mod nord i Hostru phus var 
direktør i ingeniørfirmaet Christiani 
og Nielsen, Aage Nielsen, der boede 

sammen med sin anden kone fru Pou- 
plier og deres sammenbragte børn, 
der var betydeligt ældre, end vi var: 
Birgit Pouplier, der blev skuespiller
inde og forfatter, Gunnar Pouplier, der 
blev øjenlæge og Knud Nielsen, der 
blev ingeniør og i øvrigt var medlem 
af Espergærde Sejlklub indtil sin død 
sidste år. Birgit og Knud blev gift og 
byggede senere hus på grunden, der 
blev delt, således at både de og et af 
deres børn fik et hus ved stranden.
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Landliggerliv
Min morfar arbejdede hver anden 
dag om sommeren og tog toget frem 
og tilbage. Når han kom hjem, var 
det første han gjorde at tage en duk
kert i Øresund. Min mormor sørgede 
sammen med den unge pige og min 
mor for husholdningen. Ved havnen 
var der købmand på hjørnet, grønt
handler Nellemann, cykelsmeden 
Eigil og en fiskehandel på en flåde 
i havnen. Slagteren lå på Gefions- 
bakken. Ved særlige lejligheder blev 
der købt "fine" kager i Lunds kondi
tori nedenfor Hotel Gefion. Til daglig 
købtes brød hos bager Siverts, der lå 
skråt overfor vort hus.

Min morfar, der oprindeligt var ud
dannet maler og havde været på val
sen bl.a. i Tyskland, blev en dygtig 

amatørkunstmaler og brugte mange 
af sine fridage på at male billeder af 
hus, have og udsigten over Øresund.

En gang om måneden var det tid 
til storvask. Så kom en tidligere hus
assistent, der nu var gift og boede i 
Espergærde, Inger Nielsen, til hjælp, 
og der blev fyret op i gruekedlen. 
Tøjet blev kogt og bagefter skrubbet 
grundigt i baljer i gården mellem hu
sene, og der blev stillet stolper op på 
kroketplænen og trukket tørresnore. 
Engang blæste det så meget, at et la
gen fløj ud i vandet, så vi måtte ud at 
redde det, inden det flød til Sverige.

Min to år ældre søster og jeg tilbrag
te alle vore sommerferier fra 1936-52 
som landliggere i Espergærde. Vi bo
ede på landet i flere måneder, så når 
vi skulle af sted fra lejligheden på

Til sommer
feriefornøjel
serne hørte 
naturligvis 
kroketspillet. 
Her ses Birgit 
Funding i ha
vens østlige 
ende - tæt 
ved stran
den.
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Frederiksberg, kom fragtmanden og 
transporterede alt vores gods, bl.a. 
cykler og alle vore potteplanter.

Vi flyttede tit på landet, førend 
skoleåret var slut, og læste så til ek
samen herude og tog toget frem og 
tilbage til København. Vor mor var i 
begyndelsen ængstelig ved at lade os 
gå gennem skoven til stationen, men 
det blev hurtigt en naturlig vane.

Et ferieparadis
Det var et ferieparadis også for vor 
fætter fra Vedbæk, der hver sommer 
tilbragte to uger i "Egebæk". Vi le
gede "Paven lyst i band", brevskjul, 
spillede kroket og boccia, legede med 
hulkøer lavet af sten fundet på stran
den, legede indianere og spillede 
fjerbold. Når det regnede, sad vi i ve
randaen i "Det lille hus" og spillede
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"Matador", "Halvtolv", andre spil el
ler legede med påklædningsdukker i 
pavillonen. Min søster og jeg spillede 
også tennis, men så måtte vi cykle til 
Humlebæk til Bjerres baner, da der 
ikke var tennisbaner i Espergærde. Et 
enkelt år spillede vi på en bane ved 
Tibberup Mølle. Vi badede selvfølge
lig hver dag 2-3 gange, og vi var så 
heldige, at Annettes familie havde en 
robåd, som vi meget ofte roede ture i 
- op og ned langs kysten. Min morfar 
fik også bygget en galge af træ med 
en gynge, en trapez og ringe.

Hver sommer kom en af vore onk
ler og tanter og boede i gæsteværel
serne, først alene og siden med de
res sønner, der var betydeligt yngre 
end vi var. To somre forærede de os et 
par kaniner. De var normalt i et bur, 
men havde også en lille løbegård på 
græsset. Så gjaldt det om at indfange 
dem, hvis de var brudt ud, og huske 
at tage dem ind for natten, så ræven 
ikke tog dem.

Om aftenen gik vi tur med familien 
i skoven til ønskestenen eller til Flyn- 
derupgaard, rundt om Howej, der 
endnu var landligt omgivet af mar
ker, og tilbage ad Stokholmsvej. Vi tre 
piger gik også alene til Humlebæk 
Havn, hvor der en overgang var mini
golf og til Snekkersten Havn, hvor vi 
sidst på sommeren kunne beundre de 
fangede tunfisk. Efter aftenturen sad 
min mormor altid ved sofabordet og 

lagde kabaler, mens morfar læste. En 
sjælden gang gik vi i biografen, der 
lå på hjørnet af Mørdrupvej og Gefi- 
onsbakken, senere nedlagt og benyt
tet til frikirke og forretning.

Som teenagere gjorde vi et nyt be
kendtskab, en svensk pige, Lillian 
Bayer, der holdt sommerferie hos sin 
svensk-ungarske mormor professor- 
inde Imre i den store villa, Strandve
jen 143. Der hørte en tennisbane til 
ejendommen, den brugte vi dog ikke, 
men hver eftermiddag spillede vi 
kroket på plænen mellem tennisba
nen og stranden. Denne store grund 
er også senere blevet udstykket i fire 
parceller. Langs grundens nordside 
var der en sti, der endte i en badebro, 
som vi kaldte "Fællesklassen" fordi 
en del huse på den vestlige side af 
Strandvejen var brugere af denne. En 
enkelt gang var jeg også på besøg 
hos familien Seest, der boede i det 
idylliske hus i nr. 340, det hus der nu 
er revet ned og erstattet af en stor mo
derne hvidmalet 2 etages bygning.

Traditioner
En gang i løbet af sommeren cyklede 
hele familien gennem Nyrup Hegn 
med madpakke til Julebæk for at 
bade. Der var en dejlig sandstrand. 
En anden fast tradition var at cykle til 
Krogerup for at se de lyserøde japan
ske kirsebærtræer blomstre og videre 
til Poulsens Planteskole for at se de
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flotte rododendron ved søen.
1 bærsæsonen gik vi med vores mor 

i Egebæksvang med en kurv bundet 
om maven forbi den 12-stammede 
bøg til den del af skoven, hvor der 
nu er højskov og et shelter. Dengang 
var det ungskov, og der var masser 
af skovhindbær til syltning. Vi kunne 
også finde skovjordbær - dog kun få 
- på baneskråningen.

En årlig tilbagevendende begiven
hed var Set. Hansbålet. Mange af 
grundejerne med grund ned til van
det samlede grene til bål, som så blev 
afbrændt Set. Hansaften. Jeg tror kun, 
at der var et enkelt år, vi måtte aflyse 
på grund af regn. Min søster og jeg 
var så heldige, at mine morforældre 
lod os holde studentergilde i "Ege
bæk". De to gange fik vi af brandvæ
senet lov til at tænde bålet en anden 
aften end på Set. Hans aften.

Den årlige havnefest var også en 
begivenhed, som vi så hen til. Så 
vidt jeg husker, var der altid en kamp 
mellem cykelsmeden Eigil og andre 
lokale om at smide hinanden i vandet 
fra brædder lagt over havnen.

Besættelsen
Det var begrænset hvor meget vi 
mærkede til krigen. Vi boede jo ikke 
på landet om efteråret, da jødeforføl
gelserne kom. Jeg mindes ikke, at der 
nogensinde var luftalarm, men der 
var mange overflyvninger. Underti

den fandt vi mærkelige lamettalig- 
nende strimler i haven, vistnok kastet 
ud for at vildlede luftværnet. Vi kun
ne ikke ro i krigsårene, og i de sidste 
krigsår afpatruljerede først politi, og 
senere da politiet var taget, en tysk 
soldat kysten. Ved generalstrejken i 
København lykkedes det min morfar 
at cykle hele vejen hjem fra Køben
havn. Rationeringen medførte blandt 
andet, at vi hver dag fik en lille skål 
med hver vores smørration. Vi lærte 
hurtigt at spare på smørret, så vi fik 
samlet en større portion til søndags
krydderen.

Den sidste tid
Da min morfar passerede de 80 år, 
blev det for meget for ham med det 
store hus og have, selvom han de sid
ste år havde gartner til det meste ha
vearbejde. Han ventede dog med at 
sælge, indtil jeg havde haft mit stu
dentergilde i 1952. Den nye ejer hed 
Siegumfeldt og blev for øvrigt gift 
med Annette. Huset er senere ble
vet revet ned og grunden udstykket 
til fire huse med adgangsvejen "Ved 
Sundet". Det er nok årsagen til, at na
bohuset, udstykket fra "Esperhuus”, 
nu har overtaget vejnummeret 149. 
Annette, der er blevet enke bor stadig 
i "Esperhuus". Min morfar og mormor 
tilbragte de sidste somre af deres liv 
på "Hornbækhus" i Hornbæk.
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Villa "Egebæk" nedrevet 
og erstattet af nye huse 
af Kjeld Damgaard

"Villa Egebæk" blev opført i årene 
omkring 1874-75 af gårdejer Hans 
Andreas Nielsen, der ejede en nu 
nedbrændt gård ved Stolkholmsvej/ 
Lindevej. 1 1875 solgte han grund, 
have og våningshus på 7 fag til svi
gersønnen fisker Jakob Aanonsen. 1 
1912 købtes ejendommen af skibsre
der Otto Banck, hvis søn Erik Banck i 
1936 solgte til grosserer Erik Worm.

1 1953 købtes huset af fabrikant A. 
Siegumfeldt, der var manden bag 

legetøjsmærket "Tekno". Fabrikken 
blev grundlagt i 1928, og overtoges 
efter Siegumfeldts død i 1967 af dat
teren Ester, som imidlertid måtte se 
fabrikken gå konkurs i 1972. 1 mel
lemtiden var villa "Egebæk" i 1969 
blevet solgt til Myresjb Huse, der kort 
efter rev bygningerne nedm udstyk
kede grunden i fire parceller. Op imod 
Strandvejen hvor det gamle hus lå, 
opførtes i stedet to identiske huse.

Luftfoto fra 1989, 
der viser de to 
nybyggede huse, 
der ligger hvor 
villa "Egebæk" 
oprindelig lå. 
Nederst til venstre 
yderligere en villa, 
bygget i haven. 
I alt blev der fire 
parceller ud af 
den oprindelige 
grund.
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Præsten og digteren 
Jens Chr. Hostrup
Af Bent Waagepetersen, 1999.

Mange kendte digtere og for
fattere har fra tid til anden boet 
i Espergærde. Johannes Ewald, 
kendt for kongesangen "Kong 
Christian", boede her et par år 
i slutningen af 1700-tallet i det 
nu nedrevne Søbækhus", der 
lå som nr. 29 på det nuværen
de Stokholmsvej. Langt senere 
boede skaberen af det smukke 
jødiske skuespil ”Inden for Mu
rene", Henri Nathansen, om 
sommeren i huset Mørdrupvej 
nr. 87, og kommunisten Martin 
Andersen Nexø, der er kendt 
for "Pelle Erobreren" og "Ditte 
Menneskebarn", fandt man i 
det temmelig store hus nr. 8 på 
Stokholmsvej.

1 det stråtækte hus, der tid
ligere hed "Maryhill", Strand
vejen nr. 324, havde skuespil
leren og digteren Elith Reumert 
sit sommerhjem. Ud over at 
være skuespiller var han me
ster for den nuværende udgave 
af det elskede julespil "Nødde
bo Præstegård”. Han elskede 
Espergærde og skrev:

Jens Christian Hostrup (1818-1892) var født i 
København, blev student i 1837 og cand. theol i 
1843, Fra 1854 til 1880 han havde embede som 
præst i hhv. Silkeborg og Hillerød. Han var første 
gang gift med Henriette Mantzius (1824-49) og 
anden gang med Christiane Hauch, datter af for
fatteren Carsten Hauch.
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Bent Waagepetersen var med sin uddannelse som arkitekt også en rigtig habil 
tegner. Her har han - fra Strandvejssiden - foreviget huset, som endnu i dag 
kaldes "Hostruphus" til minde om husets mest berømte beboer.

Jeg elsker Kysten ved Ege
bæksvang og det yndige Esper- 

gærde.
Og ud af mit hjerte en simpel 

Sang, jeg synger til Lejets Ære.
Og senere:
Ja - vidt har jeg rejst i Syd og Nord, 

men aldrig har jeg dog fundet 
en Plet, hvis Billede i Sjælen bor 

som Lejet ved Øresund!

Fra vor tid kan nævnes forfatterin
den Birgit Pouplier, "Ved Sundet" nr. 
3, der har skrevet de fortræffelige bø

ger "Lisinka" og "Den sorte Rose”, og 
som stadig bor i Espergærde.

Men en, som ikke bor her længere, 
er præsten, digteren og forfatteren 
Jens Christian Hostrup. 1 1862 hav
de Frederik den 7. udnævnt ham til 
præst ved slotskirken i Frederiksborg. 
Slottet var ganske vist brændt i 1859, 
da kongen og grevinde Danner boede 
der. Kongen arbejdede med sin old
tidssamling og ønskede, at der skulle 
fyres op i den sal, hvor han havde sin 
samling, skønt personalet advarede 
om, at underlaget i den kamin ikke 
var i orden. Men kongen forlangte,
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Billedet er taget i 1930'erne medens der endnu var frit udsyn ti Øresund. Så
dan må også Hostrup have oplevet stedet i slutningen af1800-tallet.

at der skulle fyres op. Så den 17. de
cember brændte slottet, men kirken 
blev reddet bortset fra Chr. den 4.s 
bedekammer, der stødte op til kirken.

1 de år, Hostrup kom til at bo i Hille
rød, plejede han om sommeren at leje 
sig ind i Espergærde. Nordbanen var 
anlagt, så han kunne nemt komme 
fra Hillerød og ud til kysten. Men da 
han var en elsket præst, be-sluttede 
menigheden, at de ville give ham et 
hus på det sted, som han holdt så me
get af. En fru Mørck, leder af pigesko

len, påtog sig hvervet at indsamle det 
nødvendige. Men det gik noget trægt 
i begyndelsen, og det fortælles, at en 
dag fru Mørck mødte Hostrup, så hun 
noget bekymret ud.

Hostrup spurgte hende, hvad der 
var i vejen. „Åh, økonomiske sorger", 
sagde hun og trak på skulderen. Uden 
at vide, hvad det drejede sig om, rak
te han hende smilende sin pung. Hun 
har vel leet lidt, tog et femmestykke 
ud og gav ham den med tak tilbage.

Da han i 1869 modtog gaven, mo-
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rede det ham meget, at han selv stod 
blandt donatorerne.

Huset, som nu har strandvejsnum
meret 147 B, var ikke noget almin
deligt fiskerhus, men et veritabelt 
lille landsted, for i modsætning til 
andre huse er havestuen højere end 
de tilstødende rum, hvilket giver et 
fornemt præg og en morsom trappe
løsning i tagetagen. Haven på vel en 
tønde land gik dengang ned til van
det, så-der fra huset var en pragtfuld 
udsigt til det blå sund.

Skjult af huset, nede ved stranden, 
lå en stråtækt pavillon. Endnu i min 
barndom ( det er ganske vist længe 
siden) kunne "gamle folk på egnen" 
huske Hostrup siddende og skrivende 
ved det runde bord i pavillonen med 
den pragtfulde udsigt. Måske har det 
været det digt, han skrev her i 1891, 
året før sin død:

En Majdag! Hvilken liflig klang, 
det Ord i sig dog gemme, 

det minder om en yndig Sang, 
Sang af tusind Fuglestemmer 

Det minder om den friske Strand, 
og om den ranke, mørke Gran, 

med sine lyse Dupper.

Digtet, som er betydeligt længere, 
fik senere beboere af en gammel 
dame, som kom for at se det sted, 
hvorhendes mor engang havde tjent. 
Men hans mesterstykke "Genboerne" 

havde han skrevet længe forinden 
som ung student på Regensen.

Det handler om studenten Klint, der 
bor på Regensen og får besøg af den 
forfulgte Ahasverus, Jerusalems Sko
mager, som nødtvungent låner Klint 
sine "kalosker”. De har den forunder
lige evne, at de kan bringe sin bærer, 
hvorhen han ønsker det, og tilmed 
uden at nogen kan se ham.

Klint ønsker sig over i genbohuset, 
hvor der er stort selskab hos den rige 
kobbersmed med den smukke datter, 
Rikke.

1 en panteleg er den lidt naive kob
bersmedemadamme blevet tvunget 
til at synge en vise, hvilket hun gør 
med skingrende falset:

/ denne vinter har vi ha ’t 
en usædvanlig frost, 

og sådan var det og den nat, 
da Søren stod på post. 

Da kulden var så fæl - faldera! 
så drak }lan sig en pæ'l, 

og denne pæ’l den løb rundt i ho’det. 
Og da han havde fået en rus, 

og kulden var så streng, 
så sov han i sit skilderhus, 

for der var ingen seng. 
Der hvilte han sin krop - faldera! 

men da han vågned op, 
så mærked han, at han var død og 

borte.
o.s.v.
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Villaen set fra sydøst i2017 - medens den endnu havde stråtag. Dette er nu er
stattet med et fast tag - selvom huset befinder sig i bevaringsværdien SAVE 5.

Det at synge falsk, sagde Ellen 
Gottschalck, der engang havde rollen 
som kobbersmedemadammen, var 
noget af det sværeste! Og Poul Reu- 
mert fik en glansrolle som løjtnant v. 
Buddinge. Det er morsomt, at Elith 
Reumerts søn Poul fra "Maiyhill" på 
den anden side af Strandvejen får en 
af sine glansroller i Hostrups skue

spil. Det fik han forøvrigt også i en 
anden Espergærde-beboers stykke, 
nemlig som "gamle Levin" i Nathan- 
sens "Inden for Murend overdrevne 
spil, hvor han gøgler og fjoller og 
helt udleverer den stakkels løjtnant v. 
Buddinge, som mener, han kan vinde 
den rige kobbersmeds datter:
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Her med fryd jeg rigdoms spor 
overalt opdager: 

Gåsesteg - mahognibord - 
søiver-Zysestager.

Alting gir mig den besked, 
at profitten bliver fed, 

når jeg først har funden 
vej til kistebunden.

Snart jeg holer skatten, hvor 
efter jeg har krøbet, 

og den lille Rikkemor, 
hun går med i købet.

Som en mægtig potentat, 
skal jeg leve delikat, 

østers og postejer 
kommer, hvor jeg peger.

o.s.v.

Reumert høstede megen bifald for 
sin rolle og spurgte stolt sin gamle 
mor (hun blev 94 ifølge gravste
nen ovre på kirkegården), hvad hun 

mente? "Joe, Poul', sagde den gamle 
dame, "men så skal du altså heller 
ikke blive morsommere/"

Hostrup boede om sommeren lige 
til sin død i 1892 i det, der i dag hed
der "Hostruphus", men at han skulle 
komme der efter sin død, ville være 
mærkeligt.

En sommereftermiddag, en senere 
beboer sad og blundede lidt nede ved 
stranden, vågnede hun med et gys 
ved at se Hostrup komme ned mod 
sig oppe fra huset. Hun kendte ham 
så godt, for der havde altid hængt et 
stort billede af Hostrup som gammel 
oppe i forstuen, og nu kom han gå
ende lyslevende ned mod hende.

Da skikkelsen kom nærmere, viste 
det sig, at det ikke var den gamle 
digter, men hans nu lige så gamle 
søn, der kom for at bede om tilladelse 
til at gense sit barndoms paradis.
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Overvejelser om 
villa "Plus" historie
Der er ikke tale om et reelt mysterium, men det faktum at en villa 
på Strandvejen fuldstændig ændrede karakter i årene omkring 
1. verdenskrig, giver (flere) grå hår i hovedet på denne artikels 
forfatter. Huset ligger ved den lille stikvej mellem nuværende nr 
141A og 143A. Se det store luftfoto på næste side for at få overblik
ket over naboejendommene, som vil blive omtalt i senere artikler.

af Kjeld Damgaard

På Strandvejen nr 141A ligger i dag 
en villa, som har et markant udseen
de. Bygningen, der i sin tid bar nav
net "Plus”, er opført i bindingsværk, 
gulkalket og med et markant, meget 
højt valmtag med "brækkede tagfla
der". Et valmtag er kendetegnet ved 
at have tagflader til alle fire sider og 
med en tagryg øverst - til forskel fra 
et pyramidetag, hvis fire lige store si
der ender i en spids.

Bygningen er ifølge BBR bygget i 
1915, men det passer ikke sammen 
med den øvrige dokumentation.

For det første lå der et hus på grun
den før 1915. Det har vi god doku
mentation på. Dels er huset indtegnet 
på diverse kort, dels er huset afbille- 
det på mindst 2 fotos fra begyndelsen 
af 1900-tallet.

For det andet blev huset brandfor
sikringssum først forandret fra 9.700 
kr i 1909 til 40.000 kr i 1920. For at 
tage denne del først: Det er nærmest 
umuligt at forestille sig, at huset er 
bygget i 1915 uden at det skulle være 
blevet behørigt forsikret. Så alene af 
den grund, må det antages at det nu
værende hus er bygget i 1920.

Men som sagt lå der et huse på nøj
agtigt samme plads og så vidt det kan 
bedømmes med nogenlunde samme 
dimensioner hvad husets størrelse an
går. Det giver naturligvis anledning 
til at overveje om der kunne være tale 
om at det blot var det gamle hus, der 
var blevet bygget om.

Desværre findes der ikke i kommu
nens byggesagsarkiv noget materiale 
om dette byggeri. Så vi må bruge den
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sparsomme dokumentation vi har.
Husets alder er også er problem. 

Det fremgår af tinglysningen, at 
ejendommen er udstykket fra matr. 
nr. 4k - d.v.s. en nu nedrevet ejendom 
på Strandvejen 143A. Udstykningen 
skete den 27. september 1899, men 
på det tidspunkt var grunden alle
rede bebygget. Det fremgår af brand
forsikringsprotokollen, som viser, at 
både villaerne på nuværende adres
se 141A og 143A, der før 1899 var en 
matrikel, var bygget i 1895.

Ved udstykningen bestod villaen 
på nr 141A af et stuehus på 7 fag og 
tækket med spåntag. Huset var vur
deret til 4.500 kr. Desuden var der et 
"kulrum" og en pavillon. 11902 blev 
ejendommen atter forsikret - nu til 
godt 6.500 kr. 11909 til ca 9.700 kr.

Og så skal vi - som nævnt - frem 
til 28. januar 1920 for at finde en ny 
vurdering, der da var 40.000 + ga
rage og hegn knapt 7.000 kr.

Ombygning eller nybygning?
Men blev det gamle hus så bygget 
om - eller blev der opført et helt nyt? 
Ja, det spørgsmål er vanskeligt at be
svare. Ser man på billeder af det hus, 
der lå dder indtil 1920, så fremgår 
det klart, at der er tale om et hus, der 
var overkalket. Det ligner med andre 
ord et muret hus med et pudslag. Ta
get var en almindeligt sadeltag med 
halwalm. Mod Øresund var placeret 

en forholdsvis stor frontkvist med en 
enkel dør i midten ud til en mindre 
træbalkon. Husets længde er svær at 
bedømme ud fra de to bevarede bille
der, men 7 fag er ikke ikke helt forkert. 
Det nye hus, der bliver bygget i 1920, 
er placeret på nøjagtig samme plads, 
og husets længde er med andre ord 
den samme.

Men så begynder problemerne at 
dukke op: Det nye hus er bygget med 
frilagt bindingsværk. Det kunne tyde 
på, at der er tale om et nye hus, selv
om det er lidt usædvanligt at bygge 
med bindingsværk i 1920. Omvendt 
kan bindingsværket også have været 
i det gamle hus, men så blot blevet 
frilagt i forbindelse med en ombyg
ning? En senere ejer har oplyst, at 
nindingsværket er pommersk fyr - så 
der har ikke været sparet på trævær
ket. Det kunne umiddelbart godt tyde 
på at huset først er bygget i 1920 af 
en "rigmand".

Men ser man på husets facade mod 
Øresund, er det faktisk muligt at gen
finde frontkvisten, der dog har mi
stet den øverste del til fordel for det 
nye tag. Foran kvistdøren er opsat en 
større balkon, der løber i hele husets 
længde i svalegang.

Og så er der hele tagkonstruktio
nen. Det helt usædvanligt høje valm
tag, der gav huset yderligere to eta
ger, passer jo ikke umiddelbart til det 
gamle hus. Og dog! Hvis man fore-
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Øverst ses huset fotograferet omkring 1905 - set fra øst. Nederst ses huset fra 
næsten samme vinkel i 2011. Det lille hus til højre blev bygget som garage og 
vaskehus.
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Med gavlen mod 
Øresund lå det lille 
"Landliggerhuset" 
lige nord for villa 
"Plus", der ses til 
venstre. Stedet, hvor 
huset lå er i dag 
en del af nr 141A’s 
have.

stiller sig det oprindelige hus’ gavle 
skåret skråt af, så kan der godt være 
bygget ovenpå det gamle hus. Sam
menlign selv de to billeder af huset.

Som det ses er der både noget der 
taler for at der er tale om to forskel
lige huse på samme sted - og noget, 
der taler for at det er det gamle hus, 
der er ombygget.

Med mindre nogen kan give bedre 
materiale at arbejde med, så får vi 
desværre nok ikke svaret.
Landliggerhuset
Umiddelbart nord for Villa "Plus" - 
faktisk i dennes nuværende have, lå 
også i begyndelsen af 1900-tallet et 
lille hus, der blev kaldt "Landligger- 
huset”. Navnet fortæller jo tydeligt 
hvorledes huset blev anvendt.

Det lå egentlig på en selvstændig 

grund, men blev - formentlig om
kring 1920 - inddraget i ejendommen 
til den nye eller ombyggede Villa 
"Plus".

På billedet af denne ejendom ses 
tydeligt også selve "Plus". Dette lille 
hus eksisterer således ikke mere - og 
føjer sig til en lang række huse i om
rådet, der er nedrevet.

Ejerne
Men nu vi er ved at grave i husets hi
storie, så kunne det også have inte
resse at se lidt på hvem, der har ejet 
denne særprægede villa - og ikke 
mindst hvem, der gav den dens sær
præg.

Men lad os begynde et andet sted. 
En tidligere ejer, Jørgen Krejsbøl har 
hørt, at huset har været ejet af kgl.
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Den lille villa til 
højre er det såkaldte 
"Landliggerhuset", 
som forlængst 
er nedrevet. Det 
samme er huset til 
venstre. Her ligger 
nu en nyere villa, 
Strandvejen 139.

hoffotograf Peter Elfelt. Det er imidler
tid ikke tilfældet. Det er muligt at han 
har boet her - som landligger - men 
det foreligger der ingen dokumenta
tion for. Men ejendommen har været 
ejet af en anden fotograf, der dog 
ikke var lige så kendt i offentlighe
den. Hans navn var Sophus Juncker- 
Jensen (1859-1940). Han havde som 
ung været i lære og ansat forskellige 
steder, men blev først selvstændig, 
da han etablerede sig med atelier 
ved den store udstilling i København 
i 1888. Hans atelier leverede utallige 
portrætfotos, men i Espergærde blev 
han kendt som byggematador og se
nere biografejer. Bl.a. byggede han 
fem huse på Strandvejen, lige overfor 
villa "Plus".

Sophus Juncker-Jensen ejede hu
set fra 1902, hvor han købte ejen
dommen af overretssagfører Jacob 

J. Nathansen, der drev sagførervirk
somhed i København. Juncker-Jensen 
boede antagelig ikke på noget tids
punkt selv i huset - og solgte det da 
i 1908, hvor den nye ejer var Søren 
Wistoft.

Søren Wistoft (1873-1960), der var 
gift med Anna Marie Nielsen, ejede 
en fabrik, der fremstillede vægte. 
Virksomheden fik senere et lidt blak
ket ry, da den under besættelsen 
fremstillede ubåds-dele. Den 10. de
cember 1943 blev virksomheden der
for saboteret og ødelagt.

Fra 1915 hed ejeren Cornelius Pe
tersen (1873-1947). Han var grosse
rer i København og havde tidligere 
drevet købmandsforretning i Svend
borg. Han var gift med Johanne thor 
Straten. Cornelius drev grossererfor
retning bl.a. med manufaktur. Han 
havde desuden utallige tillidshverv,
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Villaen malt af Fritz Hildebrandt i1923.

Facaden mod Strandvejen - således 
som de fleste kender ejendommen. 
Foto fra 1975.

hvoraf kan nævnes: Medlem af Sø- 
og Handelsretten fra 1911, medlem 
af repræsentantskabet i Det danske 
Hedeselskab, formand for Manufak
turhandler-Foreningen i København 
1918-1922 og revisor i Kgl. Danske 
Automobilklub 1925-28.

Det var medens han ejede huset, 
at det blev ombygget eller nybygget 
- så husets specielle udseende skyl
des altså hans idéer, idet vi dog ikke 
kan udelukke, at en arkitekt også har 
været med til udformningen. Det var 
imidlertid med stor sikkerhed ham, 
der navngav huset "Plus". Cornelius 
Petersen solgte i 1942 til grosserer 
Martin Hertz.

Martin Hertz (1976-1947) drev 
grossererfirma i København. Virksom
heden beskæftigede sig med manu
fakturhandel og havde agenturer for 
en lang række udenlandske firmaer.

Efter faderens død overtog hustru So
fie villaen samt de to sønner Vagn og 
Kaj Hertz.

En senere ejer var Jette og Jørgen 
Krejsbøl. Sidstnævnte blev uddannet 
indenfor udenrigshandel og arbej
dede i en periode for ØK. Senere fik 
han en karriere indenfor Lindinger- 
koncernen. Fra 1978 stifter og ejer 
af firmaet Cillus A/S der fra 1982 har 
haft hjemadresse i Californien.

I perioden 2005-14 ejedes ejen
dommen af Lars Rønde Hesseldahl, 
der drev et investeringsselskab, LH 
Invest Holding, der imidlertid gik 
konkurs i 2014.

Tak for god hjælp ved udarbejdelsen af denne 
artikel til
Jette og Jørgen Krejsbøl, Californien
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Ejere af villaen:

1892-1902 antikvitetshdl. C. Rasmussen 
1902-1904 overetssagf. JJ.Nathansen 
1904-1908 fotografs. Juncker-Jensen 
1908-1915 gross. Søren Wistoft 
1915-1942 gross. Cornelius Petersen 
1942-1948 gross. Martin Hertz 
1948-1955 Sofie, Kaj og Vagn Hertz 
1955-1955 Sofie og Vagn Hertz 
1955-1960 fru Bodil Cloos
1960-1969 dir. Christian I piand
1969-1971 bagerm. H. Søgaard Hansen

1971-1972 konsulent Niels Dirach
1972-1982 dir. Jørgen L. Krejsbøl 
1982-1984 John Jessen Hansen 
1984-1986 Jens N. Outzen
1986-1988 Haakon Hansen
1988-1990 Jens N. Outzen
1990-1995 Annika og Bjørn Hedlund
1995-2005 Stine Furbo og Søren Enevoldsen 
2005-2010 Inge og Lars Hesseldahl 
2010-2014 Lars Hesseldahl
2014- Mark John Corke

Matri kelkort fra 1928, der viser ejendommene med nuværende vejnumre.
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FOR 100 ÅR SIDEN:

Snekkersten Sejlklubs 
1 års fødselsdag
Af Kjeld Damgaard

Den nuværende sejlklub på Snek
kersten Havm hedder Snekkersten- 
Skotterup Sejlklub - i daglig tale 
forkortet til SSS. Denne klub er 
oprettet i 1951 under ganske be
skedne vilkår - i begyndelsen mest 
for at styre bådenes anlægspladser. 
Snart blev der reele klubaktiviteter 
og den første båd indkøbtes. Og si
den har det udviklet sig til en meget 
driftig sejlklub med en stor ungdoms
afdeling og mange dygtige sejlere.

Den første sejlklub
Men det var ikke den første sejlklub i 
Snekkersten. 1 sommeren 1919 opret
tedes nemlig "Snekkersten Sejlklub”. 
Vi kender ikke meget til dens første 
akitiviteter, men i den 1. august 1920 
havde klubben arrangeret et stort 
stævne med i alt 5 løb.

Løbet var arrangeret i anledning af 
klubbens 1 års fødselsdag. Begiven
heden blev omtalt i en række aviser 
bl.a. Nationaltidende og Frederiks

borg Amts Avis, hvorfra citeres:
Fra den tidlige Florgen var Hav

nemolen smukt pyntet med Flag, og 
henimod Starttid samledes en promi
nent Forsamling af Snekkerstens og 
Espergærdes kvindelige Skønheder 
paa Molen, hvis yderste Ende var af
spærret og gav Plads for Dommerko
mitéen.

Imidlertid løb man ind i et problem, 
der har ærgret arrangørerne vold
somt: Da klokken var 13 og løbene 
skulle starte var der blikstille.

Kun nogle "svage pust af syd til 
sydost" sammen med en kraftig nord
gående strøm gjorde det vanskeligt 
at få gang i sejladserne. Først ved 
14-tiden friskede vinden op til sydøst
lig "bramsejlskuling", men det var en 
kort fornøjelse. Allerede ved 16-tiden 
løjede vinden atter af.

Der var anmeldt i alt 17 både, heraf 
8 fiskerbåde til de fem løb og sejles 
skulle der og det første løb med fem 
joller med latinersejl blev startet.
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Billedet er taget ved kapsejlads ud for Snekkersten i 1920'erne. Det kunne 
have set sådan ud ved det omtalte stævne i 1920.

En af dagens vindere, juveler Paul Berth

Men på grund af forholdene drev de 
fire af jollerne over til svenskekysten 
og måtte udgå af løbet. De blev hen
tet af en motorbåd og slæbt hjem. 
Den femte jolle holdt imidlertid ud 
og gennemførte trekantbanen på 7V2 
time! Båden hed "Merci" og var ført 
af Svend Aage Berendt - der derned 
blev vinder af det ene løb.

Det næste løb var for fiskebåde. De 
8 både konkurrede på den samme 
trekantbane - og de større både kla
rede sig bedre på vandet. Vinderen af 
dette løb var fisker Georg Hansen fra 
Skotterup.

Det tredje løb blev vundet af båden 
"Ai'da" ført af juveler Paul Berth fra 
Snekkersten. Fjerde løb blev vundet
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Illustrationen af bådtypen Ternen er 
gengivet efter magasinet "Klassisk 
Træbåd" nr 120.

af båden "Svend 111" ført af arkitekt 
Søe-Jensen, der boede ved Kronborg 
Teglgaard,

Det femte og sidste løb var for 
bådklassen "Terner”, Da starten gik 
førte en vind to både over stregen 
for tidligt og disse to både måtte der
for vende og starte igen. Den ene af 
disse både hed "Haj 11” og var ført af 
overretssagfører Holger Hindenburg. 
Han vandt det hurtigt det tabte og 
førte resten af løbet og fik en overle
gen sejr.

Arrangører og dommere af sejlad-

Overretssagfører Holger A. Hinden
burg, (1881-1960) havde fra 1909 
drevet sagførervirksomhed i Køben
havn. Hans tilknytning til Snekker
sten har sikkert været, at han var 
landligger her i sommermånederne.

sen var arkitekt Hammer, fabrikant 
Behrens og kaptajn Holm. Disse var 
også dommere ved sejladsen . men 
om de også var i ledelsen af klubben 
fremgår ikke af arkivalierne.

Efter at de sidste både var kommet 
hjem ved 20-tiden om aftenen, sam
ledes sejlerne til en festlig og anime
ret sammenkomst på Snekkersten 
Kro.

Her bød overretssagfører Hinden
burg velkommen og arkitekt Hammer 
og dennes datter Grethe overrakte 
præmierne.
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Billedet er ikke fra kapsejladsen i 1920, men fra en havnefest engang i 
1920'erne. Man ser dog hvorledes havnen da så ud og man ser, at der heller 
ikke dengang var problemer med at samle publikum og gæster til en begiven
hed på Snekkersten Havn.

Tiden efter
Selv efter en intensiv jagt i de lokale 
aviser ses foreningen ikke omtalt i de 
følgende år. Så måske klubben fik en 
kort historie?

Vi skal helt frem til juli 1951 før der 
dukker nyt op i sagen. En kort artikel 
i Frederiksborg Amts Avis fortæller, at 
nu har også Snekkersten fået sin sejl
klub. Artiklen fortæller også, at det var 

den gamle maler og forfatter, der hav
de tegnet den nye "Snekkersten-Skot- 
terup Sejlklub"s nye stander, der fore
stillede en gul tovring, som omkranser 
tre S'er på hvid bund. De 40 medlem
mer havde valgt elektriker Christian 
Jensen som formand. Standerhejsnin
gen fandt sted den 4. aug.1951.

Klubben eksisterer som bekendt sta
dig i bedste velgående.
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Afviklingen af arrangementerne er afhængig af udviklingen i coronakrisen.

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. ja
nuar 2021, kl. 19.15 på Espergærde 
Bibliotek.

Tirsdag den 23. februar 2021:

Shellhusets bombarde
ment - og katastrofen
Historiker og museumsinspektør 
Christian Aagaard fortæller i et rigt 
illustreret foredrag - baseret på hans 
bog - den fulde historie om luftangre
bet på Gestapos danske hovedkvarter 
den 21. marts 1945 og den samtidige 
katastrofe ved fejlbombardementet af 
Frederiksberg og Den Franske Skole.

TID OG STED: tirsdag den 23. februar 
2021. kl 19.15 på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 23. marts 2021:

Trolddom i Helsingør
Forhenværende museumsinspektør 
Lone Hvass fortæller om "Trolddom 
i Helsingør". Lone udgav i foråret 
2020 sammen med Torben Bill-Jessen 
et stort værk med titlen "Trolddom i 
en dansk købstad". 1 1625 blev 8 af 
byens kvinder brændt levende på 
galgebakken. Hvorfor blev de det?

TID OG STED; tirsdag den 23. marts 
2021, kl 19.15 på Espergærde Bibliotek.
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Tirsdag den 27. april 2021:

Generalforsamling 
og (jule)quiz
1 henhold til foreningens vedtægter 
afholdes der denne aften ordinær ge
neralforsamling, hvortil kun medlem
mer har adgang.
Efter generalforsamlingen afhol
des den "Julequiz”, som blev aflyst 
i december måned, idet vi håber, at 
coronasituationen til den tid tillader 
afvikling af quizzen på tradtionel vis. 
Kjeld Damgaard er quizmaster.

TID OG STED: tirsdag den 27. april 
2021, kl 19.15 på Espergærde Bibliotek

Lørdag den 5. juni 2021:

Grundlovsfest
Det upolitiske grundlovsmøde på 
Flynderupgaard er jo en tradition og 
forventes også afvikliet i 2021 - uag
tet evt. ændringer i stedets organisa
tion. Det afvikles i samarbejde med 
andre foreninger og det nærmere 
program vil fremgå af dagspressen 
i dagene op til arrangementet. Det 
forventes også at uddelingen fra Nel- 
lemannfonden vil ske på dagen.

TID OG STED: lørdag den 5. juni 2021, 
kl 13.00 på Flynderupgaard.

Søndag den 13. juni 2021:

Byvandring i den gam
le Tibberup landsby
Det er nu 12 år siden vi sidst var på 
en byvandring i Tibberup landsby, så 
på denne tur skal vi se på de spor af 
den gamle landsby, som næsten er 
forsvundet i løbet af 1900-tallet. Vi 
vil se hvor gårdene oprindelig lå, se 
på markante huse og høre om både 
kendte og mindre kendte personer, 
der har levet og boet i Tibberup.
Turen guides af lokalhistoriker Kjeld 
Damgaard.

TID OG STED: Søndag den 13. juni 
2021, kl 14.00 på hjørnet af GL Tib- 
berupvej/Hornbækvej (lige overfor 
Howej).
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En kæk redningsmand
Denne lille no
tits i Frederiks
borg Amts Avis 
fra den 1. sep
tember 1920 
fortæller yderst 
kortfattet, at 
fisker Thorkild 
Petersen i Snek- 
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Xtjorfil ^Peterjen rebbebe i ftor 
gaar« cn fDcnjt 5Jlatro>, ocr »ar 
falben ouerborb fra en Wotorifon 
nert i favnen, fra at brutne. Det 
er anben Wang, T^ortH 'Vcterfen 
fjor rebbet et SRenntfte fra at bruf 
nc.

kersten for anden gang har optrådt som red
ningsmand - og begge gange reddet en person 
fra druknedøden. En bemærkelsesværdig bedrift. 

Thorkild Petersen (f. 1889) var født i ejendom
men "Hildas Minde" lige 
overfor Snekkersten Havn - 
og var søn af fisker Ludvig 
Petersen og hustru Eline 
f. Jensen. Han havde fire 
søskende, hvoraf Louis Pe
tersen huskes som "Flyve
ren" og de to søstre Lovise 
(mor til senere bådebygger 
Bjørn Andersen) og Jose
phine, der boede i "Hil
das Minde. Sidstnævnte 
var mor til den talentfulde 
amatørkunstmaler Ove 
Hartvig Hansen.

Thorkild Petersen 
blev gift med Rosa f. 
Schrøder. Parret boede 
senere i København.
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