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Forord
Vor erindring bliver dagligt forsynet med nye brikker. Det er dog langt fra alt, som fæster sig i vor
hukommelse. De almindelige dagligdags begivenheder flyder næsten umærkeligt forbi, mens livets
højtider og markante hændelser lettere huskes. Set fra et lokalhistorisk synspunkt er dette kedeligt, fordi
vi som kulturhistorikere gerne vil fortælle om det helt almindelige dagligliv. Ideelt set er det kun udførlige
dagbogsnotater, der kan give os dybere indsigt i "den grå hverdag", men den slags kildemateriale er kun
undtagelsesvis bevaret.
De fleste mennesker er ikke bevidste om, at en beskrivelse af vor egen tid kan være interessant, men kun
ved at dokumentere hverdagen, mens den endnu er i frisk erindring, kan vi forvente at få et rimeligt detal
jeret billede. Det var sådanne tanker, der lå bag, da Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre i 2000
udsendte årbogen "Fra os til Jer", der til gavn for vore efterkommere handler om os selv. Engang i fremti
den vil de 56 interviews og beretninger blive læst med særlig interesse, fordi de beskriver dagliglivet "i en
fjern fortid".

Det er netop denne distance til de ældre tider, der for de fleste mennesker er interessant, og som er en af
drivkræfterne bag museums- og arkivarbejde, hvor afdækningen af vore rødder er en mærkesag, de fleste
kan gå ind for. Fra tid til anden er der i form af genstande, dokumenter og billeder indsamlet meget, men
tingenes sammenhæng med hverdagens hændelser og begivenheder har man ikke været tilstrækkelig
opmærksom på. Derfor vil Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre i de kommende år indsamle
erindringer.
Vi har i tidens løb modtaget enkelte beskrivelser fra personer, som har levet deres barndom eller en stor
del af deres liv i Holbo Herred. De er nedskrevet, fordi forfatterne mindes en svunden og fjern tid, der
var meget anderledes end nu. Vi vil gerne bede vore læsere overveje, om ikke nogle kunne have lyst til at
skrive erindringer om deres liv i Holbo Herred. I denne årbog bringes to artikler om henholdsvis Vejby
og Odderholm i Søborg Sø, men vi kunne godt tænke os i de kommende år at bringe flere beskrivelser
af denne type. Yngre mennesker er også meget velkomne til at give bidrag, fordi dagen i går jo er histo
rie i dag.

Byvandring i det gamle
Vejby
af
Knud Brøns

I 1923 flyttede den nye førstelærer, Andreas
Brøns ind i Vejby skole. - Jeg var dengang 3 år
gammel. - Trods årene står minderne stadig
lyslevende i min hukommelse, prentet som de
blev i en barnehjerne, der endnu ikke var overbebyrdet med indtryk.

Lige meget fra hvilken side man i gamle dage
nærmede sig det lille bysamfund, så man allerførst
den store, usædvanlig lange kirke med det høje
tårn knejsende stolt på sin bakke. Herfra havde
man overblik over hele sognet og de andre småby
er, der hørte til dens domæne, med Holløse, Ørby
og Unnerup som de vigtigste.

Oppe på bakken nord for byen lå også dengang
den stejle og markante "Melhøj", der næsten er et
modstykke til kirken i den modsatte ende af byen.
Den var ofte målet for Vejby-børn på strejftog i
byen og dens omegn. Mange gange har vi i fan
tasien været i gang med at fjerne de store sten, som
vi mente lukkede for indgangen til "skatkam
meret" inde i højens midte, hvor der utvivlsomt
måtte befinde sig uanede mængder af kostbarhed
er, sådan som vi i skolen læste om det i gamle sagn
og myter.
Melhøj har i tidens løb lidt overlast på grund af
nærgående pløjning, som fik jorden til at skride ud
og gav højen dens stejle sider. Gamle sagn fortæller

også, at det gik ejeren ilde, når plovjernet begyndte
at bide i højens sider. Engang døde nogle kreatur
er, og man ville endda vide, at en søn på gården
døde som følge af uoverensstemmelser mellem
ejeren og de gravlagtes ånder.
Vejby, byen ved vejen! - men hvilken vej, kan
man spørge ? - I skolen forklarede min far, at det
var den gamle forbindelse gennem byen, som
munkene fra Esrum kloster benyttede, når de red,
kørte eller vandrede for at komme til den
navnkundige og stærkt besøgte Helene kilde ved
Tisvilde. De kom dertil for at indkassere de ikke
ubetydelige summer, der blev ofret i kildeblokken
af syge, der var blevet helbredt eller håbede på at
blive det, ved at drikke af kilden, eller ved Sankt
Hans-tide at bade i dens vand, (note: Dette er en
folkelig forklaring. Navnet Vejby er ganske rigtigt
sammensat afvej" og "by", men endelsen viser, at
bebyggelsen stammer helt tilbage fra vikingetiden,
og således er 300-400 år ældre end Esrum Kloster).
Det første hus, der mødte vort øje, når vi kom til
Vejby vestfra i den tid, der her skal fortælles om,
var den nye skole. Da vi i 1923 kom til Vejby, var
det 11 år siden, den gamle lærer Pedersen flyttede
hertil fra Rytterskolen omme i den anden ende af
byen. Den nye skole kom til at ligge som yderste
bastion i byens vestlige udkant. Ca. 1 tønde land i
alt hørte til med rummelig bolig, legeplads og en

Vejby Skole set fra Tisvildevej engang i begyndelsen af1920-erne.

kæmpehave til degnens brug. Det hele var
indrammet af tjørnehække på de tre sider og
mirabeller på den sidste, der vendte mod byen. Ud mod vejen lå et stort areal, som far i løbet af de
første par år plantede til med skovtræer. Indkørslen
til skolen var fra begyndelsen, som det ses på gamle
billeder, anlagt således, at man nede fra byen skulle
passere lidt forbi bygningerne og så køre skråt
tilbage ind på skolens grund. Det varede dog kun
et par år, før den nye degn flyttede indkørslen hen
midt ud for boligen, en ændring, der gav hele
skolekomplekset et meget mere pompøst
udseende.

En sti førte gennem "skoven” og brugtes af
gående skolebørn og os andre som genvej ind til
skolen. På stedet, hvor denne sti mundede ud i
vejen, var der ikke særlig god oversigt, og jeg min
des engang, hvor jeg som lille knægt kom farende
lige ud på vejen uden at se mig for. I det samme
kom bager Larsen fra Tisvilde kørende vestfra ned
ad bakken forbi skolen. Heldigvis for mig rea
gerede han hurtigt og må næsten have været oppe
at stå på bremsen med et langt bremsespor efter
sig; jeg fik et ordentligt dyt i hornet, men slap med
skrækken og dygtigt røde ører, fordi bageren havde

været inde og berette om det skete til min far. Ikke ret lang tid efter blev der opsat et par spærre
bomme på det farlige sted, så man blev nødt til at
stoppe op, inden man kunne komme videre.
Når man fra skolen ad den nye indkørsel gik ud
mod vejen, var der fri udsigt op over markerne, og
øverst oppe på bakken knejsede Melhøj, som vi
også kunne se inde fra vort køkkenvindue. I
1930'erne byggede dr. Lemming Christensen sit
nye domicil lige overfor skolen, og fik opsat det
stendige, der stadig afgrænser den højtliggende
grund fra Tisvildevejen.- Før han startede sin prak
sis i Vejby, havde byens borgere været henvist til at
søge læge i det fjerne Helsinge, så det var en stor
lettelse for vejby'erne og hele egnen, da han kom
hertil. Da han ydermere var et såre behageligt
menneske og regnedes for en dygtig læge, fik han
på kort tid oparbejdet en stor kundekreds. "Hans
første fødsel” i Vejby blev forøvrigt min yngste
søster Gudde, der kom til verden i april 1935.

Lige efter at have passeret skolen delte vejen sig i
et "V" på hver sin side af gadekæret. Den højre
arm gik lige op mod kirken, mens den venstre løb
gennem byens nordlige del og forlod byen med ret-

Kristian Olsens hus (mellem nuværende Tisvildevej ogP. C. Skovgårdsvej)

ning mod Unnerup. - Der, hvor vejen delte sig, lå
et lille hus lige i gaflen umiddelbart op til
gadekæret. Her boede Kristian Olsen med kone og
fire børn samt en gammel værkbruden bedstefar,
som kun kunne komme rundt ved hjælp af et par
gammeldags krykker af den slags, der støttede
under armhulerne. En gang imellem var vi som
børn inde for at hilse på ham i hans lillebitte
værelse, hvor han for det meste lå i sin seng med
en snor med håndtag hængende ned fra loftet, en
indretning, der satte ham i stand til ved egen hjælp
at komme op at sidde. Ja, det var dengang fami
lierne selv tog sig af deres gamle, i tiden før alder
domshjemmene og plejehjemmene.
Hvor Tisvildevejen delte sig, var der så god plads,
at børn og unge om sommeren brugte stedet til
legeplads, ja ligefrem som en slags fodboldbane.
Mange gange stod vi som mindreårige, der ikke
måtte komme på gaden, inde bag hækken og kast
ede længselsfulde blikke til de lykkelige, der
spillede bold. Det kunne lade sig gøre, da biler i
tyverne var lidt af et særsyn, og deres hastighed så
begrænset, at banen sagtens kunne være ryddet i
tide, når vi hørte et motorkøretøj nærme sig. - Om
sommeren var det en yndet sport at skrive bilnum
re op. I timevis kunne vi sidde nede ved vejen og
notere de forbikørende. Det var naturligvis næsten
udelukkende B-numre, der kom her i Frederiks
borg amt (note), men efterhånden så vi især i
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sommertiden også en del K-ere og A-ere inde fra
hovedstaden og dens omegn. - Kom der andre
bog-staver forbi, var det lidt af en sensation. Vi
kendte naturligvis alle bogstavernes hjemsted fra A
til Z, hvor det sidste viste, at bilerne kom fra i
Ribe amt.

På den tid var der endnu ikke opsat vejvisere eller
gadeskilte i Vejby. Mange bilister, der kom vestfra
og ikke var stedkendt, vidste ikke, om de skulle
køre til højre eller venstre ved gadekæret. Valget
faldt ofte på vejen mod højre, fordi den havde ret
ning op mod kirken; men ak og vé! Skulle man
videre ud i den store verden, mod Helsinge eller ad
kystvejen til Rågeleje, var valget forkert; man skulle
have taget vejen venstre om gadekæret! Og den vil
vi nu følge.
Fortove var et ukendt begreb i den tids Vejby og
ville også have været en unødvendig luksus. Det
meste af trafikken bestod af gående, cyklende, hes
tekøretøjer og ko-kobler, der skulle trækkes ud i
markerne vest for byen. - Lige over for Kristian
Olsen lå et andet lille hus, og her boede en af
Vejbys legendariske skikkelser, Jenny, med sin
mand, Lars Peter og sønnen Arne. - Jenny blev
kendt i vide kredse i kraft af sit arbejde som
kogekone og medhjælp til mange gøremål.
Gennem årene kørte hun næsten hver dag som

meren igennem på cykel til Tisvildeleje, hvor hun
var en skattet medarbejder på pension "Helene
Kilde". - For os i skolen var hun en solid hjælp i de
mange situationer, hvor der var behov for ekstra
arbejdskraft; det kunne være ved den månedlige
storvask eller ved gilder, hvor min mor ikke selv
kunne klare både at være i køkkenet og agere
værtinde, men Jenny hjalp også som barnepige for
os 5 søskende, når vore forældre var på fami
liebesøg i Sydsjælland og København. - I begyn
delsen af trediverne byggede Jenny og Lars Peter et
nyt hus omme i nærheden af kirken. Det kostede
dengang en del under 10.000 kr. og jeg erindrer,
når Jenny siden med forargelse i stemmen
berettede, at en lille tilbygning med et grovkøkken
få år senere kostede det samme.
Deres nærmeste nabo var Vejby Missionshus. Her
boede også en af vore faste legekammerater, Hans,
hvis mor var, hvad man i dag ville kalde en slags
vicevært i huset. - Hans var i kraft af moderens
arbejde naturligvis i søndagsskole hver søndag;
forøvrigt var vi lidt misundelige på ham, ikke
mindst når han fortalte om juletræsfesten, hvor
børnene fik fine gaver. - Mine forældre havde ikke
nogen tilknytning til missionsfolkene, så den
søndagsskole måtte vi kigge i vejviseren efter.
Flere af vore legekammerater havde jævnligt
penge på lommen, en ting, lærererens børn ikke
kendte til. Vi stod da også med undrende øjne og

Jenny i arbejdstøjet i førstelærer Brøns" køkken.

iagttog, hvordan de heldige "velhavere" oven i
købet satte deres formue på højkant ved at spille
"klink" med 1-ører, 2-ører eller sågar med 5-ører
og, når det kom højt, med 1 O-ører. Det foregik
ved at lave en streg på jorden, ofte i vejkanten ud
for Kristian Olsen, hvorefter man fra en aftalt
afstand kastede mønter så nær stregen som
muligt; den, der kom nærmest, indkasserede alle
de kastede mønter. - En stor flødebolle kostede
dengang fem øre!

Vejby Gadekær omkring 1935. Til venstre ses købmandsforretningen.

Idyllisk billede af Vejby gadekar taget i 1937 med Damsbo i baggrunden.

Ud for missionshuset lå Vejby gadekær. - Et
gadekær var før i tiden noget nær en livsnød
vendighed. Her vandede man kreaturer, man
vaskede landbrugsvogne, og ikke mindst var det
byens vandreservoir i tilfælde af ildebrand. For
børn og unge mennesker var det altid en
tiltrækkende legeplads, men sommetider også
farlig. I tidens løb har Vejby gadekær da også
krævet menneskeliv, ved at småbørn er faldet i det
lumske vand.

Den kunstige idyl, der i dag kendetegner
gadekæret, har ikke megen lighed med det gamle
fra mine drengeår. Vandspejlet lå dengang adskil
ligt lavere end i det nuværende. - På de sider, der
vendte mod missionshuset og mod slagter Larsen
(nuværende "Damsbo"), var kæret kantet af store
løstliggende sten. Ind mod Kristian Olsen var der
en støbt mur, men langs vejen på sydsiden en
græsklædt skråning, hvor man med land
brugsvogne kunne køre direkte ud i vandet. På
den modsatte side fandtes en opkørsel, så man
kunne køre tværs gennem kæret uden at skulle
vende derude. - Allerede engang i tyverne blev de
store sten på missionshussiden erstattet af en støbt
mur, så det blev sikrere at køre på vejen langs van
det.- På slagterens side gik der en lille stikvej med
dekorative, stynede piletræer.
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Gadekæret var i mine drengeår nok byens mest
anvendte samlingssted for børn og unge, sommer
såvel som vinter. Vore stolte hjemmelavede "fregat
ter" kappedes om at komme først over det store
"hav". Timer, ja dage gik med hjemme på værk
stedet at fremstille kunstfærdige skuder med mast,
sejl og ror samt, ikke mindst vigtigt, en ordentlig
køl, der skulle hindre fartøjet i at kæntre, men det
skete undertiden alligevel; så måtte man se at få det
forulykkede skib reddet i land, og det var ikke altid
lige let, da gadekæret de fleste steder var dybere
end at et par gummistøvler kunne klare situatio
nen. På varme sommerdage kunne man måske
smide sko og strømper og vade barbenet ud til sku
den, men det var nu også forbundet med en risiko,
idet der i den mudrede bund tit og ofte lå glasskår
fra smadrede flasker, gamle rustne konservesdåser
eller andre genstande, der kunne være farlige for et
par barnefødder. - At bruge gadekæret som swim
mingpool, var ikke ligefrem fristende. Jeg mindes
dog, at en feriepige hos Kristian Olsens en varm
sommerdag tog svømmeturen tværs over vandet og
indkasserede en femøre (eller var det måske en
tiøre?) fra et væddemål. Slagterens mødding lå nær
kæret, og på regnvejrsdage kunne der godt skylle et
og andet herfra ud i vandet! På den modsatte side
var der afløb fra vaskehuset direkte ud i det
tålmodige gadekærsvand. - Vi levede i en tid, hvor

—

sundhedsmyndighederne endnu ikke havde beg
yndt at interesse sig for den slags sager. Dyreliv
var der da heller ikke meget af i dette vand.
Undertiden kunne man dog være heldig og fange
en karusse med sit hjemmelavede fiskegrej, og
om sommeren hørtes frøernes kvækken i hele
nabolaget.

Et par gange oplevede vi, at kæret skulle renses
op. Ad skjulte kanaler blev vandet ledet bort, og
den ulækre bund dukkede frem i dagens lys. Så gik
det i nogen tid løs med at skovle mudder på vogne,
der fragtede det ud på markerne i omegnen.
Naturen sørgede selv for, at det tomme kær fik
vand igen, så myndighedernes krav om en brand
dam kunne opfyldes. - Netop det sidste viste sig
ved en bestemt lejlighed at være vigtigt. Syd for
kæret boede en gammel dame, Grete, der var nabo
til skolen. Hun kom engang for nær til ildstedet
med sine skørter, som blev antændt! Hun havde
dog åndsnærværelse nok til at styrte over vejen og
ud i gadekæret, hvorved hun reddede livet. - Hun
og hendes mand drev en lille smule landbrug på
den ca. ene tønde land, der hørte til ejendommen.
Her blev høstet med le, og det sparsomme udbytte
kørt hjem på trillebør.
Ikke mindst i vintertiden virkede gadekæret som
en magnet på byens børn og unge, når frosten
satte ind, og der begyndte at dannes is. I den første
tid, inden den kunne bære, ærgrede man sig
gevaldigt over de "vandaler", der ikke kunne nære
sig for at kaste med sten og andet, som knuste den
sprøde overflade. - Engang kom jeg som ca. 10årig grueligt galt af sted. Det havde frosset helt
godt et par dage, da jeg af min far blev sendt af
sted til stationen med et par breve. Da jeg
passerede gadekæret, fik jeg den ulykkelige ind
skydelse at ville tage en glidetur på den indby
dende isflade, men ak og vé! Isen kunne ikke bære;
først gyngede den, og så brast den, og pludselig
stod jeg i vand til livet, mens en flok ældre kam
merater på den modsatte bred slog en skoggerlat
ter op ved at se degnens søn rode rundt i det kolde
vand. Brevene lå heldigvis oven på en isflage; dem
fik jeg reddet, hvorefter jeg dryppende af vand
styrtede af sted hjemad. Til alt held var der ikke
langt, og omgående blev jeg sendt i seng med tørt
tøj, mærkværdigvis uden særlig mange bebrej-

Vejby-børnene i gang med at hjælpe med
oprydningen afgadekæret.

delser. Mine forældre har nok været taknemmelige
for, at det ikke gik værre, end det gjorde!

Når isen omsider kunne bære, kan det nok være,
at der blev liv og glade dage, så længe det stod på.
Der blev lavet glidebaner, hvor man "slog skreds"
og kappedes om at komme længst. - De heldige,
der havde skøjter, fik travlt med at få dem til at
sidde fast på fedtelæderstøvlerne; det kunne ofte
volde svare kvaler! Og når de så endelig sad godt
fast, skulle det nok passe, at der røg en hæl af
støvlen, så man måtte til skomageren og få den
repareret, inden det igen kunne gå løs. Megen tid
anvendtes siddende på en af kantstenene, mens
man baksede med de genstridige skøjter. Når man
så kunne begynde at "slå herresving", gjaldt det
om, at skøjterne var godt skarpe; var de ikke det,
måtte man en tur om til smeden og få dem hulsle
bet for en ti-øre.
Nogle vintre skete det, at slagterens Gunnar kom
med en stor økse og huggede et hul midt ude på
isen. Herigennem bankede han en stor stolpe ned
i bunden af gadekæret. Når den havde stået en dag
eller to, stod den så fast, at en anden lang stang
kunne sættes på toppen af den første og ved hjælp
af et stort søm og en bøjle svinge rundt i en kreds.
Yderst på den lange stang blev en slæde bundet
fast, og nu kunne man, ved at en af de stærke
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drenge skubbede på stangen, få sig en karusseltur,
som dog ikke var helt ufarlig! Et par gange så jeg en
af de "heldige", der fik tur, ryge af i farten og fort
sætte i en rutchetur ud mod muren eller stenene
ved kærets kant. - Når tøbruddet satte ind, var det
en yndet og risikabel sport at sejle på isflager og
springe fra den ene flage til den anden. Det kunne
ofte koste et par våde sokker, hvis man var uheldig
eller ubehændig.

Nå, men vi må videre på vores byvandring i
Vejby. Som nævnt lå slagter Larsens ejendom på
den østlige side af gadekæret. - Han drev både
landbrug og slagtervirksomhed. Der havde i tidens
løb været en stor børneflok, men i min Vejby-tid
var det kun Gunnar og vores legekammerat Else,
der boede hjemme. - Den trelængede gård vendte
den åbne side ud mod gadekæret, og stuehuset var
placeret i midten med udsigt mod vandet. Langs
vejen op mod kirken lå udlængen med stalden,
hvor der var både grise, køer og heste. For at skaffe
plads til lidt ekstra grise, hvilket jo var en fordel for
en slagter, var der lavet en lille udbygning på sydsi
den af stalden. - Slagterens marker lå vest for byen,
så sommeren igennem var der livlig trafik forbi
skolen, når køerne skulle på græs, og når der skulle
piøjes, sås og høstes. - Der blev ofte lejlighed for
virkelystne drenge til at give en hånd med i de
mange forskellige arbejder, som landbruget inde
bar. Mange gange "fik jeg lov" til at prøve kræfter
med en møggreb, når møddingen skulle læsses på
vogn og køres ud på marken, hvor den blev lagt i
små dynger, der siden skulle spredes for at blive
pløjet ned. Noget af det hårdeste var, når indhold
et i ajlebeholderen skulle pumpes op i den dertil
indrettede vogn, der siden spredte væsken ud over
agrene. "Hvor har du dog været - sådan som du
lugter?" spurgte mor forfærdet, når man kom hjem
efter sådan en oplevelse. Og så var det om at få
skiftet tøj i en fart, hvis man ville være i selskab
med resten af familien.

Slagter-Gunnar
Der var mange spændende ting at opleve hos
slagteren. Overfor staldlængen lå slagtehuset.
Normalt var der ikke børn til stede, når der blev
slagtet, men jeg mindes dog engang, at jeg fik lov
at overvære, hvordan Gunnar skilte en stor tyr ved
livet. - Det intetanende kæmpedyr stod troskyldigt
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og så op på manden, der satte den specielle skyder
for panden af dyret. Et hurtigt slag med en kølle på
knappen, og tyren lagde sig uden en lyd, hvorefter
Gunnar lynsnart åbnede halspulsåren, så blodet
fossede ud på stengulvet og ned i kloakken. Med et
fantastisk håndelag blev skindet flået af, indvold
ene fjernet, og den store krop hejst op i kroge ved
hjælp af taljer, klar til at blive parteret og solgt i
småbidder til kunder i oplandet. - Der var ikke for
retning på stedet; nej, salget foregik pr. vogn, de
første år med en hestevogn, siden med en lille bil
med den karakteristiske hvide kasse bagpå. - En
meget stor del af omsætningen indenfor fødevare
branchen foregik før i tiden ved, at de handlende
kørte rundt til kunderne og falbød deres varer. Til
skolen mindes jeg, at der, foruden slagter og slag
terimand, kom bager, ostemand, mælkemand og
fiskemand lige til døren. - Slagter-Gunnar var
iøvrigt en ivrig jæger, og i efterårstiden hang der
jævnligt en hare på slagtehusporten. Hvis der var
held i sprøjten, kunne der hænge flere, og så var far
undertiden nede og handle sig en haresteg til. Han
var forøvrigt selv fra sin Jyllands-tid ivrig jæger,
men opgav det, da han kom til Sjælland, hvor der
var for mange om biddet, som han sagde.
Vi forlader nu gadekæret og følger vejen mod øst.
- Vejbys vejsystem var på den tid såre simpelt og
dannede i det væsentlige en trekant plus en vej ned
mod stationen og så nogle enkelte små mere eller
mindre forgrenede stikveje ud til siderne. - Vi er fra
gadekæret gået ad en af trekantens sider. Det meste
af den jord, der lå indenfor "trekanten", var i min
barndom ubebygget og anvendtes for en dels ved
kommende af slagteren som græsning for kreatur
er. Foruden slagterens ejendom lå her det ret store
og flotte "Vejby-hus" med manufakturhandel.
Derefter var der ikke noget hus før det, der siden
blev til "Halfdans hjørne", en gammel stråtækt
ejendom. - Når man nu drejede syd på mod sta
tionen, var der, i de første af vore Vej by-år, ingen
huse før på næste hjørne af "trekanten", hvor en
skomager boede i et lille stråtækt hus. - På trekan
tens sidste side, hen mod gadekæret, lå Ole tømr
ers særprægede ejendom med beboelse og værkst
ed. - Vi er nu tilbage ved udgangs-punktet for
vores første lille hastige tur "Trekanten rundt",
men tager den samme rute en gang til i et lidt mere
adstadigt tempo for at høre nærmere om, hvordan
forholdene var i tyvernes og tredivernes Vejby.

Slagter Gunnar Larsen med hestevogn på ”slagtetur”på den nuværende Stationsvej.

Ved siden af missionshuset lå et nydeligt lille
hus, hvor der i en årrække boede et ældre ægtepar.
Manden havde St. Veits-dans, og det var for en
lille purk et uhyggeligt syn, når det stakkels men
neske med de mærkeligste bevægelser kom uden
for huset. Da han døde blev ejendommen i en
årrække beboet af maler Kristian Jørgensen ud af
den navnkundige skorstensfejerfamilie og hans
kone Steffi, som stammede fra Wien; hun var
kommet til Danmark som "wienerbarn" lige efter
første verdenskrig, og livet igennem bevarede hun
sin østrigske accent. Hun arbejdede ligesom
Jenny som kogekone, og ved større arrange
menter i skolen havde vi dem begge to i
køkkenet. Og så kan det nok være, at mundtøjet
gik! - Steffis og Kristians hus blev siden omkring
midten af trediverne læge Lemming Christensens
første hjemsted i Vejby, indtil han byggede på
bakken overfor skolen.
Lige ved siden aflå købmanden. I de første år var
det købmand Jensen, der residerede her med en
rigtig gammeldags landhandel med alt, hvad det
indebar. Forretningen var delt på langs af en bred
disk. På kundesiden lå en stor del af varesorti
mentet, ruller af reb, stabler af klipfisk, diverse
slags værktøj og ned fra loftet hang flagermuslygter

og en masse andre ting. På købmandens side af
disken var der såvel på væggen bagved som under
disken et utal af skuffer og hylder. I skufferne var
der sukker, mel og gryn af alle mulige slags, som
købmanden hældte i papirposer og vejede
nøjagtigt af på en gammeldags vægt med lodder.
Når posen havde den rigtige vægt, lukkedes den
kunstfærdigt, og et gummibånd blev lagt omkring.
Det tog sin tid, når huskesedlen skulle effektueres;
men tid havde man dengang. Skulle petroleums
dunken fyldes op eller kunden have et pund grøn
sæbe til storvasken, måtte købmanden ud i bagbu
tikken og hente det. - Købmandsforretningen
havde sin helt specielle duft, hvortil ikke mindst
reb og klipfisk i høj grad bidrog. - Spændende var
det, når man var så heldig at blive sendt på
lørdagsindkøb; så endte det nemlig gerne med, at
købmanden lavede et kræmmerhus, der blev fyldt
med blandede bolsjer, der kom med i den store
pakke varer.
Efter købmand Jensen kom i en lang årrække
købmand Rejkjær, hvorefter det blev købmand
Hansen, der overtog. De første åringer havde køb
manden også en del grovvarehandel, og til denne
afdeling var der bygget et stort ladeagtigt hus øst
for forretningen. Da grovvarehandelen fik mindre

Vejbyhus med manufakturhandel.

betydning, lejede købmanden dette hus ud til et
par folk, der reparerede cykler og vist nok også
biler. Den ene hed Halle og var fra Unnerup. Hos
Halle og hans hjælper fik jeg min første cykel. Den
var godt nok ikke flunkende ny; det var min mors
meget lidt brugte damecykel, som blev forsynet
med et par træklodser på pedalerne, så mine korte
ben kunne nå derned. Efter et par korte ture, hvor
min far løb ved siden af, mente han, at jeg godt
kunne tage en tur ud i byen! Inden længe var jeg på
vej ned ad bakken ved forsamlingshuset, og lidt
efter var stationen i sigte, hvor vejen jo endte. Der
skulle bremses, men o vé, hvordan gjorde man det?
Jeg anede ikke mine levende råd, og i forvirringen
styrede jeg lige mod pakhuset; mit løbske bæst
stoppede ikke, før forhjulet ramte et kældervin
due. Kling klang klir! Der gik en rude, og jeg turde
ikke gå til bekendelse, men trak skamfuld cyklen
tilbage til udgangspunktet. Den havde heldigvis
ingen skade taget. Mange år efter skævede jeg
skyldsbevidst til den beskadigede rude, der mind
ede mig om min allerførste cykletur.
Hos købmanden kunne man også købe benzin,
Standard oil til 30 øre pr. liter! Det var en omstæn
delig affære, når man skulle have benzin på bilen.
Købmanden blev hentet inde i butikken, og han

pumpede med håndkraft den "dyre" væske op, så
den fyldte en glasbeholder, hvorefter der åbnedes
for en hane, der tillod benzinen at løbe gennem
slangen ud i bilens tank; og så samme procedure
forfra igen, indtil man havde fået fyldt op.
Bagved købmanden lå en gammel stråtækt rønne;
her boede i mange år en gammel kone, Marie, en
søster til den navnkundige La's Peter "Husejer".
Hun klarede dagen og vejen ikke mindst i kraft af,
at broderen på vejen hjem fra møllen i Holløse
drejede ind til hende og afleverede et par slevefulde
grutning (grovmalet byg, som var beregnet til
grise). Det kogte hun grød af. - Far havde i kraft af
sit kirkelige arbejde til opgave en gang om året at
aflevere nogle af de "fyrstelige" legatportioner på 5
kr. til værdigt trængende. - Han kom bl.a. ind til
Marie og har her med egne øjne set, hvordan hun
skar skiver af den kogte stive grutning, der, at
dømme efter grydens indhold, var lavet for en uge
ad gangen. Men det har såmænd nok været en
sund og næringsholdig føde!
Overfor købmanden lå det statelige "Vejbyhus",
hvor manufakturhandler Larsen og hans kone
havde deres forretning og bolig. De var allerede
ældre folk, da vi kom til byen, og nogle år senere
døde han. Forretningen blev overtaget af en ny

Købmand Rejkær uden for sin forretning (på Tisvildevej).

"kludekræmmer", som det hed i landsbyens jar
gon; Hemmingsen hed han. - Gamle fru Larsen
havde i mange år derefter sin bolig på 1 .sal i huset.
Hun var en gæv gammel dame, der i sine vel
magtsdage ikke tog i betænkning at vandre til fods
til Hillerød og tilbage igen på en dag. - Hun havde
fattet en særlig hengivenhed for min mor, og kom
jævnligt i skolen, hvor hun var en selvskreven gæst,
når mor en sjælden gang havde damefremmede.
Lige ved siden af manufakturhandleren fik køb
mand Rejkjær i sin tid anlagt en sti tværs over
"Trekanten". Herved kunne eventuelle kunder fra
den anden side af byen lettere komme til ham i
stedet for til den anden købmand længere nede
mod stationen.
I løbet af mine barndoms- og ungdomsår blev der
bygget flere nye huse på indersiden af "Trekan
ten". Således opførte "Cykel-Peter" værksted og
siden bolig som nabo til manufakturhandleren. Og
lidt længere henne byggede Knud og Olga hus.
"Knolga" som et vittigt hoved kaldte dem. De blev
naboer til "Halfdans hjørne".

Melhøjgaard
På den anden side af vejen lå en af Vejbys gamle
gårde, Melhøjgård, der fik navn efter kæmpe-højen
på dens jord. Gården har ifølge gamle kort
tidligere ligget i nærheden af gadekæret og det

nuværende missionshus. Den ejedes i min barn
dom af Jørgen Mathiesen. Han var en af dem min
far spillede l'Hombre med, noget der jævnligt gik
for sig. På gården var der en voksen søn, Helge,
som jeg var gode venner med, og som gerne tog
mig med på markarbejde; bl.a. mindes jeg netop
oppe på marken omkring "Melhøj", at jeg første
gang prøvede det vanskelige job at styre en plov
med et spand heste som trækkraft. - Det var også
på "Melhøjgård", at far engang imellem lånte vogn
og heste, når der under krigen skulle hentes tørv i
Hesselbjerg mose eller kvas til komfuret i Tisvilde
hegn. - Midt inde på den lukkede gårdsplads
voksede et kæmpemæssigt valnøddetræ, som vi
undertiden nød godt af. "Melhøjgård" er nu helt
forsvundet fra bybilledet, og et moderne ejendoms
kompleks breder sig på dens område.

Lige ved siden af "Melhøjgård" lå "Chrestens
gård", som vi plejede at kalde den, da den ikke til
daglig benævntes "Bybjerggård", det navn den bar
for et par hundrede år siden. De to gårde lå så tæt
på hinanden, at stråtagene næsten rørte ved hinan
den. Den firlængede gård havde sin svinestald
liggende for sig selv lige ud mod vejkrydset, og
denne bygning spærrede fuldstændig for over
sigten. Det skabte i en tid, hvor færdselsregu
leringer som trekantskilte og haj tænder endnu ikke
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Udsigten over ”trekanten’ mod kirken.

var opfundet, mange farlige situationer, og det var
især på sommersøndage med de mange køben
havnere ikke ualmindeligt, at biler tørnede sam
men. På visse tider var det ligefrem en lidt makaber
forlystelse for de stedlige folk at tage opstilling i
nærheden og vente på, at noget skulle ske. Chresten havde også sin mødding liggende lige
ved krydset, og på dage, hvor møddingen skulle
tømmes, blev færdselen yderligere kompliceret,
idet møgvognen med hesteforspand var nødt til
at holde på selve vejen. - Trafikken i krydset
vanskeliggjordes også af, at de kørende ikke i
forvejen blev advaret om, at de nærmede sig en
korsvej. Bilister fra Rågelejesiden og tilsvarende
fra Tisvildesiden kom jævnligt med ret god fart
og troede, de skulle lige ud, hvilket jo var en fejl
tagelse, hvis de var på tur langs Nordsjællands
nordkyst og skulle fra Rågeleje mod Tisvilde
eller omvendt.
Chresten var en foretagsom mand, der kunne se
de store muligheder, der lå i den voksende som
merhus-udstykning. Han opkøbte bl.a. ved Vejby
strand et område, som han plantede til med skov,
samt en del af strandbakkerne og arealet indenfor.
Det hele er i dag udstykket. Skoven kaldtes i
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daglig tale "Chrestens Plantage". - På en del af
gårdens egne marker mellem Rågelejevejen og den
gamle nu nedlagte vej mod Vejby strand anlagde
Chresten en stor frugtplantage. - Gårdens
bygninger blev efterhånden for gammeldags, og
en skønne dag flyttede Chresten avlsbygningerne
ud på marken. Senere fulgte også stuehuset med
derud. Resterne af den gamle gård blev i en senere
tid omdannet til tankstation. - En datter fra går
den gik i min klasse; hun døde af lungebetæn
delse, og hele klassen var naturligvis med til
begravelsen, en begivenhed, der gjorde et dybt
indtryk på os barnlige sjæle. - Overfor Chrestens
gård lå sygeplejerskens hus, og her boede i min
første Vejby-tid frøken Fro Bøse, der senere
afløstes af frøken Jensen..

Vejby fattighus
I det omtalte vejkryds lå også det gamle Vejby fat
tighus, som husede de arme mennesker, der ikke
længere var i stand til at klare dagen og vejen. Her
boede de under kummerlige forhold; jeg erindrer
navnene på et par af dem, Bombardine og "FitMartin". Den sidste blev af tidligere nævnte La's
Peter Husejer tillagt overnaturlige egenskaber. Jeg

mindes selv at have hørt La's Peter fortælle, at det
sommetider skete, at hans (La's Peters) kakkelovn
ikke ville virke, fordi Fit-Martin sad hjemme i sin
stue og sagde sine trylleord "Fit-fit-fit", og så var
der ingen træk i La's Peters skorsten!! - Et par
enkelte gange havde jeg ærinde i fattighuset, som
ikke ligefrem bar præg af renlighed; gulvene var
som belagt med grus, og beboernes fælles køkken
med et rustent komfur stod i skærende kontrast til,
hvad jeg var vant til hjemmefra. - Heldigvis begynd
te allerede i mine drengeår alderdoms-hjemmene
at skyde op landet over. Det første af slagsen i
Vejby-Tibirke kommune blev indrettet i den ned
lagte Tisvilde skole. Vejby fattighus blev nedrevet,
og sprøjtehuset flyttet hertil fra korsvejen nedenfor
kirken.

Lige bag fattighuset lå (og ligger stadig) et pænt
stråtækt og vedbendbeklædt hus, hvor Peder
Poulsen boede. Han arbejdede som tømrersvend
og havde desuden jobbet med at aflæse elek
tricitetsmålerne i Vejby og omegn. I denne sidste
egenskab kom han jævnligt på visit også i skolen. På et meget senere tidspunkt forsøgte man at
indrette stedet til "Vejby kro". Det slog aldrig
rigtig an, vistnok ikke mindst på grund af
trakasserier med myndighederne angående parke
ringsforholdene for krogæsterne. - Lidt ud ad vejen
mod Unnerup lå gården, hvor Ni's Pæ'sen boede.
Engang stod vi en flok drenge henne ved
gadekæret, da en fremmed bil standsede op og
spurgte os, om vi vidste hvor gårdejer Niels
Pedersen boede? Næh, vi kendte ikke nogen af det
navn, før et lyst hoved kom i tanker om, at det
måske var ovennævnte Ni's Pæ'sen. Gåden var løst!

Københavneren
På det tredie af de fire hjørner ved korsvejen boede
Jens Jørgensen, som også var tømrer. - Og endelig
lå på det fjerde hjørne den flere gange nævnte nu
forsvundne stråtækte ejendom, der indtil vore dage
bar navnet "Halfdans Hjørne". Halfdan Hansen,
der oprindelig var københavner, kom hertil i
1930'erne på sommerferie. Han var en foretagsom
mand og fik startet en iskiosk, hvor man kunne få
Frederiksborg-is. Til at begynde med var det en
lille rund ispind til 10 øre eller, når det gik helt
vildt, med chokoladeovertræk til 15 øre. Velhavere
kunne fa en vaffel med isklumper. I tidens løb

udviklede iskiosken sig - man kunne erhverve sig
diverse drikke - og en skønne dag blev Halfdan
helårsbeboer. Han flyttede ind i det gamle hus med
en veritabel forretning, hvor ikke mindst vin kom
til at danne en væsentlig del af varesortimentet.
Efterhånden var der næsten ikke det, man ikke
kunne finde hos ham. Jeg mindes engang, hvor vi
manglede en kroketkugle af en bestemt størrelse.
Halfdan mente bestemt, at en sådan var med i hans
lager ude på loftet i en udbygning - og min
sandten, der lå den! Glade var vi. Nu kunne en af
sommertidens mest yndede beskæftigelser hjem
me i haven fortsætte. - "Halfdans Hjørne" er nu en
saga blot. Huset lignede til sidst en ruin og er nu
revet ned.
Vi går nu i tankerne tilbage i tyverne hen ad den
vej, der fører mod stationen. Et stykke fremme
opførtes det hus, der kom til at rumme brød- og
mælkeudsalg. Det må være bygget i 1923-24, lige
efter at vi var kommet til Vejby. Jeg mindes
dunkelt, at jeg gik derom sammen med min far for
at se på udgravningen til huset, hvor man fandt
noget så spændende som en oldtidsbåd. - Far skrev
lokalstof til "Frederiksborg Amts Avis" og var om
sig, så snart der dukkede emner op til Vej by
rubrikken. - Bageriudsalget fik hurtigt en masse
kunder, til ikke ringe ærgrelse for de "kørende
bagere". Forretningen gav dog ikke nok til at være
hovedindkomst for en familie, så ejeren måtte som
regel have noget ved siden af. Jeg mindes ikke,
hvem den første ejer af stedet var. På et senere tid
spunkt kom Harald Jensen og hans kone Esther til.
Harald var mejerist på Ørekilde og meget
slagfærdig med humoristiske kommentarer til
dagens problemer, ikke mindst, når det gjaldt den
kommunale administration.
Skråt overfor "bageren" lå et ubebygget stykke
jord mellem smeden og førnævnte Jens Jørgensen.
På marken her opslog et af de omrejsende cirkus en
række somre deres store telt, en begivenhed, der
nok kunne sætte gang i en drengs fantasi. Det var
et pust fra en fremmedartet verden med mærkelige
dyr og dresserede heste, dristige artister, tryllekun
stnere og kostelige klovne. Her var stof til diskus
sioner i lange tider efter, at cirkusfol-kene havde
trukket teltpælene op og med deres sære køretøjer
forlagt residensen til et nyt sted,mens de efterlod
en nedtrampet plet med en rundkreds belagt med
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Fattighuset ses midt i baggrunden på postkortet "Parti fi'a Vejby".

savsmuld. - Ved siden af smeden stod byens trans
formatorstation, et muret tårn, næsten som et min
dre fritstående kirketårn.
Smedien i Vejby var, som i næsten enhver landsby,
en uundværlig institution, hvor der altid var travl
hed. Her kom mennesker af enhver profession for
at få hjælp af smeden. En af de vigtigste dele af virk
somheden var at forsyne heste med "sko", noget
som netop Vejbysmeden var kendt for at være en
mester til, også når det gjaldt ustyrlige heste eller
unge plage, der skulle sko's for første gang. - Et utal
af halvfærdige sko hang på række og geled inde på
smediens væg, hvor næsten alle skulle tilpasses den
enkelte hest, inden de blev banket fast på hoven.
Det krævede opvarmning på essen, hvor der altid lå
gløder og ulmede, og som blot krævede lidt luft fra
den store blæsebælg for at blusse op, så jernet kunne
blive glødende og dermed så blødt, at det kunne
formes med hammeren henne på ambolten - kling
klang, kling klang! Når det varme jern med hvæsen
og sprutten havde været en tur til afkøling i vand
baljen, måtte mester igen ud og prøve skoen på hes
tehoven derude under halvtaget, og måske en gang
eller flere ind og gøre skoen smallere eller bredere,
indtil den passede nøjagtigt. - Om vinteren kom
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folk til smeden for at få banket brodsøm under
hestenes hove, så de bedre kunne stå fast i glat føre.
- Var man i smedien i et eller andet ærinde, kunne
det hænde, at man fik betroet det ansvarsfulde job
med at trække i blæsebælgen.
Den herlige lyd af hammerslagene på ambolten
kunne på stille dage høres over hele byen og mind
ede om, at heromme var der altid liv og virk
somhed. Bønderne kom med deres redskaber, når
de skulle repareres, og alle vi andre med spader,
grebe og andet, som skulle have nyt skaft eller for at
låne et stykke værktøj, som man ikke selv var i
besiddelse af. - En af de mest spændende ting at
overvære heromme var, når der skulle lægges jern
ring omkring et hjul til en hestevogn. Den store
ring skulle glødes, så den udvidede sig så meget, at
den lige netop kunne lægges om træhjulet. Når den
så afkøledes, trak den sig sammen, så den sad fast og
holdt hjulet med nav og eger i et "jerngreb"Smeden var altmuligmanden, troldmanden, der
kunne en masse ting, som almindelige dødelige
ikke forstod sig på. Og så var det stedet, hvor der
hentedes lokale nyheder - ikke mindst, når der
skulle skaffes stof til avisen!
Ved siden af smedien førte en lille stikvej op til
nogle småhuse med karetmagerens som det øver-

Halfdans hjørne (postkort fra 1950-erne).

ste. Utroligt, at en lille by som Vejby endnu i min
barndom havde såvel tømrer og snedker som karet
mager og hjulmand. - Den lille vej blev af den
slagfærdige Jenny døbt "Skidtenstræde", vel på
grund af sit lidt rodede og tilfældige udseende.
Hun og Lars Peter byggede forøvrigt selv deres
nye hus øverst i samme stræde. - Lige bag smeden
lå skorstensfejer Herman Jørgensens hus. De
ældste af hans og Karens børn var også blandt
vore faste legekammerater. - Lidt længere oppe
overfor karetmageren lå et lille stråtækt hus, hvor
Laurits Sørensen boede. Han havde som så
mange på den tid en talrig børneflok; så vidt jeg
erindrer, var der tolv i alt.
Den ældste, Louis, en anden af vore legekamme
rater, fik siden ansvaret for renovationen i Gilleleje.
Vi skal ned til smeden igen. Overfor ham
byggede barber Jensen hus med barbersalon
engang i trediverne - atter et hus på "Trekanten".
Indtil da boede den nærmeste barber i Helsinge, og
jeg mindes den første gang, hvor jeg som 4-5 årig
med gråd og tænders gnidsel kom i stolen hos
Viggo Larsen for at få styr på de viltre lokker. Barber Jensen kom inde fra storbyen og blev i en
årrække en af Vejby fodboldholds faste spillere.

Overfor barberen lå, som nabo til smeden, tele
foncentralen, hvor Petra holdt styr på de talelystne
under "Askemose" central. Det var længe før
automatikkens tid, og der var ikke konstant vagt
ved omstillingsbordet, så det kunne godt tage lidt
tid, inden centralen meldte sig, og man kunne
bestille det ønskede nummer. Der lukkedes
klokken otte om aftenen, dog svarede centralen,
men det kostede ekstra! Petra skulle jo også passe
hus og have og ha' sin nattesøvn.
Hendes mand drev landbrug nede i den anden
ende af byen. - Jeg mindes meget tydeligt en årle
morgenstund, klokken har vel været omkring
fem eller seks, hvor min mor i stærkt ophidset til
stand kaldte mig op af den søde søvn, fordi min
far havde fået et epilepsianfald, og telefoncen
tralen ikke svarede, da hun ville ringe efter dok
tor Børge fra Helsinge. Jeg skulle løbe over til
centralen og vække Petra! Med blot en skjorte og
et par bukser, som jeg måtte holde oppe ved
håndkraft, da jeg i skyndingen ikke havde fået
livrem på, gik det i galop ned ad den menneske
tomme gade over til centralen, hvor Petra dog i
mellemtiden var blevet vækket af alarmklokken
og havde fået kaldt doktoren.

Den tidligere omtalte sti tværs over "Trekanten”
var lige overfor centralen, og lige ved siden af den
lå i min barndom, inden barberen byggede hus, en
kalk-kule - et stort hul med ulæsket kalk. Det var
et livsfarligt sted, som man skulle tage sig i vare for
at falde i. Det var her, man hentede kalk blandt
andet til at hvidte husene med. - På ”Trekanten"s
område byggede Thyge Hjelmsø senere sit store
tømrerværksted, og ved siden af ham kom endnu
senere Slagter-Gunnars kødvareforretning.

Kælderbjerggaard brænder
På samme side som centralen lå lige ud til vejen
et stråtækt hus, hvor der boede en gammel dame,
Karoline Eneberg. Lige efter hende lå en af de
gamle gårde i byen, "Kælderbjerggård". Dens
stuehus kan stadig ses lige nedenfor kirkebakken.
Alle tre udlænger nedbrændte i 1927 eller -28, og
det er en af de begivenheder, der står tydeligt
prentet i min erindring. Jeg var begyndt i
forskolen nede hos frk. Heindorff, og pludselig
midt i en time bankede det på døren, og en mand
stak hovedet ind og fortalte, at der var ildebrand
omme i byen. Med lærerinden i spidsen
marcherede vi i samlet flok op gennem sand
graven,
over kirkegården
og
hen
til
indgangsportalen ovenfor kirkebakken, hvor vi
fik tilskuerplads i 1. parket. Det var et
imponerende og uhyggeligt syn med de kæm
pemæssige flammer og røghavet, der dækkede
store dele af den lille by. Det primitive lokale
brandvæsen med en sprøjte, der betjentes med
håndkraft af stedlige beboere, kunne ikke stille ret
meget op. Vindretningen var så uheldig, at de fly
vende gnister fra branden snart antændte strå
taget på skomagerens hus ovre på den modsatte
side af vejen. Dette lille hus nedbrændte også til
grunden. På vej hjem fra skole så jeg, hvordan
mændene stadig stod og trak i vippestangen på
sprøjten - en spændende oplevelse for en bitte
purk på 7-8 år.
Kælderbjerggård blev genopført uden for byen,
hvor den stadig ligger, men i dag uden jord, idet
dens marker i nyere tid er blevet udstykket til
byggegrunde. - Det gamle stuehus, der ikke var
sammenbygget med staldbygningerne, undgik at
blive flammernes bytte. Det blev solgt og var i
mange år stedet, hvor Vejbys første taxavogn
mand, William Nielsen, residerede. Et andet
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beboelseshus opførtes på en af udlængernes plads
ud mod vejen op til kirken.
På den anden side af kirkevejen lå præstegården
med bolig for præst og forpagter, hvortil kom
avlsgården. Lige nedenfor den stejle bakke, der
førte op til kirkegårdsportalen, lå før i tiden en
stor og meget rummelig, rødkalket lade, der
tjente et dobbelt formål. Dels var den præste
gårdsforpagterens lade, dels var den kirkestald stedet, hvor folk, der kom til kirke i hestevogn,
kunne "stalde op", mens de var til gudstjeneste. Den smukke gamle lade, der var et fremtrædende
træk i bybilledet, måtte desværre lade livet for
nogle år siden i forbindelse med nedlægning af
præstegårdens landbrug. Gården lå ubekvemt i
forhold til dens marker vest for byen. Kvæg skulle
sommeren igennem trækkes gennem byen for at
komme på græs, hestevogne og markredskaber
ligeså. - Præstegårdsjorden lå lige uden for vor
have, og det var et af de steder, hvor et par knægte
fra skolen elskede at få lov til at gøre sig nyttige.
I timevis kunne vi traske efter plov eller harve; vi
lærte at lægge seletøj på hestene, spænde dem for
en vogn og var stolte, når vi fik lov at styre ned
gennem byen. - I høsttiden fik vi stukket en fork
i hånden og prøvede at lange de tunge neg op til
konen på læsset. I efterårstiden skulle roerne tages
op og lægges i kule lige bag skolens vesthegn. Hjemme på avlsgården skulle der spændes fra,
hestene vandes og sættes i bås, hvorefter de som
belønning for dagens slid fik en slevfuld havre. Engang skulle jeg ind ad den smalle stalddør med
en af hestene; jeg havde forregnet mig og troede,
jeg kunne gå ind samtidig med den, men pladsen
var trang, og det store dyr plantede sin fod oven
på min! De næste par dage var jeg ikke så rask til
fods, som jeg "plejede van"! (note: Nordsjæl
landsk vending, der er en blanding af pleje og
være vant til). - Præstegårdsforpagteren havde
også en "heste-omgang", et maskineri, hvor en
hest gik i en rundkreds og trak en stang, som ved
tandhjul og underjordiske stænger leverede kraft
til forskellige redskaber som kværn, hakkelses
maskine og roehakker m.fl. Det var inden, man
fik elmotorer til den slags arbejde.

Præsterne i Vejby
Præsteboligen lå (og ligger) lige nedenfor kirken.
Indkørslen var mellem bakken og den omtalte

”Skidtenstræde” eller ”Gyden”.

store lade, så præstens hus lå fornemt afsondret
fra den øvrige del af byen med en meget stor
gårds-plads, der havde bygninger på de tre sider
og bakken op mod kirken på den fjerde. Midt på
pladsen stod et kæmpetræ. På den modsatte side
af boligen lå den store have, der nærmest måtte
betegnes som en blanding af park og skov.
Den første halve snes år af min tid i Vejby var
det gamle provst Haagen-Müller, der var præst
for Vejby og Tibirke menigheder. Far var organ
ist og kirkebogsfører og kom i kraft heraf ofte i
præstegården. Engang imellem var hele familien
inviteret til eftermiddagskaffe; jeg mindes med
ærefrygt hans store studerekammer med reoler
fra gulv til loft langs alle vægge, fyldt med bøger,
cigar-kasser, sjældne sten og rariteter. - En af
sønnerne i præstegården var den kendte kunst
maler Viktor Haagen-Müller, og nogle af hans
store billeder med bibelske motiver prydede
væggene i stuerne. Et af dem husker jeg særdeles
tydeligt: En fremstilling af "Syndfloden", hvor
vandmasserne kastede rædselsslagne mennesker
rundt i en malstrøm. Maleriet nåde fra gulv til
loft, og jeg kunne slet ikke blive færdig med at
finde frem til de mange enkeltheder i det

manende billede. - Provsten havde en meget sær
præget skrift med mange krusseduller og sving og
med en masse under- og overstregninger, og det
voldte sommetider min far de største kvaler, når
han skulle tyde de sedler, han fik med
oplysninger, der skulle indføres i kirkebogen. Den elskelige gamle provst benyttede sig i sine
prædikener ofte af citater fra salmer, ja ifølge min
far kunne en prædiken undertiden bestå hoved
sageligt af salmevers. - Efter Haagen-Müller kom
Schaumburg Müller, som havde tre drenge
omtrent på vores alder. De kom til at gå i
eksamensskole i Hillerød ligesom degnens
drenge.
Det blev der ikke noget godt ud af. Især om
vinteren kom det til nogle alvorlige opgør med
snebolde, og det endte da også et par gange med,
at præsten ringede om til læreren og klagede
over, at hans sønner ikke kunne gå i fred hjem fra
stationen. Det blev der dog ikke gjort noget stort
nummer ud af derhjemme.
Kirkebakken! Ak ja, hvad den dog rummer af
minder fra glade vinterdage med sne. Det varede
ikke mange dage efter et snefald, før byens børn og
unge samledes her, og den stejle bakke udgjorde en
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Brandtomten fra Kælderbjerggård (nuv. Kirkebakken).

ideel start på en slædefart ned i byen. Store og
mindre kælke med en enkelt "mand" på maven
eller en hel flok på 3-4 glade, hujende unger susede
ned ad bakken og kunne i gunstige tilfælde nå ned
over korsvejen og helt hen til Ole-tømrer.
Man kan i dag undre sig over, at det gik godt, for
det var jo en offentlig vej, man krydsede. - Det var
også nødvendigt at have forstand på at styre en
slæde, enten med fødderne, hvis man tog turen
liggende på maven, eller med en styrekæp, når man
sad ene eller flere på slæden. Undertiden gik det
galt, og det løbske bæst kunne finde på at ramle
ind i Williams havehegn! For drengene var det lidt
af en æressag at få lov at tage en eller flere af
pigerne med på den vilde fart. Nogle vintre var der
så rigeligt med sne, at vi kunne lave et "hop" midt
nede på bakken. En masse sne blev bunket sam
men i den ene side af banen, og her kunne de
dristige så få sig en mindre flyvetur med kælken. Kirkebakken var jo byens adgang til kirken, og på
søndage, eller når der skulle være begravelser, var
det graverens pligt at sørge for, at bakken var ryd
det og gruset! Det var ærgerligt, når man dagen
efter måtte konstatere, at gamle Søren Jør'n havde
gjort vores tumleplads ubrugelig.
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Nede ved korsvejen lå på præstegårdshjørnet det
gamle sprøjtehus, hvor byens brandsprøjte stod
opstaldet.
Det var også et af samlingsstederne. Her var det
en overgang, at byens børn og unge samledes for at
høre den gamle og let forvirrede La's Peter Husejer
fortælle og synge. Han var ikke helt stueren med
sine valg af emner og med sit sprog. Jeg var nok
for ung og uerfaren til at forstå, hvad sagen drejede
sig om, men hjemmefra fik vi formaninger om
ikke at være med blandt dem, der flokkedes om
den gamle original, som på et tidspunkt kaldte sig
"Nordsjællands digter". Han lavede i en årrække
en eller flere sange til den årlige "Bølgebryderfest"
i Rågeleje. La's Peter Husejer kom engang imellem
hjem til min far for at få ham til at sige sin mening
om nogle af de digte, han havde skrevet. - Også ved
den store årlige pinsefest på Ørby Baun forsøgte
han sig jævnligt med optræden med hjemmelavede
ting, som han foredrog med sin ejendommelige fis
telstemme. Et år havde min far opnået at få Jeppe
Aakjær til at komme og holde festtalen. La's Peter
Husejer var også med og masede sig frem med
nogle papirer med digte i hånden, stak dem op
mod Aakjær og spurgte ham, om han ikke ville

Vejby Kirke og gamle lade samt avlsbygning

være så god at sige ham sin mening om værkerne.
Aakjær afviste ham venligt og foreslog, at La's
Peter kunne sende dem til ham på "Jenle", så skulle
han se på dem! Nogle dage efter traf min far ham
på gaden og spurgte, om digtene var blevet sendt
til Aakjær. "Næh," sagde La's Peter, "og det gør jeg
heller ikke, for jeg ku' jo risikere, at han udgav dem
for sine egne!"
På hjørnet overfor sprøjtehuset lå endnu et af de
stråtækte huse, som det gamle Vejby før i tiden
havde så mange af. - Her boede et ældre par, hvor
konen hed Line Kristoffers'. Deres hyggelige lille
hus er nu væk og har givet plads til parkeringsplads
for forsamlingshuset.

Ole tømrer
For at gøre turen rundt om "Trekanten" færdig
fortsætter vi fra korsvejen lidt mod vest, i retning
mod gadekæret ad den vej, der i dag kaldes P. C.
Skovgaardsvej. Her lå og ligger stadig tømrer Ole
Olsens hus med værksted; Ole-tømrer blev han
kaldt i daglig tale. Han var en af det gamle Vejbys
markante personligheder. Boligen var i sig selv
næsten et billede af Ole selv, fantasifuldt udformet
som den var. Han interesserede sig altid meget for

byens trivsel, og engagerede sig i mange gøremål
indenfor foreningslivet. Ole-tømrer var en over
gang medlem af sognerådet. En ting, han altid vil
blive husket for, var hans indsats for at få udvidet
og ombygget Vejby forsamlingshus, men herom
senere. - Ole-tømrers værksted var et herligt sted
for en dreng at komme. Spændende var det at se og
høre de mange maskiner, der hvinende, brølende
og syngende savede, høvlede og formede træ til de
forskelligste formål. Ole-tømrer var meget
musikalsk. Og han byggede sågar selv violiner, som
han iøvrigt håndterede med stor færdighed.
Desuden blæste han på tuba og var i mange år et
selvskrevent medlem af det hold, der rykkede ud
på tidlige tidspunkter for at vække "intetanende"
sølv- og guldbrudepar med morgensang. Det har
nok ikke været det ideelle instrument at øve sig på
i en lille stue, men det klarede Ole ved sommeren
igennem at forlægge øvelserne til et lille lysthus,
han opførte på den modsatte side af vejen. Her
kunne forbipasserende så få del i fornøjelsen ved at
høre det store horn trutte sine dybe toner. - Jeg fik
selv megen glæde af Oles færdigheder på violinen.
Da en gammel slægtning i Jylland hørte, at jeg
skulle på seminarium, sendte han mig sin violin,

som han i sin tid havde købt i Saltsøstaden i
Amerika og min far fik snart efter en aftale med
Ole-tømrer om, at jeg skulle indføres i violin
spillets mysterier hos ham. Da jeg nogle år senere
kom på Jonstrup, havde jeg et godt grundlag at
bygge videre på, noget som er blevet mig til megen
glæde og opbyggelse senere i livet. - I en årrække
havde Ole et helt lille orkester, der op til og under
krigen samledes hos ham i Vejby for at øve. - Oletømrer var nabo til slagteren, og vi er hermed kom
met hele vejen rundt om "Trekanten”.

Vejby forsamlingshus
Men vi skal tilbage til vejen, der fører til stationen
i Vejby. Det første hus, vi i sin tid efter Marie
Kristoffers kom til, var Vejby forsamlingshus. Om
huset kunne tale, ville vi få mange historier - om
glæder og sorger, om kærlighed og had, om
lystighed, druk og slagsmål, om gymnastik,
folkedans og badminton, foredrag og møder, om
dilettantkomedier, juletræs-fester og meget, meget
mere. I min første Vej by-tid var det gamle forsam
lingshus et primitivt, men dog solidt bygget hus
med en stor sal, en lille sal, et par mindre stuer,
hvoraf den ene en overgang blev anvendt til sogne
rådsmøder. Dertil kom et køkken samt et loft med
en smal, stejl trappe op til garderoben.

Mine første erindringer fra forsamlingshuset
knytter sig især til juletræsfesten for børnene på 3.
juledag. Man var spændt til bristepunktet af for
ventning og kunne ikke komme tidligt nok af sted.
Der blev serveret varm chokolade med kage i den
lille sal, mens der var lukket af til den store, hvor
det "kæmpemæssige" juletræ ventede pyntet med
stads, som byens damer i dagene forinden havde
klippet. Langt om længe blev døren lukket op og
forventningsfulde unger strømmede ind omkring
træet, mens et par spillemænd sørgede for
musikken. I de første år var det næsten altid barber
og frisør Viggo Larsen, der var kapelmester. Efter
de obligate julesalmer, hvor vi vandrede i kredse
omkring træet med damer med hvidt forklæde som
inderste kreds, og hvor en mand gik rundt med en
lang stang med en våd gulvklud i øverste ende som
sikring mod ildebrand, blev der læst en historie, og
herefter kom det spændende øjeblik, da der skulle
uddeles godteposer. Musikken spillede op med
"Nissernes vagtparade", mens vi på række og geled
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passerede forbi damerne med de forjættende poser,
og et par mænd holdt øje med, at ingen snød sig til
at komme forbi to gange! - Og så var det tid til, at
løjerne rigtig kunne begynde. Vi skulle i gang med
sanglegene, som blev ledet af min far. Det var de
samme år for år: "Der brænder en ild", "Syv raske
karle i en ring" og mange flere, som en del gamle
Vejbyere sikkert kan huske endnu. Mange af legene
var beregnet på, at pigerne og drengene i hver sin
kreds på et givet tidspunkt standsede, hvorefter
man skulle danse med den, der stod overfor. Det
var altid spændende, hvem det nu blev! - Når man
siden lå i sin seng, var der kun en ting, der ærgrede
lidt - nu var der et helt år til den næste juletræsfest!

Det var i tiden, før idrætshaller skød op.
Gymnastik foregik i vintertiden i forsamling
shuset. - Næsten i alle landsbysamfund havde man
indenfor rækkevidde en Ollerup-delingsfører, der
kunne lede gymnastikken. I Vejby havde vi i nogle
år bl.a. Viktor Hansen og siden hans bror Richard
fra Unnerup til at tage sig af karle- og drengehold.
Viktor var selv en meget dygtig gymnast, der, bedst
som man stod og snakkede med ham, kunne finde
på uden tilløb at slå en "baglæns salto". Senere var
det i flere år unge folk fra Blistrup, der var ledere.
For pigernes vedkommende var det ofte døtrene på
Palhøjgård i Ørby og Dagny Svendsen fra Holløse,
der havde fat i tøjlerne.
Forholdene for gymnastik i forsamlingshuset var
bestemt ikke de bedste. Gulvet blev jo brugt til
mange formål, og når man havde været i berøring
med det, så det næsten ud, som om man havde
været på skorstensfejerarbejde; vaskeforholdene
bestod i en enkelt håndvask på toilettet! - I
forbindelse med gymnastikken var der i mange år
undervisning i folkedans. - Om foråret var der
gymnastikopvisning, hvor holdene med fanen i
spidsen marcherede ind under sang og spil. Og så
gik det løs med fritstående øvelser, spring over buk,
plint og hest, samt behændighedsøvelser på den
støvfyldte, knoldede rullemåtte. Bagefter var der
bal næsten til den lyse morgen, så længe der var
nok, der ville "spytte i kassen", når der samledes
ind til musikkens overtid. Fremgangsmåden med
at vælge dansepartner var altid den samme. Pigerne
(damerne) sad på bænkene langs væggene, og kar
lene stod i grupper og ventede på, at der blev spillet
op til næste dans, hvorefter de unge mænd hastigt

Ved Vejby Forsamlingshus i gamle dage.

stilede over mod den dame, de havde udset sig.
Ærgerligt, når man var for langsom, og den udval
gte blev snuppet for næsen af en. Heller ikke var
det særlig morsomt for pigerne at blive bænke
varmer. - For at påse at alt gik rigtigt og pænt til,
var der ved så at sige enhver fest i forsamlingshuset
politi til stede. I mine barndomsår var det altid
Malmdorf fra Helsinge, der havde fornøjelsen.
Han var en stor og stærk mand, som de fleste
havde respekt for at komme i karambolage med.
Efterhånden som aftenen skred fremad, og nogle
af ungersvendene fik smagt lidt rigeligt på de
våde varer, skulle det nok passe, at et par af dem
røg i totterne på hinanden. Malmdorf lod dem
som regel først i fred: "Når de får prøvet at få
spoleret deres pæne tøj, bliver de klogere", var
hans ræsonnement. Blev det lidt for vildt, måtte
han dog hen og have fat i nakken på slagsbrø
drene, men sagen ordnedes næsten altid i minde
lighed uden indberetninger og efterspil.

Dilettantkomedie var også en fast årlig foreteelse.
Min far instruerede og havde bl.a. i kraft af sine
erfaringer fra skolen gode forudsætninger for at
finde egnede emner til de forskellige roller.

Heiberg, Hostrup og Morten Korch var bl. de fore
trukne forfattere. Et år spillede man "Den glade
Kobbersmed", og der fik jeg min debut på de skrå
brædder - som statist! Jeg var kobbersmedens lære
dreng og skulle synge og fløjte med på den kendte
sang. - Et af de første stykker, jeg tydeligst mindes,
var "Landsbyprinsessen", hvor Karen Larsen fra
Ørby i titelrollen med sit medrivende spil fik hele
salen til at hente lommetørklæderne frem. I 1938
spillede man "Du spørger, min dreng", hvor jeg
som 17-årig havde rollen som "førsteelsker", og
hvor Karens søster Nina var den udkårne. - Da
havde vi fået ny scene med adskilligt bedre forhold
end dengang, den lille sal blev anvendt til formålet.

Ombygningen af forsamlingshuset var i høj grad
Ole-tømrers fortjeneste. Ved at udvide på vestsiden
blev der mulighed for en fast scene, hvorunder der
var kælder med blandt andet øverum og nye toilet
ter. Dertil kom et hårdt tiltrængt nyt køkken og
nye garderobeforhold. På de tre sider i den "nye"
sal blev der lavet balkon. En fornem udsmykning
af scenepartiet samt fortæppet blev udført af
teatermaler André fra Det kongelige Teater. Han
havde sommerhus ved Vejby Strand og således

tilknytning til egnen. - Meget mere kunne siges
om "kulturhuset", Vejby forsamlingshus; det var
faktisk her en væsentlig del af landsbyens kuturliv
havde sit hjemsted. Generalforsamlinger og møder
af mange slags fandt sted her. Foredragsforeningen
havde i sin tid sine sammenkomster i forsamling
shuset. Et af de allerførste arrangementer, jeg min
des, var en udstilling vistnok arrangeret af
Husmoderforeningen, der fremviste resultater fra
egnens haver; det var en overdådighed af blomster,
frugt og grøntsager.
Nærmeste nabo til forsamlingshuset var Vejby
gamle købmandsgård. En mindetavle på muren
fortæller, at her fødtes i sin tid den berømte kun
stmaler P.C.Skovgaard, der blandt sine venner
talte J.Th.Lundbye, som jævnligt besøgte ham
netop her i Vejby. Lundbye malede og tegnede
adskillige motiver både indendørs og udendørs
fra byen.
Indtil engang midt i trediverne var den stråtækte
købmandsgård det sidste hus på højre side af vejen
ned mod stationen. I en lang årrække i min barn
dom hed købmanden Ipsen. Han og hans kone
var et par livlige og selskabelige mennesker. Bag
købmandsforretningen lå en længe, som indret
tedes til en lejlighed, der blev lejet ud. Her boede
en overgang Jenny og Lars Peter, inden de fik
bygget hus oppe i nærheden af kirken. Bygningen med forretningen lå på en bakke, og da
indgangen til butikken var i den nederste ende,
måtte man op ad en temmelig høj stentrappe.
Inde i forretningslokalet var den første afdeling
belagt med klinker, mens resten havde brædde
gulv. - Da jeg i 1927 begyndte i forskolen omme
ved "Sandgraven", hændte det ofte, at jeg på vejen
måtte ind hos købmanden for at købe en ny grif
fel til 2 øre. Dengang skrev man endnu som ny
begynder på skifertavler - papir var jo dyrt! Købmand Ipsen havde en datter, Tut, omtrent på
vores alder, og vi var engang inviteret til fødselsdag
hos hende. Jeg erindrer festen som et orgie af
grønne, røde og gule sodavand'er.
På gårdspladsen mellem forsamlingshuset og køb
mandsgården stod et kæmpetræ med en stamme så
tyk, at der skulle flere mand til at spænde om det.
Det var sammen med en del andre store træer rundt
om i byen med til at give bybilledet sin særlige
karakter; de er pø om pø faldet for udviklingen, og
nye træer er kommet til i deres sted.

Som genbo til købmandsgården lå et lille pyn
teligt hus, hvor maler Valdemar Hansens boede.
Han var en af Vejbys kendte ansigter, ikke mindst
i kraft af sine evner som amatørskuespiller.
Gennem en menneskealder var han fast medlem af
den stab af skiftende aktører, som far i sin egenskab
af instruktør havde samlet. Når Vejby dilettanterne
fik så godt et ry, var det blandt andet Valde's skyld.
Han havde et helt naturligt anlæg for at få folk til
at le. Ofte fandt han på at improvisere, og det
kunne undertiden slå de medspillende og ikke
mindst instruktør og sufflør helt ud af det; de vent
ede på et stikord, som aldrig kom! Improvisationen
var ofte en følge af, at Valde ikke havde fået lært sin
rolle ordentligt. Far kom jævnligt hjem efter en af
de sidste prøver før generalprøven med fort
vivlelsen malet i alle træk. Valde kunne ikke sine
replikker endnu! Og alligevel klarede han skærene
hver gang, når det endelig gjaldt. - Et par andre
jobs havde han også, når der var fest i forsamling
shuset: han var reservetjener hos den restauratør,
der stod for serveringen, og så havde han sammen
med sin kone i en lang periode jobbet med at passe
garderoben på loftet.

Ved siden af Valdemar Hansen lå et stateligt hvidt
hus, som var resterne af en af de mange gårde, der i
fordums tid lå samlede i Vejby. Det var Saxenkold,
som i dag ligger et godt stykke øst for byen og med
jord på begge sider af jernbanen. Stuehuset til den
gamle bygård fik lov til at blive liggende fornemt
tilbagetrukket fra vejen herinde i byen og fik tilmed
en stor have på området, hvor udbygningerne
tidligere havde ligget. Her boede Kristine Peter Sør'n.
Vejen ud til markerne gik om gennem den
sydøstlige del af byen, og langs den lå der allerede
i min barndomstid en del bebyggelser. Vi forlader
stationsvejen og foretager en lille udflugt om i
dette kvarter, idet vi følger den nævnte vej, der i
nyere tid har fået navnet GI. Skolevej.
Først på højre side boede hjulmanden. I en tid,
da hestekøretøjer af mange slags endnu var
dominerende, havde hjulmanden en såre vigtig
stilling i landsbysamfundet. Han var en mand, der
forstod sig på at fremstille ikke bare den yderste
ring, men også nav og eger, der skulle sættes sam
men i de rette vinkler og til sidst afleveres til sme
den for at blive forsynet med en jernring. Det var
et ansvarsfuldt arbejde, fordi hjulene skulle klare

Teatermaler André i døren ved Vejby
Forsamlinshus 1937.

de tunge byrder, som landbrugsarbejdet indebar.
Hjulmandens børn var nogenlunde på vores alder,
og ikke mindst den yngste, Niels, blev en af vore
legekammerater. - Hjulmandens kone tjente en
ekstraskilling ved "Fransk vask og strygning".

Den gamle rytterskole
Lidt længere oppe ad vejen lå på venstre side den
gamle "rytterskole", Vejbys første skolebygning. Den havde her som overalt i landet nær tilknyt
ning til kirken og lå i umiddelbar nærhed af
denne. Dens vigtigste opgave var at lære børnene
at læse, så de selv kunne studere den hellige skrift,
Bibelen. Formålet fremgår da også tydeligt af den
tavle med indskrift som kongen, Frederik d.4. lod
opsætte på "sine" skoler:
“Halvtredsindstyve Aar, GUD, har DU mig
opholdet, At Sÿdom, Kriig og Pest mig intet
ondt har voldet, Thi yder jeg min Tack, og
breeder ud DIT Navn, Og bygger Skoler op de
Fattige til Gavn”.

Da skolen i 1912 flyttede om i den anden ende af
byen sørgede man for at tavlen kom med, og den
sidder den dag i dag i gavlen af skolefløjen, hvor
indgangen til den "nye" skole var placeret. - De
gamle bygninger blev solgt til privatbolig, og her
boede, da vi kom til Vejby, "Den gamle forpagter".
Kristensen hed han og havde været præstegårdsfor
pagter, før vi kom til byen. Mine forældre kom en
del sammen med ham, og jeg mindes besøg
heromme, specielt en sommerdag, hvor vi sad i
"lysthuset" ude i haven. Det var meget særpræget
og bestod af en af de gamle sporvogne fra
København, som han havde erhvervet til formålet.
Hver gang jeg siden kom forbi, tænkte jeg på den
store oplevelse, jeg som 4-5 årig havde ved at stå
ude i "forstavnen" og lege vognstyrer.
Skolebygningen beholdt sit udseende, og det var
let at se, hvor skolestuen havde været med de to fag
ekstra store vinduer, mens hele den nederste række
ruder var af mat glas, for at børnene ikke skulle di
straheres af det pulserende liv udenfor skolens ver
den. - "Den gamle forpagter" havde ved jordhand
ler tjent så godt, at han engang i tyverne byggede
et "moderne" hus skråt overfor. Det så meget
fornemt ud med sine sorte glasserede tegl.
De gamle degne havde altid en jordlod, der hørte
til skolen, og som satte ham i stand til at overleve
med den sparsomme indkomst, embedet gav.
Vejby-degnens jord lå på den anden side af
"Sandgraven" og strakte sig helt om bag kirkegår
den. Den del, der lå lige syd for kirkegården blev
solgt som byggegrunde allerede før sidste krig, og
hvis ikke jeg husker meget forkert, kostede de den
formidable sum af et par hundrede kroner! En liter
benzin kostede til sammenligning 30 øre.
De første mange degne var enelærere. Men på et
tidspunkt skulle undervisningen moderniseres, og
der måtte en forskole til med en lærerinde, der
kunne tage sig af de mindste børn. Man opførte da
en bygning, hvor de små klasser skulle have deres
første undervisning. Den lå (og ligger) i umiddel
bar nærhed af den gamle rytterskole; også her røber
de store vinduer fordelingen af skolestue og
lærerindebolig. Her trådte jeg mine barnesko
indenfor pædagogikkens verden. - Lærerinden hed
frk. Heindorff, og hun var ikke just nogen stor
børneven. Hendes strenge opdragelsesmetoder gav
sig de mærkeligste udslag. Især var det drengene,

det gik ud over. Formastelige, som havde forset sig,
kunne risikere at komme ud i forgangen med den
store, høje træskohylde, hvor de måtte stå med
hovedet ind i et af rummene, til de fik nærmere
besked. - Når man havde skrevet et stykke på sin
tavle eller i sin bog, skulle man op til katederet og
have arbejdet vurderet. Det hændte ofte, at et af
børnene i rækken af ventende fik "våde bukser ",
inden de nåede frem. "Skammekrogen" oppe ved
tavlen var jævnligt i brug, og vé den arme, der
drejede hovedet, når han var anbragt der. - Selv var
jeg ikke så meget "i skudlinien", vel nok mere fordi
jeg var degnens søn end fordi, jeg var from og
dydig. Jeg mindes dog engang, hvor det gik galt.
Jeg havde til min fødselsdag fået en skrueblyant,
som jeg var meget stolt af. Midt i en time ville jeg
demonstrere den for en kammerat, men hovsa! Det
kostede en eftersidning, hvor jeg var til spot og spe
for pigerne fra de store klasser, der netop på den tid
gik til håndarbejde hos frk. Heindorff. For ikke at
forstyrre pigerne fik jeg besked på at stirre
ufravendt på et søm oppe over den store tavle!
løvrigt sad vi ved tremandsborde, og jeg blev i
anden klasse placeret i midten mellem smedens
tvillinger fra Holløse, den mørke Asta og den lyse
Rita. Det var nok for at dæmpe mit vistnok ret
livlige gemyt. Jeg gik kun to år hernede, hvor
reglen var tre, et i 1.klasse og to i 2.klasse.
Der opstod efterhånden et modsætningsforhold
mellem førstelæreren (min far) og lærerinden, og
da min søster nogle år senere skulle gå i skole hos
hende, havde mine forældre det største besvær med
at få hende af sted. De måtte mange gange under
gråd og tænders gnidsel følge hende derned.
Forholdet mellem lærerinden og børnenes forældre
blev efterhånden så belastet, at der blev foranstaltet
en underskriftindsamling for at få hende afskedi
get. Da indsamlerne kom til min far, der jo også
havde børn i forskolen, satte han sin autograf på
klageskriftet, men det var nær kommet ham dyrt at
stå! Formanden for lærerforeningen, K.A. Kris
tensen fra Karise kom rejsende til Vejby for at "tale
alvorligt" med far; man kunne ikke som medlem af
foreningen tillade sig at klage over et andet
medlem. Efter en del forklaringer om de faktiske
forhold endte "K.A."dog med at undlade at iværk
sætte sanktioner. Lærerinden så dog omsider, at
slaget var tabt. Hun og hendes husholderske frk
Jensen pakkede sammen og fraflyttede embedet.
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Efter hende ansattes frk. Balslev, en datter af skov
foged Balslev fra Asserbo, og idyllen genopstod i
det lille sogn.
Umiddelbart op til forskolen lå "Sandgraven".
Det var et mægtigt hul, hvor man i tidens løb
havde hentet grus og sand til byggeri og andre
formål. På et tidspunkt, længe før vi kom til
Vejby, var stedet blevet plantet til med skovtræer,
og der blev anlagt stier til pladsen nederst nede
og på skrænterne rundt om. Stedet var ret idyl
lisk, hvor ikke mindst byens børn tilbragte
mange ledige stunder. En lang sti førte langs kan
ten op til kirkegården, og var for folk fra denne
del af byen og fra Ørbykanten nærmeste vej, når
de skulle i kirke. Den øverste ende af stien var
stejl og derfor forsynet med trappetrin. Det
forhindrede dog ikke vinterglade børn i at bruge
stien som slædebakke helt oppe fra kirkegårdslå
gen. Efter nogle bump ned ad den snebelagte
trappe gik det i herlig fart nedad mod forskolen
og videre ad den smalle sti mellem "Sandgraven"
og skolen, så man endte på engen nedenfor. At
turen ikke var helt ufarlig måtte en af vore lege
kammerater, Edmund, sande, da han på maven
tog turen nedad og ikke fik held til at styre uden
om skolens udhus. Han ramte hushjørnet med
panden og fik en ordentlig flænge, så blodet
randt i stride strømme. - Skrænterne i "Sand
graven" var fristende for overmodige drenge på
cykel. Engang havde vi fået nye cykler, og de
skulle naturligvis afprøves her i det farlige ter
ræn. Jo stejlere jo bedre! Man skulle jo nødig
være en "tøsedreng". Pludselig var der et træ, der
stod i vejen for min bror; han kom ikke selv
noget til, men forgaflen blev bøjet. Det kostede
fingersnilde og mange kræfter at få den bukket
tilbage til sin normale form. - Om foråret, når
der havde været "eksamen", var det næsten fast
skik, hvis vejret tillod det, at fejre dagen med at
lege i "Sandgraven". Så stod den bl.a. på "To
mand frem for en enke" og "Gående enkemand".
Var vejret for dårligt, fik vi som regel lov til at
boltre os i forsamlingshuset.

Vejen forbi forskolen var egentlig kun en
markvej, og fortsatte man ud ad den, kom man til
det sidste hus, der lå lidt for sig selv; her boede
"Frans' La's Peter"s. Han havde en bror, der var
fisker i Rågeleje og hed "Frans' Laurits". Efter
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Frans La's Peters blev vejen til en sti, Ørbystien,
som den hed i daglig tale. Den har fra gammel tid
været kirke- og skolesti, og var en betydelig genvej
for den, der til fods skulle fra den ene by til den
anden. Ellers måtte man ad landevejen, der fra
Vejby først gik halvvejs til Unnerup, inden man
drejede fra til Ørby. For os, der færdedes på cykel,
var det ligeledes en af vejene ud i den vide verden,
Helsinge, Hillerød og det helt store: København.
Efter denne lille afstikker til området med bl.a. de
gamle skoler skal vi nu tilbage til stationsvejen og
fortsætter sydpå.. Højre side af vejen var som
nævnt helt uden bebyggelse, mens der på venstre
side lå flere huse. Lige efter hjulmandens ejendom
lå klokkerens bolig, et lille hyggeligt hus dækket af
stedsegrønt næsten over det hele. Her boede La’s
Jørn, graver og ringer ved Vejby kirke og hans
kone Hilma. La’s Jørn var også bælgtræder for
organisten, så ham havde far "tæt inde på livet",
når der var gudstjeneste. Det var en betroet post,
som organisten var helt afhængig af. Enkelte gange
skete det, at der ikke var nok luft i bælgen, hvis far
havde sat alle registrene til, og så kom der kun
nogle forkølede hulk fra værket. - Gamle La’s Jørn

var meget afhængig af sin skråtobak, som gav
megen mundvæde; han havde da også sin spytbakke stående ved siden af bælgpedalen! - La’s
Jør’n var af en familie med tradition for store
børneflokke. Et af familiemedlemmerne havde 19
børn!

For os drenge var det en yndet fornøjelse at få lov
at komme med op i tårnet, når solen skulle ringes
ned. Fornøjelsen var dog blandet med
forskrækkelse første gang, hvor vi blev skræmte
over den uventede kraftige lyd, der kom fra kæm
peklokken!
Lige bag om Klokkerens hus gik en lille stikvej op
mod forskolen, og på hjørnet af denne og stations
vejen boede "posten", den ene af de to sort-uni
formerede postbude, der havde udgangspunkt fra
Vejby station. De sørgede året rundt i al slags vejr
for, at aviser og breve kom ud til selv de mest
afsides beliggende ejendomme i distriktet.
Lidt længere nede ad stationsvejen lå et stråtækt
hus, hvor skomageren havde hjemme. Edmund
hed han det meste af den tid, jeg kan huske. På
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grund af en hofteskade gik han dårligt, og var vel
netop derfor kommet i gang med denne bestilling.
Der havde som nævnt fra ældre tid været skomager
i det lille hus i krydset nedenfor kirken. Det
brændte sammen med Kælderbjerggård, men blev
bygget op igen, og familien Henriksen rykkede ind
i det nye hus.- Edmund kom ikke til at mangle
kunder; bl.a. var vi mange i skolen, der jævnligt fik
forsålet sko og støvler, fik nye hæle eller bare
"bagflikket" det yderste af hælen. Senere, da vi be
gyndte at spille fodbold, var det Edmund, vi tyede
til, når der manglede en eller flere knopper under
støvlerne. Det var en fornøjelse at se ham arbejde.
Det meste blev udført i hånden, og der skulle
øvelse til for at få en sål eller hæl til at sidde fast.
Små træ "nagler" i to fine rækker hele vejen rundt
skulle gøre sålen fast, og de kunne først hamres i,
når der var boret for med en syl. Sikken et
tålmodighedsarbejde! Dengang havde man ikke
skabe fyldt med fodtøj. Et par sko kunne forsåles
igen og igen, indtil overlæderet omsider måtte
melde pas. - På et tidspunkt anskaffede Edmund
sig en bil og begyndte at konkurrere med William,
der hidtil havde været ene på Vejbys taxa-marked.
Skomageren fik engang i trediverne den gamle
og vist ret senile La's Peter Husejer i pleje. Han
kom jo fra et lille efterhånden helt faldefærdigt
sted ude på marken øst for Vejby. Den stråtækte
ejendom lignede til sidst en ruin; stråtaget var for
en stor del blæst af, og det regnede ned alle sted
er i huset, hvor han havde høns og geder boende
sammen med sig. Renlighed var for ham et
ukendt begreb, og da de ansvarlige myndigheder
på et tidspunkt besluttede, at han skulle flytte ned
til skomageren, måtte han først en tur på syge
huset for at blive afluset. William nægtede at få
ham ind i bilen, før han var anbragt i en sæk, og
således skete det. Og så tilbragte han da sit otium
hos Edmund og hans kone. - Ak ja, hver by har
sine originaler, og Vejby var ingen undtagelse. Og
det mærkeligste er: Hvem vil ikke gerne være
original? Set i det lys er vel ethvert menneske en
original! Og Gudskelov for det!

Vejby station
Det lakker mod enden med vor vandring gennem
det gamle Vejby, men et par steder endnu skal dog
nævnes, inden vi slutter turen på jernbanestatio

nen. Lige ved siden af skomageren lå i de første år
af vor Vejby-tid et tomt område, som en slægtning
til Kristian Olsen oppe ved gadekæret omkring
1930 erhvervede og byggede hus på. Han blev
derved nabo til det særprægede 2-etages hus, der
grænsede umiddelbart op til stations-pladsen. Her
var indrettet en forretning, "Tatol", hvor Kristine
Hansen var bestyrer og havde lejligheden i stueeta
gen, mens den ovenpå beboedes af en vognmand
Poul Rasmussen. "Tatol" var en kædeforretning,
men med sit begrænsede vareudvalg og med to
andre købmandsforretninger i byen blev den vist
aldrig nogen større succes.

Som nævnt var hele området langs vestsiden af
stationsvejen fra købmand Ipsen til stationen ube
bygget indtil midten af trediverne. Fra skolen
havde man uhindret udsigt helt herned, og da vi
begyndte at tage toget til eksamensskole i Hillerød,
gik det om morgenen ofte over stok og sten i fugle
flugtslinie ned over markerne. Det hændte også
ind imellem, at vi kort efter at være kommet i tøjet
kunne høre "Grisen" (Gribskovbanens tog) tude
oppe ved overskæringen ved Holløse, og så gik det
i strakt galop med en mellemmad i hånden ned
mod stationen, mens mor i telefonen underrettede
stationsforstanderen om, at vi var på vej og bad
ham om ikke at sende toget af sted, før vi kom.
Lige før man kørte ind på stationspladsen, gik en
lille vej fra til højre hen langs jernbanesporene. Det
var adgangsvejen til de tre statshusmandssteder,
der lå syd for banen. Længst mod vest var det Peder
Høj, i midten Jens Peter Jørgensen og lige overfor
stationen en, hvis navn jeg ikke erindrer. Alle tre
havde deres jord på det flade Askemose-område.
Idrætsforeningen havde i nogle år deres fodbold
bane på en af Jens Peter Jørgensens marker; her
begyndte jeg i starten af trediverne at spille fod
bold. Jens Peter Jørgensen tjente en god
ekstraskilling ved at anskaffe sig en transportabel
rundsav, hvormed han kørte rundt og savede
brænde for folk. Bl.a. var han hvert forår i skolen
for at save de 7 rummeter bøgeklov, skolen fik som
deputatsbrændsel. Når det var savet var det deg
nens (og hans sønners) opgave at flække det, stable
det og få det tørt i hus i løbet af sommeren. Den
farlige rundsav kostede engang Jens Peter
Jørgensen et par fingre. - På et tidspunkt

Vejen forbi forskolen. GI. Skolevej.

anskaffede han sig en rutebil og kørte gennem
mange år turistkørsel. - Jens Peter Jørgensen havde
Jerseykvæg, og i en periode hentede vi daglig hos
ham et par liter af den gode, fede mælk til hus
holdningen. Vejen til husmændene gik forøvrigt
ved Peter Høj over i en kirke- og skolesti til
Holløse, også en af vore udfaldsveje, når vi på cykel
agtede os på besøg hos slægtninge i Sydsjælland,
hvor turen gik over Frederikssund og Roskilde.
Tilbage til Vejby station, som også bliver
ende"station" for vores byvandring. - Da vi i sep
tember 1923 kom til Vejby var stationen under
opførelse. Indtil da kørte jernbanen kun til
Helsinge, men blev nu forlænget til Tisvildeleje.
De første breve til vores nye bopæl i Vejby skole
kom via postadressen: "pr. Helsinge". - En af mine
allerførste meget dunkle erindringer fra Vejbytiden er en spadseretur ved fars hånd ned for at se
på byggeriet af stationen. Ikke mindst det stigende
behov hos hovedstadens beboere for at komme op
til Nordsjællands attraktive kyster gjorde projektet
økonomisk rentabelt. - "Vejb"' råbte konduktøren,
når toget standsede her, og det kørte ikke igen, før
stationsforstanderen gav signal. Det kunne godt
tage sin tid, før det var tilfældet; køreplanens tids

punkter skulle ikke opfattes alt for bogstaveligt! De
godt tyve kilometer til Hillerød tog dengang ofte
hen imod en times tid.

Første stationsforstander i Vejby hed Rostbøll.
Ham havde far fornøjelsen af at have med som
medspiller i sin elskede l'Hombre, indtil Rostbøll
nogle år senere blev forfremmet til den vigtigere
post som forstander på endestationen i
Tisvildeleje. Efter ham kom Poulsen, som i en
årrække bestred embedet her i Vejby. Stillingen
indebar, at man også var en slags postmester, og
jeg mindes de mange gange, jeg var hernede med
post af forskellig slags, breve, pakker og penge
forsendelser, heriblandt afdragene på fars
studiegæld, der var nogen og tyve kroner om
måneden. - Poulsens var et par venlige men
nesker, der i dragetiden om efteråret stod på hov
edet i posthusets gemmer for at finde alle de
kasserede sejlgarnsstumper, som en ubemidlet
knægt, der ikke bare løb til købmanden og købte
et nøgle snor, lykkelig tog med sig hjem og bandt
sammen, så dragen kunne komme så højt til vejrs
som muligt. Når toget skulle ankomme til sta
tionen skulle signalet være hejst, og det var en
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æressag at få lov til at gå med ud til enden af per
ronen og betjene håndtaget, så signalarmen løft
ede sig skråt opad. Stod den vandret måtte toget
vente; i perioder om sommeren skete det jævn
ligt, at to tog skulle passere hinanden på Vejby
station, og undertiden kom der et godstog uden
for køreplanen.
Sommeren var den helt store tid for Vejby sta
tion; de mange sommergæster fra hovedstaden,
som skulle til Rågeleje, Vejby strand, og
Holløselund stod som regel af i Vejby. Men herfra
var der jo immervæk nogle kilometer ud til kysten,
men der var hjælp at få. Hver sommer kørte
Vognmand Andersen i forbindelse med toget sin
lille rutebil til og fra Rågeleje. Skulle man andre
steder hen, kunne man få en taxa; vognmændene
kendte togtiderne og holdt på række bag ved en
række spærrepæle, der skulle hindre bilerne i at
køre helt ud på perronen. En festlig oplevelse var
det, når man en sommersøndag aften færdedes
hernede i mylderet af mennesker, der skulle hjem
til staden, efter en glad weekend eller ferie, og som
blev fulgt til toget af værtsfolkene. Sådanne dage
var togstammen forlænget med adskillige vogne. Den omvendte situation, hvor man ventede gæster
med toget, var fyldt med forventning. Man
troppede op i god tid, inden det oftest forsinkede
tog endelig dukkede op derude ved ”Saksenkold";
var det i damplokomotivernes tid, røbede røgen
togets ankomst endnu tidligere.

Fra 1934-38 havde jeg fornøjelsen daglig at køre
med toget til Hillerød, hvor mine søskende og jeg
sammen med en del andre fra oplandet gik i
eksamensskole. Den begyndte klokken otte, og vi
måtte hjemmefra tidligt om morgenen for at nå
frem i tide. Kom vi for sent, gik der heldigvis den
gang altid et tog en time senere, så man kun mist
ede en enkelt time af skolegangen. De meget men
neskelige togførere og stationsforstanderen var
særdeles forstående, hvis de så, at man kom
halsende ned mod stationen; selv om toget var sat
i gang, kunne det godt standses nogle meter
fremme, hvis en forpustet knægt dukkede op
henne på vejen. En dreng, der kom kørende ad
Ørby-stien, blev mange gang samlet op ude på lin
ien, når han var for sent på den. Skolebørnene
havde deres egne vogne, så "almindelige" passager
er kunne sidde i fred for de som regel noget urolige

unger. Da der ofte var "krig på kniven" mellem
eleverne, der skulle til Statsskolen og os, der gik på
Mørks skole, var der altid to "skolevogne", fårene
for sig og bukkene for sig! - Vognene var de ældste,
Gribskovbanen ejede, helt fra banens start, og kun
forsynet med træbænke, hvor der oven i købet
sommetider stak et søm lidt frem, så man kunne
risikere at få revet hul i bukserne. - Om morgenen
var der som regel stille og roligt i skolevognen. Her
fik man tid til at læse de lektier, man ikke nåede
dagen før!
Men vi er nu på vej væk fra det Vejby, som kun
lever i erindringen hos et fåtal af mennesker, der
havde det held at opleve en tid og et samfund, hvor
alle kendte alle, og hvor man oplevede en
samhørighed, som vanskeligt kan fattes af en efter
tid, hvor rammer sprænges og normer og levevis får
et helt nyt indhold.
Knud Brøns
Skæring Kirkevej 29
8250 Ega

Artiklens forfatter Knud Brøns, født 1920.

”Tatol” i forgrunden med Vejby Station i baggrunden.
Bare marker mellem skolen og stationen.

Gården Odderholm
på Søborg Sø
En beretning af Gerda Meyhoff
om Odderholm gennem mere end 100 år.

Den første afvanding af Søborg Sø fandt allerede
sted i slutningen af 1700 tallet, men først da lens
greve C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg
havde købt det 1100 tdr. land store areal i begyn
delsen af 1870erne, kom der for alvor gang i
afvandingen. Baggrunden for interessen for at ind
vinde ny landbrugsjord var bl.a. situationen efter
nederlaget i 1864, hvor Danmark måtte afgive
Sønderjylland til Tyskland. Vi kender alle ordene
"hvad udad tabtes må indad vindes".

Arbejdet med afvandingen blev overdraget til
løjtnant P. B. Feilberg i 1872, der i flere år
styrede det store arbejde med gravning af kanaler
og kultivering af de tørlagte arealer.

Odderholm
Løjtnant Feilberg havde på et tidligt tidspunkt
fremsat det ønske, at hans bolig skulle placeres på
Odderholmen i den nordvestlige del af søen tæt
ved Søborg slotsruin. Han anså dette sted for at
være det bedst egnede og samtidig også det
smukkeste for en bolig. Han fik dog ikke sit
ønske opfyldt, men blev i stedet tildelt den

nyopførte gård Søborggård som inspektørbolig
af lensgreven.
I februar 1877 blev tømrer Hans Karlsen i
Søborg af inspektør Feilberg anmodet om at
give et overslag på et 30 alen langt og 14 alen
bredt hus til 12 heste med foderrum og bolig
for karlene, der arbejdede med afvandingen.
Huset blev opført på Odderholm og ligger der
den dag i dag. Samme år byggedes et ganske
lille beboelseshus - et spånhus - tildels ved brug
af materialer fra en nedlagt marketenderibyg
ning, der under kanalgravningen var opstillet i
Hestehaven. I huset fik en opsynsmand bolig.
Det målte kun 8,5 m i længden og 6 m i bred
den i alt ca. 50 kvadratmeter. Det var indrettet
med et stort opholdsrum i 3 fag å 1,7 m samt
indgang med ildsted og et lille køkken i to fag.
De første beboere af spånhuset på Odderholm
var opsynsmand Peder Olsen og hans kone
Johanne Svendsdatter. Peder Olsen var født
den 7. september 1850 i Fjellenstrup som søn
af husmand Ole Pedersen og hustru Birte, født
Jensen. Johanne Svendsdatter var fra Gilleleje
mark. - Om ægteparret havde børn ved indflyt-

Ludvig og Gerda Meyhoffforan verandaen. Foto: Julius Jørgensen 1986. (Privat foto)

ningen vides ikke med bestemthed. Men der
kom børn, mange børn i rask rækkefølge.
Det lille hus blev hurtigt for lille. Der byggedes mod
vest, så køkkenet blev gjort noget større, og der
gravedes ud til en halvkælder. Udvidelsen gav også
plads til en lille køkkenindgang og det er muligt at
også en trappe til loftet kom til. Tilbygningen var på i
alt 4,35 m fordelt på 3 fag å 1,45 m. Det vestligste fag
blev muligvis benyttet til børneværelse, men indret
tedes senere til folkestue.
Men pladsen var stadig for trang. Der kom endnu
flere børn; dog døde nogle af dem i spædbarns
alderen. Og nu blev der bygget til i den østlige ende.
Det blev et rum på 3 fag å 1,35 m - d.v.s. en forlæn
gelse på 4,05 m der betød, at husets længde kom op
på 16,90 m. Denne størrelse har stuehuset på
Odderholm stadig.
Peder Olsens arbejde bestod i at holde opsyn
med de mange græskreaturer som langvejs fra
kom til Søborg Sø, hvor de tilbragte sommer
tiden. Han stod for ind- og udvejningen af de
mange dyr, og til det formål var der på
Odderholm installeret en kreaturvægt. Han
skulle overvåge den nøjagtige tilvækst for dyrene
i den periode, de opholdt sig på Søborg Sø. Peder

Olsen var særdeles regnskabskyndig og førte uge
for uge et detailleret regnskab over de indtagne dyr.
Hele Odderholm, hvori var inkluderet arealet
omkring slotsruinen, blev tillagt opsynsmandens
område.

Frij senvang og Ørbakke
I årene 1878-79 blev der øst for søen arbejdet på
opførelsen af Frijsenvang, der stod færdig til ind
flytning i foråret 1879.
Gårdens jordareal blev på 285 tdr. land.
Frijsenvang blev bolig for den forvalter, der skulle
lede det daglige kultiveringsarbejde.
Byggerierne sluttede i 1880 med Ørbakke, der
blev et hus tillagt 10 tdr. land. Her skulle en for
valter have bolig og føre opsyn med områderne til
høslæt og dem, der var tilpantet med pil, et areal på
i alt 530 tdr. land. Der blev også opført en byg
ning, hvor en del af søens heste blev opstaldet.
Senere menes beboelseshuset at være indrettet til to
lejligheder for søens arbejdere.

Nye tider på Søborg Sø
I året 1896 skete der store forandringer på hele
området Søborg Sø. Søens ejer siden 1872, lens-

greve C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg i
Jylland var nu blevet en ældre mand, og helbredet
var ikke mere så godt. Derfor overlod han nu
Søborg Sø til sine to døtre, lensgrevinde Henriette
Danneskjold-Samsøe og friherreinde, baronesse
Clara von Blixen-Finecke.
Ved ejerskiftet fratrådte inspektør Feilberg sin
stilling i Søens tjeneste, men blev boende på
Søborggaard, som han derefter overtog i forpagt
ning. I Feilbergs tid var det tillagte areal på 69 tdr.
land. I 1910 afstod Feilberg forpagtningen af går
den og flyttede til landstedet "Maryhill" i
Helsingør. På det tidspunkt blev Søborggård tillagt
yderligere 55 tdr. land, der blev taget fra
Odderholm.
Også på Odderholm skete der ændringer.
Stillingen som opsynsmand blev nedlagt, og fami
lien Peder Olsen flyttede til Græsted, hvor de
havde købt gården Ramsager. I stedet blev ansat
forvalter Poul Sørensen til at drive gården, der nu
var på 175 tdr. land.
Frijsenvang fik nu en inspektør ved navn Andreas
Johannes B. Mønsted. - Søens to nye ledere var
jyder. De kom begge fra egnen omkring det
afvandede Kolindsund på Djursland.

Poul Sørensen på Odderholm
Poul Sørensen var gift med Laura Jacobsen, faster
til manufakturhandler Th. Jacobsen i Gilleleje. Fru
forvalter Sørensen gav undervisning i finere
brodering til store piger fra Søborg, bl. andre
Rigmor fra Kongensgave (gift med Carl Mortensen
på Søborg Mølle) og Vilhelmine fra Kongsgaden i
Søborg (gift med tømrer Madsen). De to har begge
fortalt, hvor morsomt det var at komme ud på
Odderholm og sidde i "fruens kabinet" og sy.
Kabinettet har kun været et lille værelse mod nord
i dagligstuen, der på det tidspunkt var delt i to
rum. - Poul Sørensen var forvalter på Odderholm
til sin død i 1911.

Thorvald Jensen på Odderholm
Efter forvalter Sørensen blev Odderholm fra april
1911 bortforpagtet til landmand, landbrugskandi
dat Thorvald Jensen, der også kom fra egnen
omkring Kolindsund. Odderholm var nu redu
ceret til 120 tdr. land.
Det er fortalt os, at Thorvald Jensen ved sin
tiltræden af Søborg Søs ejer baronesse Clara von

Blixen-Finecke fik tilbudet om at fa et nyt stuehus
eller en lade. Han valgte laden - den store røde
træbygning på ca. 13 gange 40 m., der endnu kan
ses på Odderholm.

Søborg Sø udstykkes
Forpagter Jensens tid på Odderholm blev ikke af
længere varighed. Allerede i årene 1913 og 1914 var
der igennem baronessens sagfører, overretssagfører
Sally i København ført forhandlinger med
"Foreningen til Opkøb og Udstykning af
Landejendomme i Sjællands og Fyns Stift" om
overtagelse af Søborg Sø.
Forhandlingerne trak ud, men i foråret 1915 fandt
salget sted.
Allerede i foråret 1914 havde der været annoncer i
aviserne om Søens forestående salg og udstykning
i et vist antal mindre lodder, der var udstyknings
foreningens formål og også dens betingelse for
købet af Søborg Sø. Senere kom også annoncer om
salget af gårdene. Tre af dem var der forpagtere på.
Nielsen på Søborggaard og Thorvald Jensen på
Odderholm fraflyttede begge deres gårde i 1915,
mens Jørgensen på Ørbakke blev og i stedet købte
sin ejendom. De nye ejere måtte selv bestemme,
hvor stort et areal de ønskede tillagt.
Den 15. februar 1915 var salget af Søen gået i
orden, og landinspektør O. Sørensen, Hillerød
fik meddelelse om, at han nu kunne begynde
arbejdet med at opmåle og udparcellere Søborg
Sø. Den blev udstykket i 237 parceller, hvoraf
yderligere 43 deltes.

Odderholms nye ejer
Odderholm blev købt til overtagelse i april 1915 af
gårdejer Jørgen Nielsen og hans kone, Nicoline
Nielsen, der kom fra Faxemosegård i Græsted.
Jørgen Nielsen valgte at købe Odderholm med et
tilliggende af 53 tdr. land. Ægteparret havde med
sig to børn, en søn, Gert og en datter, Eva. Min
mand og jeg har kendt dem begge. Jørgen Nielsen
og Nicoline havde med sig fra Faxemose et ungt
valnøddetræ, som blev plantet i skellet mellem
gårdspladsen og haven. Valnøddetræet står der
stadig, og i de senere år af vor tid på Odderholm,
gav det os mange fine nødder. Af en valnød, som
vi et år lagde i jorden, kom der et lille kønt træ,
som voksede godt til og fik en plads i haven. - Også
en ædelgran plantedes 1915 af Jørgen og Nicoline

Jørgen Nielsen (med stråhat) og Nicoline Nielsen (i mørk påklædning) på vej ud af indkørselen
til Odderholm. (Privat foto)

Nielsen i haven. Det var et stort og smukt træ, da
vi i 1952 overtog Odderholm.
I 1917 blev Søborg Søs ejerlaug oprettet. Jørgen
Nielsen var igennem flere år medlem af
bestyrelsen og i en to-årig periode dens kasserer,
og ligeledes i en to-årig periode næstformand. Fra
1934 til 1943 havde Jørgen Nielsen formands
posten i Søborg Søs ejerlaug.
Hans kone, Nicoline var et meget særpræget
menneske, der deltog ivrigt i det lokale liv. Hun var
medlem af Søborg kirkes menighedsråd, og på
hendes initiativ syede en kreds af kvinder det
smukke altertæppe i kirken. Nicoline blev den
første formand i den nystartede husholdnings
forening i Gilleleje. Nicoline og Jørgen Nielsen var
også aktive i bestyrelsesarbejdet i Gilleleje og
Omegns Museumsforening. - Flere ældre men
nesker har fortalt os, at hun over sit komfur havde
skrevet følgende: "Den som ikke vil arbejde, for
tjener heller ikke føden". Nede ved kanalen, ved
indkørselen til gården, havde hun stillet en bænk,
hvor hun også i skrift indbød den trætte vandrer til
at søge hvile.
Ægteparret var meget velanskrevet i Søborg. Det
var et sted, hvor alle kunne lide at komme, og især
den meget smukke og velholdte have med de

mange planter, blomster, frugtbuske og kønne
træer gjorde sit til, at Odderholm var et hyggeligt
område.
Nicoline og Jørgen boede på gården til 1943. Det
år døde Nicoline, og da Jørgen Nielsen ikke var
ved godt helbred, solgte han Odderholm, som de
havde drevet igennem 28 år.
Af deres datter Eva har vi for en del år siden fået
et ganske dejligt foto af Odderholms stuehus som
det har set ud i trediverne (se side 43). Da er det et
stråtækket hus med to små halvrunde "kviste" og
en stråtækning over hoveddøren. Det ser meget
hyggeligt ud. En senere ejer fjernede stråtaget, som
vel nok da har trængt til fornyelse som vel var ret
kostbart. I stedet kom taget til at bestå af asbestpandeplader.

Direktør Chr. Petersen
køber Odderholm
Direktør Chr. Petersen havde tidligere ejet
Kassegården i Dronningmølle, men købte nu
Odderholm af familien Bjerre, der kun havde boet
der i to år. Ved gårdsalget blev Odderholm
kvægløst. I Chr Petersens tid skete der store foran

dringer, bl.a. i gårdens jordtilligende. Chr. Petersen
var en smart forretningsmand, der købte jord op
fra de omliggende ejendomme, og Odderholm
blev nu på 100 tdr. land. Chr. Petersen købte også
Frijsenvang, og begge gårde blev tilplantet med pil.
Ved det arbejde fik mange fra Søborg og også fra
omegnen beskæftigelse i nogle år. Der blev ansat en
skovfoged, som flyttede ind på Odderholm. Han
forestod plantningen og vedligeholdelsen af de
store pilearealer.
Af forskellige årsager blev piledyrkningen opgivet
efter kun få år. Muligvis gik der sygdom i planterne
og skovfogeden fraflyttede Odderholm.
I en kortere periode fik et ungt, nygift par bolig i
stuehuset. Det var Helga og Thorkild Petersen.
Thorkild havde arbejde hos Chr. Petersen, og
senere blev han i en årrække fast arbejder i Søen,
indtil han blev ansat som amtsåvandsforvalter.
Som tidligere nævnt var der i staldbygningen
indrettet boligrum. I starten var det kun i den ene
ende, men senere kom der en lejlighed i hver ende
af bygningen. I dem boede der, før vi kom til
Odderholm, en række familier.
Et af de sidste år vi var på gården, kom der en
søndag eftermiddag en stor flot bil kørende ind på
gårdspladsen. Ud steg et ægtepar, som så ud til at
være stedkendt. Det var en storentreprenør og hans
frue. De fortalte os, at de i deres helt unge dage
havde haft stilling hos Chr. Petersen eller hos hans
efterfølger, direktør Wiese. De havde boet i en lille
lejlighed i staldbygningens nordende, men de for
duftede hurtigt, da det viste sig, at de ikke fik
udbetalt den aftalte løn.
Chr. Petersen solgte Odderholm to gange. Første
gang var det til en ung mand fra Jylland, som dog
hurtigt fortrød købet, og handelen gik tilbage.
Så kom direktør Wiese, Skævinge ind i billedet
som midlertidig ejer. Han blev der kun kort tid, og
Chr. Petersen måtte igen tage gården tilbage. Det
var Wiese, der lod stråtaget forsvinde og erstatte
med de kedelige asbest-pandeplader.

Johanne og Anton Nielsen
på Odderholm
Ved årsskiftet 1949-50 skete der igen udskiftning
på Odderholm. Da solgte Chr. Petersen gården til
Johanne og Anton Nielsen, Skævinge. De frasolgte
meget hurtigt et areal på 36 tdr. land som Chr.

Petersen havde købt fra Ørbakke. Arealet blev
overtaget af entreprenør og dræningsmester Carl
Jørgensen, som drev jorden i nogle ar, hvorefter
jorden igen blev købt tilbage til Ørbakke.
Johanne og Anton Nielsens jordtilliggende blev
således på 64 tdr. land. Anton Nielsen var
oprindelig tømreruddannet, og i de to år familien
ejede gården, foretog han nogle ændringer i over
etagen. Han indrettede nogle små værelser og en
gang hen ad loftet, så det åbne loftsrum blev
adskilt fra de små værelser. Det var ikke særlig
solidt det, der blev udført.
Udenfor blev der også ændret. Blandt andet blev
der ved sydmuren, tilhøjre for hovedindgangen,
opmuret to runde støtter, som med tiden skulle
bære en balkon eller altan med udgang fra et
værelse på loftet. Planen med denne udsigtsbalkon
kom aldrig til udførelse, men de runde støtter stod
der og så noget mærkelige ud.
På husets østgavl blev opført en veranda af træ
med store glasruder. Anton Nielsen havde købt
den fra Lorry på Frederiksberg, hvor den havde
fungeret som et serveringssted i haven. Verandaen
var til god gavn og glæde for de efterfølgende.
Mindre godt var et begyndende anlæg til et spring
vandsbassin foran stuehuset. Det var cirkelrundt
med kant af marmorlignende fliser. I midten var
der et tyndt rør med en påsat strålespids. Da det
var småt med vand i brønden var arrangementet
ingen gevinst.
Et par murede støtter stod, da vi kom til går
den, ved indkørselen ud for staldbygningens
sydlige ende. Ovenpå var de flade og hver prydet
med en jernvase. Mon ikke Anton Nielsen også
anbragte dem?

Vi køber Odderholm
Johanne og Anton Nielsen faldt ikke til på
Odderholm. De ønskede at sælge efter kun to år.
Johanne Nielsen forklarede det med, at deres døtre
ønskede at komme til byen.
Gården blev sat til salg i sommeren 1952. På det tid
spunkt boede vi som forpagterfolk på Veslegård i
Harløse med vore to små børn, Peder og Kirsten. Min
mand Ludvig var ved at se sig om efter en passende
gård efter von behov, da forpagtningstiden efter udløb
ikke skulle fornyes. Han syntes annoncen så interessant
ud og besluttede sig til at se på ejendommen. En smuk
sommeraften var vi oppe at se på Odderholm. Vi havde

ikke bil endnu, men var kørende med bekendte, som
også kendte familien Anton Nielsen.
Det første indtryk var langtfra godt. Samtidig skete
der det, at en anden interesseret køber dukkede op - og
så ville Anton Nielsen slet ikke sælge. Vi tog hjem, og
jeg var glad for at komme ind i mit pæne gode køkken,
hvor der var lyst og rummeligt. Sammenlignet med
Veslegaard med sine gode, stærke og velholdte
bygninger virkede Odderholm forsømt og nedslidt.
Mon ikke den ejendomshandel var lagt på hylden?
Men nej, Odderholm var stadig til salg!
Senere på sommeren ringede ejendomsmægleren og
sagde, at nu skulle gården sælges! Det var en tidligere
gårdmand, der boede i Slangerup, han var en ældre
herre, og jeg var ikke helt stolt af at køre med ham, da
han hele tiden under kørselen slog ud med armene for
at berette om de gårde og huse vi passerede. Hans afvi
servinger virkede ikke, så det så ret faretruende ud.
Vi var et par gange senere igen på Odderholm for at
snakke med familien Anton Nielsen. Han berømmede
ejendommen i høje toner, og det må siges, at prisen for
den lød billig. Men den var også meget forsømt. Det
var nok prisen der gjorde, at Ludvig kunne tænke sig at
binde an med den, men dertil kom, at der var gode
græsarealer for kreaturerne, for det var dem, han ville
satse på. Det var heller ikke for tidligt for os at få vort
eget at arbejde med og virke for.
En dag først i september 1952 kom handelen i stand
til overtagelse den 11. december samme år.
Anton Nielsen ville meget gerne have, at vi overtog
før høsten, så han slap for den. "Der ligger en formue
derude" sagde han og viste med et stort armsving ud
over markerne nord for gården.
Det ville Ludvig ikke indlade sig på. Ved den lejlighed
viste det sig, at det var fruen, der stod for gården. Hun
betingede sig, at de ikke ville flytte i vintertiden. Det
betød ikke noget for vort vedkommende, da vi ikke
skulle bo der foreløbig, men at vi selvfølgelig til foråret,
når arbejdet i marken skulle i gang, måtte have fast
boende medhjælpere ansat. Og sådan blev det!

Vor tid med Odderholm
Nu var vi blevet gårdejere. Det var min bror Arne
Gjerløv-Christensen, der skrev papirerne ved købet.
Meningen var at drive Odderholm med en ansat
familie fra foråret 1953 til foråret 1954, hvor vi så
selv skulle flytte ind.
Vi var ikke heldige med den første families
ansættelse, som havde fået pladsen på en selvlavet

anbefaling, der angav at være fra en navngiven
gårdejer. Det viste sig, at familien aldrig havde
været ansat på gården, og at gårdejeren slet ikke
kendte dem. Desuden viste det sig også, at fami
lien havde en større børneflok end opgivet. Vi fik
dem dog ud inden de fik gjort for megen skade og
tror nok, at også de handlende i Søborg var til
fredse med deres afgang.
Det gik heller ikke med den næste familie. Men
fra 1. november 1953 kom Helge Andersen, der var
vores forkarl på Veslegård, og hans kæreste Else
Fink Jensen til at bo på Odderholm. De to unge,
som netop havde bestemt sig for bryllup, men
endnu ikke havde fundet et sted at bo, tog mod
tilbudet om at være deroppe i det halve år til den 1.
april 1954, hvor vi skulle forlade Veslegård. Helge
havde jo været med til at passe Odderholm, både
med høsten og efterårsarbejdet i marken.
Inden de nygifte flyttede ind havde vi maler til at
tapetsere boligen. Sammen med Helge og Else flyt
tede også vores daværende fodermester med til
Odderholm, og en del af vort kreaturhold kom
ligeledes med. Det betød, at vi måtte have nyt
folkehold det sidste halve år på Veslegård.
Det var nødvendigt for os at komme nemt til og
fra de to steder. Ludvig måtte have et kørekort og
en bil. Det blev en halvanden tons Chevrolet,
årgang 1926, købt og betalt kontant på een gang
uden afdrag for 1300,- kr. Nu var vi så også bilejere!
I begyndelsen kørte Helge, men snart kunne
Ludvig selv sidde ved rattet. Det blev til mange
ture fra Harløse til Søborg, hvor vi blev kendt med
hvert et sving på vejen dertil.
Vor søn Peder var flere gange med på de ture og
gjorde sine iagttagelser. En dame i vor bekendtskab
spurgte ham en dag om det var en gammel eller en
ny gård hans forældre havde købt? Han var da kun
fire år, og hans svar lød: "Det er en gammel gård,
men for os er den ny".

Indflytning på Odderholm
Så kom dagen den 1. april 1954, hvor vi i overført
betydning "kastede os ud på 7 favne vand" i
Søborg Sø. Vi blev der i 41 og et halvt år. Helge
havde da fået en forpagtning af en ejendom i
Fredensborgs nærhed, og fodermesteren fortsatte
som hidtil. Vi havde også vores unge pige med fra
Veslegård. Hun skulle blive hos os i april.
Vi fik nok at se til, for der var meget at ændre og

indrette, både ude og inde, og alt var anderledes
end det vi kom fra. Straks fik vi et stort problem.
Det viste sig, at der ikke var tilstrækkeligt med
vand i brønden til at klare besætningens og fami
liens daglige forbrug. Der var ikke andet at gøre
end at fa boret omgående. Vandet blev først fundet
20 m. nede, men så kom det også susende og stod
to meter over brønddækslet. Det skyllede ud over
jorden, langs med vestgavlen af huset, ned igen
nem haven og ud over marken og ned i kanalen.
Om aftenen kom brøndboreren for at se om vi
skulle være skyllet væk! Han sagde, at vandet var
som sølv. Det viste sig dog, at det indeholdt meget
okker, et problem vi måtte døje med al vor tid på
Odderholm.
Det viste sig nødvendigt at dræne fra brønden. I
lang tid blev vandet ved med at buldre i den, og
sommetider skyllede det op over dækslet. Med
årene faldt det dog mere til ro. Det blev mærkbart
for os, da Søborg-Gilleleje Vandværk blev opført.
Alt det nye var spændende for os. Det var en helt
ny egn og en helt anden natur og andre
omgivelser, end dem vi kom fra. Vi kunne straks
fornemme den friske luft og saltvandsbrise nord
fra, og på en stille morgenstund kunne høres
motorlyden fra en fiskerbåd, der efter natten på
havet vendte hjem til havnen i Gilleleje. Og der
var et nyt og rigt fugle-og dyreliv at opleve i den
store og forgroede have og på markerne omkring
os. - Alt det var nu vort eget.
En aften i maj måned var vi på besøg hos gode
venner fra vort tidligere hjemsted. Det var en
meget smuk og skøn aften. Da vi efter midnat
var hjemme igen og stod ud af bilen på vor gårds
plads, hørte vi en helt ny fuglestemme fra havens
dyb. Det var Nattergalen, der var vendt hjem. Vi
så på hinanden og sagde samtidig "Har vi også
sådan en ".
Forsommeren var det år ganske dejlig, og vi nød
den. Men vi havde nok at gøre. Fra første færd
var det vores drøm, at et nyt stuehus skulle
komme i stedet for det gamle. Desværre blev det
ikke til noget.
Køkkenet var dårligt indrettet. Blandt andet
kunne vi ikke spise i det. Det gik Ludvig straks i
gang med at ændre. Først kom det gamle jernkom
fur ud. Vi havde en fritstående elektrisk ovn og
dobbelte kogeplader med fra Veslegård, og heldigvis
var der installation til både køleskab og elplader.

40

Selve rummet var firkantet, men meget af plad
sen var optaget af et træskab, der dækkede for en
nedgang til en halvkælder. Døren derned var
meget tæt på køkkenbordet og lige ud for
opvaskepladsen, så der kom træk op fra
kælderen. Køkkenet vendte mod syd, og lige bag
ved det var der et lille værelse mod nord. Ludvig
flyttede kældernedgangen ind i værelset og
derved kom det omgivende træværk i køkkenet
væk, hvad der gav betydeligt mere plads, både
arbejdsplads, men også god spiseplads. I stedet
for jernkomfuret blev der plads til en kakkelovn
en lille Bjørneovn som gav god varme i
køkkenet og i det bagved liggende værelse, hvor
Peder og Kirsten havde deres legesager. Her fik
de senere hver sit skab, som deres far også fik tid
til at lave.
Også de små værelser ovenpå, som Anton
Nielsen havde indrettet, blev gjort lidt større.
Skille-væggene af træ blev flyttet længere ud til
loftet og beklædt med blød masonit.
I Nicoline og Jørgen Nielsens tid var der bag
køkkenet et smalt soveværelse med to små vin
duer, et mod nord, og et mod vest. Dertil kom et
mindre rum ved vestgavlen, der betegnedes som
folkestue. Disse rum ændredes også, så de blev
brugelige og praktiske til andre formål. - Det, der
i sin tid var soveværelse, blev delt i to rum. På
den måde fik vi et godt spisekammer med hylder
og plads til gryder og andet større køkkengrej,
samt en nedgang til kælderen. Den sidste blev
ikke anvendt som spisekælder, men i rummet
stod den elektriske vandpumpe og vandbe
holderen. - Det var Anton Nielsen, der i begyn
delsen af 1950erne fik indlagt elektricitet på
Odderholm samt indrettet "træk og slip" og
gravet septictank. Toilettet og en håndvask var
installeret i det lille rum i vestgavlen, der i Jørgen
Nielsens tid var folkestue.
I den vestlige del af det forhenværende sove
værelse, som nu blev fraskilt med en trævæg, fik vi
indrettet et beskedent brusebad med en elektrisk
varmtvandsbeholder. Samtidig blev der opsat en
væg i rummet, så toilettet og baderummet med
håndvasken nu var hvert for sig. Det blev også til
en fin rundbuet åbning mellem de to rum.
Alle disse små og praktiske forbedringer fik hus
faderen også tid til at fa udført, ved siden af alt det
derude, som skulle passes, for at vi kunne leve.

Odderholm set fra luften i 1993. Forrest laden, bagest stuehuset og imellem staldbygninger. (Privat foto)

Den første sommer og høst
De første sommermåneder i vort ny hjem var vejr
mæssigt vidunderlige, og alt tegnede godt. Men
hvor længe var Adam i Paradis? Det varede kort, for
de gode udsigter for den kommende høst forsvandt
og blev afløst af vedvarende regn. Mange ældre land
mænd og gartnere mindes endnu sidste halvdel af
året 1954 som en usædvanlig våd tid med mange
besværligheder og økonomiske tab. Nok havde vi
også tidligere oplevet år, hvor høsttiden var
besværlig, fordi vejret drillede, men vi havde da altid
faet høsten bjerget, selvom den ikke blev helt som
ventet og håbet. Vi havde lidt svært ved at forestille
os, at det ville blive umuligt at bringe høsten i hus.
Regnen begyndte den 14. juli, og en dag kom der
46 mm. Det blev ved med at regne resten af juli,
hvor det samlede nedbørstal blev på 159 mm. I
august kom der 84 mm, og i september 122 mm,
d.v.s. i de tre måneder tilsammen i alt 365 mm.
Der var tilsået 37 tdr. land med korn. Udbyttet
blev 116 hk, ca. 3 fold. På en del af arealet kunne
der slet ikke høstes. Det følgende forår
afbrændtes 20 tdr. land med uhøstet korn, før
markarbejdet til nysåning kunne gå i gang.

I 1954 havde vi også tilsået 16 tdr. land med
sukkerroer til Sverige. De sad i jorden og rådnede i
det bare vand, og var slet ikke til at bjerge.
At vi kom igennem krisen skyldtes, at vi kunne
sælge ud af den ret store besætning, som var opar
bejdet i forpagtningsårene på Veslegaard. Det var
den, der var vores kapital. Men på den måde
svandt det betydeligt i kapitalen. Til den resterende
besætning måtte vi indkøbe roer og andet foder for
at klare vinteren igennem. Livremmen måtte
spændes betydeligt ind. Vi måtte se i øjnene, at vi
ikke foreløbigt havde råd til hjælp til udearbejdet
eller til hushjælp. Vi måtte selv klare arbejdet, hvis
vi ville overleve.
Det satte vi al vor energi ind på!

Istandsættelse af bygningerne
Udbygningerne trængte også til en kærlig hånd. En
sådan havde de ikke mærket i mange år. Tagene var
tækket med spån. I årenes løb var der flere steder
opstået nogle utætheder. Det var der rådet bod på
ved at dække hullerne med blikstykker af forskellig
herkomst. For at skjule dette havde Anton Nielsen
dog fået lagt tagpap på en del af taget på østsiden
ind mod gårdspladsen. Det var dog kun en dårlig

hjælp, for spånene arbejdede med skiftende vejrlig
inde under pappet, og så blev der revet hul i det.
Taget på kostaldslængens sydvestlige ende var i
direktør Wieses korte ejertid blevet erstattet med
nogle meget svære jernplader, der stammede fra
Frøslevlejren. De var ikke pyntelige, men skade
ungerne havde megen fornøjelse af at kure på halen
ned ad de glatte flader.
Udbygningerne måtte foreløbig vente, for der var
opgaver i beboelsen, som trængte sig på. De blev
ordnet lidt efter lidt, når der var tid og økonomi til
det. Vi havde dog straks faet en tømrer til at lave
nogle nye vinduer til udskiftning af dem i stuerne
og i køkkenet. Også et vindfang mellem yderdøren
og entreen kom på plads. Forsatsvinduer i
opholdsstuen blev også opsat.
Der var synligt bjælkeloft i alle rum. Det var
rigtig hyggeligt, især da vi fik oplagt plader
mellem bjælkerne. Disse blev tapetseret med
stærkt, hvidt papir, og det gjorde stuerne lyse. En
del år senere fik Ludvig lyst og tid til at lægge pro
filbrædder op imellem loftsbjælkerne. Nu var det
blevet in, og det så pænt ud.
De oprindelige gulvbrædder fra husets opførelse
lå overalt. Det var brede brædder. I det første år
fik vi lagt masonitplader over, men senere kom
der vinylfilt og nålefilt og til sidst tæpper over alle
gulvene.

Dræning
I 1955 fik vi igennem Hedeselskabet al dyndjorden
drænet, og i 1957 skete det samme med de højere
liggende arealer. Det var absolut nødvendigt.
Ganske vist havde Anton Nielsen sagt ved hande
len i 1952, da Ludvig bragte eventuel dræ-ning på
bane, at det ikke var tilrådeligt, fordi jorden nok
ville blive for tør!! Det var der dog ingen fare for,
og dræningen gav da også gode resultater. - Det
skal dog siges, at søjorden stadig kan have behov
for dræning.
Der er på visse steder mange kilder, som flytter sig
og danner våde pletter på nye områder. Det er
mærkeligt nok på de højere liggende punkter, som
der er en hel del af i den ellers flade Søborg Sø.
Nutidens landbrugsmaskiner bliver større og tun
gere. Det er ikke det bedste for den særlige jord
struktur på det afvandede område, som trykkes
sammen og bliver dyrkningsmæssig ubekvem at
arbejde med ved maskinernes pres.
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Høst på Odderholm
Det var ret dyrt for os at have hjælp i høsten.
Maskinstationerne ville ikke høste på Søen, før de
var færdige med kunderne på de højere arealer. De
kom sent, selvom vi havde bestilt i god tid. Det gik
både ud over kvantitet og kvalitet.
Vi høstede i nogle år med selvbinder og fik hjælp
af et ægtepar, som var nære naboer. Konen hed
Anna. Hun lærte mig at lægge gode læs. I det hele
taget var jeg glad for at være med til udearbejdet,
selvom jeg må indrømme, at jeg aldrig blev nogen
ørn til at hakke roer, hvad hurtigheden angik.
For at være uafhængige købte vi en bugseret
mejetærsker. Med den overkom vi to alene i nogle
år at fa høstet. Der var en sækkemaskine, hvor jeg
tog sækkene fra. Jeg kunne godt lide det arbejde,
især når vejret var med os. Det værste var dog at få
sækkene læsset på vognen og kørt hjem. Jeg
husker en varm formiddag, hvor vi skulle hente
hveden ind. Sækkene var tunge, og det kneb for
mig at holde ud til at klare de tunge løft. Så hørte
vi, at en lastbil var på gårdspladsen med bestilte
materialer, vistnok nye staldvinduer. Chaufføren,
en ung mand kom hurtigt løbende ned over
marken til os, og uden videre tog han hånd i det
med at læsse sække op. "Lad mig snup' hende"
sagde han, og tog de for mig så tunge sække med
et snuptag. Jeg mindes endnu den flinke mand
med taknemmelighed.

Kommer tid kommer råd
Allerede de første år blev der sat luftskorstene op
på begge staldlængerne og sådan skete der lidt
efter lidt forbedringer. Som tiden gik blev de
små ruder i udbygningerne udskiftet, og det blev
nødvendigt også at tænke på ny tagdækning.
Der var huller flere steder. En stærk storm flåede
en ende af det skrøbelige tag ind mod gård
spladsen. På den måde fik vi lagt lyse eternitplader op, dog kun på det beskadigede område.
Efterhånden kom vi hele vejen rundt og fik lyse
tage over begge udlænger. Det store, grimme
jerntag fra Frøslevlejren kom også ned. Det var
et hårdt arbejde for den jernhandler, der havde
købt det, og som selv skulle tage det ned.
Når et nyt stykke tagdækning var lagt op, var
det en nydelse for os ude fra markerne at
betragte det pæne syn af et lyst tag. Vi har nok

Odderholm set fra haven 1939 (se side 37). (Privat foto)

også brugt det udtryk, at det frydede os at se på.
Den taleform fik vores lille Kirsten fat i, så da vi
ved en anden lejlighed havde fået nogle udtjente
vinduer udskiftet med nye, syntes hun, at vi
skulle gå ned på vejen for at "fryde dem". Det
gjorde vi så alle fire.

Odderholm et godt
sted at være
Vi faldt godt til på Odderholm. Trods de forskel
lige vanskeligheder, vi kom ud for gennem årene,
holdt vi af ejendommen og dens herligheder.
Gården har en fin beliggenhed. Det er en af dens
store fordele. Med sine to indkørsler fra landeve
jen er der gode oversigtsforhold, og det er også
en fordel med den fritliggende og åbne gårds
plads, så man indefra straks kan se, hvem der vil
komme til døren.
Når vi færdedes på markerne var vi lige midt i et
område, hvor vi mærkede, at der i gammel tid var
sket store begivenheder. Ruinerne af Søborg Slot
var vor nære nabo. Fra barndommens læsning
kendte vi beretningerne om, hvordan Søborg Slot
var stedet, hvor store beslutninger blev taget, og
hvor mange af rigets betydeligste mænd måtte

friste en nedværdigende tilværelse i det stærke slots
skumle fangekælder. Vi kunne virkelig mærke, at
historiens vingesus svævede over egnen og gjorde
begivenhederne levende.
Oppe over Kongshavens trætoppe hævede Søborg
Kirkes tårn sig højt over byens lave tage. I en stille
morgentime - når lærkerne ude over markerne sang
så himmelsk dejligt - blandede kirkeklokkens
malmfulde stemme sig i morgensangen og fik en
lyttende til at tænke på nogle linjer af præsten og
digteren Chr. Richardt: "Glæden ved Guds grønne
jord, den vil ikke kriges/ klokkeklang og lærkesang
de kan godt forliges".

Haven
Haven til Odderholm med den lille skov er et kapi
tel for sig. Da vi i 1954 skulle til at lære den at
kende, var den eet stort vildnis. Den var også lidt
mørk på grund af mange træer, der stod på rad og
række.
I vore første år på Odderholm fældede vi en del,
men plantede også nyt. Det blev til en lind og
mange bøge i og ved skoven. De voksede sig store
og smukke i vor tid på gården. Dertil kom mange
små bøge, som blev til en stor flot hæk, men også
en avnbøg blev plantet. Vi fulgte den med stor
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interesse. Den kaldes også vrangebøg og er ikke i
familie med bøgen, men tilhører hasselfamilien.
I 1975 plantede Ludvig en eg ved indkørselen til
gården. Den blev sat bag ved stenen, og lige i skel
let til kanalrabatten. Så var der tre egetræer på
Odderholm: Den store ved laden, en i egehækken,
hvor der også var elmetræer, og så det unge træ
som en vagtpost og en velkomsthilsen ved gårdens
indkørsel.
Den 16. april 1990, på Dronning Margrethes
halvtredsårs fødselsdag, blev en ung birk plantet
i skoven i anledning af festdagen, men også som
et minde om den dag for halvtreds år siden, da
den lille prinsesses ankomst blev en lys og
glædelig begivenhed i en mørk og ulykkelig tid
for Danmark.
I haven var der også mange halvdårlige æbletræer.
Da de blev fjernet, kom nogle enkeltstående og
smukke gamle træer ganske anderledes til deres ret.
Der var et stort med flotte ildrøde æbler,
Danzigerkantæblet, der for os var en helt ukendt
sort, og som hvert eneste år gav et stort udbytte,
som vi fik omsat til æblemost. Træet var groet op
med tre stammer, og det er sikkert blevet plantet,
da haven blev anlagt omkring 1880 samtidig med
den lille skov. Den bestod fra begyndelsen af
elletræer, som senere blev fortrængt af ask. Ikke
langt fra Danzigertræet stod et andet gammelt og
kroget æbletræ - det skæve æbletræ - med en gen
nemhullet stamme, hvor solsorten byggede sin
rede. Også det træ gav masser af dejlige æbler.
Senere fandt vi ud af, at det var et Arreskovtræ.
Længst nede i haven stod også et meget stort
æbletræ med mange stammer. Der var to forskel
lige sorter på det, men de var vist hverken velsma
gende eller holdbare, men gav god føde til
sjakkerne, når de en kold vinterdag kom i en stor
flok og gjorde sig tilgode med de resterende ned
faldsfrugter.
De tre nævnte æbletræer stod på græsplænen, og
derudover var der en stor og flot ædelgran, der var
plantet af familien Jørgen Nielsen ved deres
ankomst til gården i 1915. Ædelgranen var en pryd
for haven, og den kunne ses langvejs fra. Vi fik
megen fornøjelse af det træ. Fra det tidligste forår
var det solsortens foretrukne stade, når den fra
træets øverste gren ved solnedgangstid lod sine
bløde fløjtetoner falde ned over os og dens område.
Hen på sommeren indtog skovduen pladsen på

toppen af træet, og gøgen - den glade skælm fandt
også på at sidde deroppe. Vi havde ikke før haft en
gøg så tæt på, og dens kukken lød omkring os, også
om natten, hvor den fandt på at sidde i et træ lige
ved vinduet ved vort soveværelse.
Ud over ædelgranen var der også flere andre sted
segrønne træer anbragt i plænen. Lidt for mange,
for de mørknede en del og kom heller ikke til
deres ret. En voldsom efterårsstorm gjorde det af
med flere af dem, desværre også den store ædel
gran, som knækkede i tre dele, og helt måtte
fjernes. Stormen slog også det podede æbletræ
omkuld. Det faldt ind over et syren-og jasminbus
ket, som blev delvist knust. Det kan siges at være
en hård beskæring, men jasminbusken voksede sig
siden smuk. Der var også mange gode frugtbuske,
som i alle årene gav masser afbær. De var nok i sin
tid sat af Nicoline Nielsen. Det var gode, sunde
sorter af stikkelsbær, ribs og solbær. Udover at de
blev nydt lige fra buskene, var de også et godt sup
plement i husholdningen, og Peder og Kirsten var
flinke bærplukkere.
Bag huset stod flere frugttræer. Der var træer med
velsmagende Viktoriablommer, fine sveskeblommer,
skovfogedæbler, Inger Marie og pigeoner samt et
med en ukendt æblesort. Selv plantede vi et paradis
æbletræ, hvis rød-og gulkindede små frugter jeg
anvendte til fin gele.
Ved indgangen til haven og ret tæt på huset stod
en stor smuk nøddebusk. Længere inde fandtes et
barn af den. De nøddebuske var så flotte, når de
om foråret foldede sig ud. Raklerne, knopperne og
de udsprungne blade havde en flot bordeauxrød
farve. Det samme var tilfældet med nøddehaserne.
Gennem årene fik vi megen glæde af de buske.
Nødder, som ikke var blevet opsamlet, satte små
planter og blev efterhånden til større buske, som vi
plantede ud. Mange små buske blev foræret til
andre, der gerne ville have en rød nød.
Vi havde selv plantet en række almindelige
grønne hasler. Det var da de voksede til og
bestøvede de to røde buske, at alle de små planter
skød op i den omliggende græsplæne. Sommetider
kom en sådan lille plante frem af et glemt muse
forråd; det blev med tiden til en særlig flot busk.
Buskenes høstfarve var smuk gylden og gav også
efterårshaven en særlig charme.
En meget gammel hvidtjørnebusk, der stod læn
gere inde i haven, var også smuk i efterårstiden.

Efterkommere afden oprindelige påskelilje ”Margreteliljen”, der blev indført i middelalderen og lagt i urtehaven på
Sø borg Slot. Tegning afPeder Meyhoff1969.

Igennem årene var den klippet rund, og når den
om efteråret fik et skær som af blankpudset kobber,
var det ligesom en kæmpestor kobbergryde, der lå
med bunden i vejret. Men efter den første nat med
lidt frost var det gyldne væk. Den mistede med eet
alle bladene. Nu var den helt bar og sort, og vi
kunne se de tomme reder, hvor forsommerens
småfugle havde haft sikre rugesteder.
Mest betagende var dog nok den sene vinter eller
det tidlige forår i Odderholms have. Straks ind i
januar tittede de første spage spirer af et ganske
overdådigt flor af vintergækker frem. Overalt stod
de igennem årets første måneder og lyste op nede i
den lille skov, så tæt, at man ikke kunne træde
imellem dem. Vi var ikke karrige med at dele ud af
den overflod, som vi syntes også andre skulle have
glæde af. Hvem har i sin tid sat de første løg, der
skulle blive til et så rigt syn? Eller er de bragt hertil
ved hjælp af smådyr - måske fugle? Det er et stort
ubesvaret spørgsmål.
En lun solskinsdag i april kunne luften fyldes af

violernes fine duft. De var også i stort tal overalt i
græsplænen og i græskanterne ved indkørselen. På
et ganske særligt sted, næsten helt nede i marken,
var der hvert år en lille samling af tætstillede, store
og dejligt duftende violer.

Dronning Margretes
påskeliljer
I den lille skov, og under høje asketræer, blandt
stargræs og ukrudt fandt vi i de første år en lille
flok af påskeliljer. De var meget små i blomsterne,
fine og lette. Egentlig troede vi, at størrelsen hang
sammen med, at de stod forkert og i for fugtig
jord. Løgene lå så dybt, og et forsøg på at flytte
dem op i haven på bedre jord mislykkedes, så de
fik lov at stå.
I foråret 1969 læste vi i "Landsbladet" at
botanikeren Lise Tillge søgte gamle, historiske løg
planter, bl. a. påskeliljer, som muligvis kunne fin
des i ældre bondegårdshaver, præstegårdshaver og
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omkring voldsteder. Påskeliljerne blev beskrevet
som små og fine, og de kom i blomst ca. 10 til 14
dage før nutidens sorter. Beskrivelsen passede præ
cist på vore små påskeliljer i skoven.
Vi satte os i forbindelse med Lise Tillge, og få
dage efter kom hun her til haven for at se på påske
liljerne. Det var dem, hun søgte efter, og vi syntes
selvfølgelig, at det var meget spændende at have
historiske planter på vort område. Lise Tillge bad
os om at værne om dem, hvad vi selvfølgelig
gjorde, så længe vi havde Odderholm. Dengang
påskeliljerne "blev opdaget" tegnede vor søn Peder
et fint lille billede af den, set fra flere sider, skrev en
tekst om blomsten og satte navn og dato under.
Den lille tegning blev sat i glas og ramme. Vi har
den hver dag for øje.
Lise Tillge fortalte os, at påskeliljen er indført her
til landet fra lande syd for Alperne i Valdemarernes
tid, antagelig ikke kun som prydplante, men også
benyttet i lægekunsten som brækmiddel. Det har
der været hårdt brug for i de tider. På de grønne
områder omkring Søborg Slot, bl. a. på
Mellemholmen bredte påskeliljerne sig i stort tal
og fandt også vej til den lille plet jord, der senere
blev til en del af haven på Odderholm. Fra Søborg
Slot, sagde man i gamle dage, at navnet
Margrethelilje stammer. Det hentyder til dronning
Margrethe den I, der menes født på Søborg Slot.

Kvægbesætningen afvikles
I august 1976 blev Ludvig 65 år. På sin fødselsdag
besluttede han, og meddelte det også til sine
omgivelser, at han nu ville begynde at afvikle
kvægholdet! Det var vi nogle, der tvivlede lidt på.
Køerne og deres trivsel havde hans store interesse,
så hvordan skulle det dog gå? Det gik fint. De
gode køer blev solgt til andre kvægopdrættere
rundt om på Sjælland. Og der var rift om dem.
Igennem 30 år havde Ludvig været udstiller på
både Bellahøj og Fællesskuet i Roskilde, hvor køer
og kvier hentede fine præmier hjem i gedigent
sølv. I 1961 blev det til kvægskuets største og mest
eftertragtede præmie, Mejeristforeningens Æres
præmie for den højestydende kosamling. Det var
en smuk og fin sølvkande.

Køb af mejetærsker
To dage efter sin 70-års fødselsdag anskaffede
Ludvig en helt ny selvkørende mejetærsker af

Ludvig Meyhoff i fuld gang med hvedehøsten i
1991 med sin Laverda mejetærsker. Privat foto.

mærket Laverda. Peder, der var hjemme til fød
selsdagen, udsatte sin hjemrejse til Jylland. Han
ville se, om nu far også kunne klare at manøvrere
med den store maskine. Det kunne han godt, og
med den høstede Ludvig fjorten sæsoner. Det sidste
år blev 1994.

Vore hunde
Vore to gode hunde, Vagger og Ras hørte begge
med til familien. Vagger var Kirstens hund. Vi fik
den i 1956 af handelsmand Sundby, til hvem vi
leverede smågrise til viderefedning. Han kom en
dag og lagde den lille colleyhvalp i fireårige
Kirstens arme. Sundby var en ældre mand, glad for
børn og kunne ikke stå for lille Kirstens klare blå
øjne. Han havde af og til lidt godt med til begge
vore børn. - Vagger blev 13 et halvt år, og var os
alle en god hund. Til sidst blev den alder
domssvækket og helt døv. Vi måtte lade den aflive
hos dyrlægen. Det gik nemt og smertefrit. Den fik
sin sidste plads i skoven, og med årene bredte
forårets første blomster sig hen over stedet.
Vi kunne ikke undvære en hund omkring os.
Derfor købte vi en hvalp, der igen blev af colleyrace. Den fik navnet Ras og blev vist min hund.
Kirsten boede på det tidspunkt ikke længere fast
hjemme. Ras var min trofaste ledsager, når jeg gik
mine vandringsture ved forårs- og efterårstide på
de nyharvede jorder, hvor de spændende flintsager
lå og ventede på at blive taget i hånd, vurderet og

hjembragt til nærmere undersøgelse. - Ras blev
ligesom Vagger godt 13 år. Så fik den de samme
alderstegn, og en dag måtte vi se i øjnene, at den
måtte aflives. Den fik også sin sidste plads i skoven,
men på et andet sted.

Odderholm sælges
I 1995 besluttede vi at sælge Odderholm. Før
høsten blev alle landbrugsmaskinerne med
mejetærskeren, kornvognen, to Volvo traktorer og
markredskaberne solgt ved auktion hos en maskinforhandler. Der kom mange købere, og i løbet af
godt een time var alt væk.
Salget af selve gården gik også hurtigt.
Formanden for Landvindingslaget Søborg Sø,
gårdejer Helge Andersen, Viebjerggård i Græsted
var stærkt interesseret i at købe, og handelen gik
nemt og hurtigt. Helge Andersen, der var
forholdsvis ny på egnen, og som havde købt jord i
Søen, ville gerne have mere af den gode søjord.
Overtagelsen fandt sted pr. 1. september 1995.

Det blev Helge Andersen, der høstede for os i
1995, og han kørte samtidig alt kornet til NAG.
Alle vore maskiner var som nævnt solgt før høsten,
så vi havde ikke noget med dette arbejde at gøre
det sidste år på gården. Den dag, da Helge
Andersen afleverede vejesedlen for det sidste læs
korn for vores regning, kørte vi til Viebjerggård og
betalte ham for meje-tærskning og kornkørselen.

Vi er den familie, der har boet længst på
Odderholm, og måske den sidste landmandsfami
lie på ejendommen. Helge Andersen, som vi solgte
til, fandt det mest formålstjenligt at fraskille jorden
og lægge den til sin egen gård. Bygningerne, und
tagen laden, som han selv ønskede at disponere
over, blev, sammen med haven, skoven og det
trekantede areal mellem de to indkørsler, frasolgt
og beboes nu af ejere uden nogen tilknytning til
landbruget.
Gerda Meyhoff
November 1999

Odderholm fotograferet i 1995 fra østsiden med verandaen iforgrunden og staldlængerne bagtil mod venstre. Privatfoto.

Møller i Holbo Herred II
Af Michael Ahlström og Simon Steenfeldt

Skarpsindige årbogslæsere vil i artiklen "Møller i
Holbo Herred" i årbogen for 1999 kunne kon
statere, at der mangler to møller i forhold til det
kort, der blev bragt. Af uransagelige grunde var
Helsinge og Hågendrup Møller faldet ud af
artiklen. Det bringer vi bod på her.
Helsinge Mølle blev opført af datidens bymata
dor Niels Jonas Rundin i 1862-63. Den blev en
vigtig brik i byens udvikling, idet den trak bønder
fra oplandet til, som skulle have malet mel. I 1899
blev der bygget motorhus og indsat ny kværn,
hvilket udvidede møllens muligheder. Den blev på
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dette tidspunkt drevet sammen med Korn- og
foderstofsforretningen i byen. Helsinge Mølle lå
stolt knejsende bag husrækken i Vestergade ved
Gadekæret, indtil den i 1966 blev nedrevet.
Hågendrup Mølle blev opført af Peter Andersen i
1860 og sat i drift i 1862. I 1870 blev der bygget
bageri i tilknytning til møllen, men det blev
udskilt i 1919. I starten af 1930'erne blev der ind
lagt petroleumsmotor. Som så mange andre møller
blev vindkraften suppleret med motor-kraften. Nu
er Hågendrup Mølle et næsten skjult fundament i
landskabet.

Gilleleje Hovedgade 1915 med kirken i baggrunden.

GILLELEJE 1911 TIL 1915
Af Per Strandborg Christensen
Gillelejes borgere er nok fortrolige med byens
gadenet som gennem generationer har undergået
et minimum af ændringer. Alligevel ville et besøg
i fortidens fiskerleje sikkert virke overraskende på
de fleste af os. Så kendt og dog så anderledes.
Vi må forestille os en sindig, afslappet trafik i
grusede stræder mellem mere eller mindre åbne
møddinger. Vejbanen var til stadighed opkørt af
de smalle hjul på de mange hestevogne eller
præget af spildevandet, som af mangel på afløb
fandt vej til hver lavning. Efter mørkets frembrud
var det ikke uden fare at famle sig frem gennem
gyder og stræder. Gadebelysning taltes der ofte
om, men endnu var det blevet ved snakken.
Før ejede kroen al jorden vest for Søborg kanal.
To matrikelnumre, 88 og 3 var delt af et
stengærde som strakte sig helt til Enemarken,
nogenlunde som Vesterbrogade løber i dag. Nu
var arealet reduceret, dels ved jernbanestationens
bygning, dels hvad badehotellet behøvede til sin
drift. Men stadig strakte kroens kompleks af
bygninger sig fra kanalen til Stationsvejens
hjørne, hvor en keglebane og kroens mejeri
dannede det vestre skel.
Det nye Vesterbro var så småt ved at blive
bebygget. Grundene strakte sig i reglen helt fra
gade til gade og nordsiden af Strandallé, den

nuværende Gilleleje Strandvej talte kun én villa
beliggende på Feilbergsvej. Ved Enemarken lå
"Strågården", den lokale fotograf H .C. Hansens
fødested, medens arealerne syd for gården stadig var
tomme bortset fra Vandværksvej, som til gengæld
rakte helt ud til vandtårnet. Jernbanens spor lå
østligere, netop hvor Kastaniealle i dag løber.
Takket være fyrmester Faber var Fyrbakkerne
pænt bevokset, især den gamle granskov øst for
Østergade. Gilbjerg var derimod et bart og forblæst
højdedrag som tilflyttede grundejere imidlertid
forsøgte at beplante for at mildne havernes klima.
På havnen ville man lede forgæves efter både
Østmolen og inderhavnens søndre betonkaj.
Hverken denne, eller dens forgænger af pæle var
endnu blevet bygget, og belysningen klarede nogle
søvnige petroleumslygter, som i reglen gik ud, når
efterårets storme hærgede.
Der var nok at tage fat på for Gillelejes borgere.
Servicegraden var lav, men ligeså var skatterne. En
lille kreds af byens borgere, gengangere i foren
ingslivet, havde da også en lang række initiativer,
og som vi skal se blev det ikke bare ved snakken.
Jeg har besøgt Frederiksborg Amts Avis gæstfri
arkiv og vil efterfølgende bringe uddrag fra og
referat af Gillelejes rubrik for at vise, hvilke
muligheder datidens borgere havde til rådighed.

Fra Kanalbroen ved Havnevej og Hovedgaden set mod øst — cirka 1910.

Vesterbro i Gilleleje med annekset til badehotellet i baggrunden. Husene til højre blev opført 1908 og kan

stadig ses på Gilleleje Strandvej.

1911
3. januar:

16. april:

Belært af dårlige erfaringer havde man nytårsaften
udsendt en patrulje på 6 mand til Gilleleje som
ordensvagt i mangel af en stedlig politibetjent.
Alligevel blev der knust 3o ruder i sognefoged Nikolaj
Hansens drivhus og fiskere fra en Esbjerg-kutter
tildelte bager Jensen grove knubs uden ringeste årsag.

Sognepræsten O. Sadolin drev en privat realskole på
den nuværende Bøgebakke, dengang kendt som L.
Pedersensvej, sideløbende med sin præstegerning.
Efter nogen polemik om skolens forhold skrev Sadolin
i avisen: Angående skolens forhold vil jeg anføre føl
gende. Da jeg ikke længere havde tid til både under
visning og voksende kirkelige pligter, besluttede jeg at
sælge skolen til lærer Lehn fra Svendborg.
Et forslag om samtidigt at drive endnu en skole i
Græsted strandede på problemer med togtider og
timeplan. Desuden havde forældrene i Gilleleje nu
købt skolen med lærer Lehn som forpagter med
forkøbsret til skolens bygning på L. Pedersensvej.

14. marts:

En omrejsende trup viste Heibegs "Elverhøj" i bade
hotellets store sal.
15. marts:

Udsalg af aktiverne fra snedkermester David
Petersens konkursbo. Han var en driftig håndværker
med flere seriehusbyggerier bag sig, men uvist af
hvilken årsag var økonomien svigtet. En håndværker
fra Hillerød bød 10 kr. for to ejendomme og fik dem.
Hillerød Omegnsbank betalte 625 kr. for tre ejen
domme på Vesterbro, medens kbm. og fiskeeksportør
Laurits Pedersen måtte betale 200 kr. for en ube
bygget parcel.
Omtalte købmand handlede meget med fast ejen
dom. Han havde allerede sikret sig en pæn del af
skolejorden, og i april, hvor sognerådet holdt auktion
over den såkaldte "Klokkerlod" bød han 2400 kr.
som højeste bud og fik den.
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Den private realskole ca. 1910.

9. maj:

Gilleleje Turistforening køber og opstiller
offentlige bænke med foreningens navn på
havnemolen, på Gilbjerg, Nakkehoved og på slots
ruinen i Søborg.
9. maj:

Blikkenslager Alf. Svendsen på "Østerbro" har
nedrevet sin gamle hjørneejendom og i dens sted
opført en imponerende forretningsejendom med
hjørnespir og tag tækket med naturskifer (hjørnet
af Østergade og Store Strandstræde).
12. maj:

Et udvalg i Helsingør fremsætter en plan for en for
længelse af Hornbækbanen til Gilleleje med henblik
på at fremme Helsingørs trivsel: Udvalget mener, at
byen savner opland. Det kan opnås ved at forlænge
Hornbækbanen til Gilleleje og måske endda helt til
Tisvilde. Det ville i anlægssum beløbe sig til omkring
650.000 kr., et overkommeligt beløb, hvis staten vil
træde til. Det skulle ikke være utænkeligt, idet den
ejer store arealer ved Villingebæk og Nakkehoved.
Disse ville ved en togforbindelse stige stærkt i værdi
og retfærdiggøre statens investering.

Fisker Julius AdolfPetersen, hovedgaden 27, ses her
foran den nye hjørneejendom ”Kristiansborg”. Han
står med bundsættenæringer til at fange smasild med.

Den gamle ejendom pa hjørnet af Østergade og Str. Strandstræde som blikkenslager AlfSvendsen nedrev
for at bygge “Kristiansborg”.

"7*—dl
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dringsværdige indsats, og den voksende sans hos
borgerne, for at frede om de afdødes hvilesteder
har betydet, at kirkegården omsider fremstår som
endog særdeles smuk.
7. august:

Terslin i 1962foran 1867-skolen på Rostgaardsvej.

17. maj:

H.C. Therkelsen, Gilleleje skoles andenlærer siden
1909, er efter ansøgning bevilget navnet Terslin.
- Handelsgartner Julius Møller på Stationsvejen
har i går plukket årets første jordbærhøst af sorten
Evern.
Pinsen 1911:

På Hillerød station måtte man indsætte de såkaldte
"bænkevogne" for at klare presset. I Gilleleje måtte
man på kro, hotel og pensionater indlogere de sidst
ankomne - flere hundrede turister - hos private
borgere med ledige rum.
Fiskerne tjente i det strålende solskin en kærkom
men ekstraskilling ved at arrangere bådudflugter til
Kulien og Hornbæk.
18. juni:

På sit møde besluttede Søborg-Gilleleje sogneråd
at indlægge telefonapparat! Senere under mødet
meddeltes det fra birkedommer Jacobæus, at fab
rikant John Petersen på Stonehill har tilladelse til
automobilkørsel ad tvangsruten over Bonderup og
Bregnerød forbi "Lundebakke" til sogneskellet ved
Øverup. Medlemmerne tog sagen til efterretning
efter en længere diskussion. - Lærer Nielsen i
Søborg anmodede sognerådet om midler til ind
køb af 6 skifertavler til børnenes undervisning.
Rådet bevilgede tavlerne.
22. juni:

Ved klokker og graver Søren Kristiansens
jubilæum ved Gilleleje kirke rostes han
store og såre tiltrængte arbejde med at
orden i kirkegårdens forhold: Denne
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25 års
for sit
bringe
beun-

Citat fra Sorø Amtstidende: Selve Gilleleje er ikke
smuk! Når da måske undtages det nye kvarter som
er skudt op omkring badehotel og jernbanestation.
Den offentlige renlighed lader også meget tilbage
at ønske. Hestegødningen ligger hen i "gaderne",
og med den øgede turismes trafik bliver det i tidens
løb til anseelige mængder som afgiver en ube
hagelig parfume og i tørt vejr, et støvstof for vin
den at gribe fat i, men næppe sundt for men
nesker at indånde.
Fire dage senere er tonen mere positiv fra
Amtsavisens egen meddeler: Denne smukke som
mer har lokket usædvanlig mange landliggere
herud. De bader i Kattegat og soler sig i klitterne i
et antal af ca. 1200 personer, antagelig en rekord
for byen.
Det tyske islæt er mærkbart dominerende, men
også mange andre nationer ses og høres i det
brogede og kosmopolitiske gadebillede. Det tyder
på, at Gilleleje har opnået ry som et mondænt og
internationalt feriested.
17. august:

Mænds badeliv på havnemolen: Byens borgere har hver
formiddag mellem 11 og 12 haft lov at bade fra yder
molen uden badedragt, det eneste sted, hvor en sådan
badeform lader sig gøre.
En af omegnens gårdejere, i selskab med to kvindelige
familiemedlemmer, kom hertil, og disse damer følte sig
stærkt generet ved synet af de mange afklædte mandsper
soner, som lystigt boltrede sig i de friske bølger.
Alle aldersgrupper var repræsenterede, lige fra
små skoledrenge til granvoksne borgere. Her sås
bl.a. toldmedhjælper Julius Jensen, kbm. Laurits
Petersen, fisker og sognerådsmedlem Carl Bæk og
boghandler Søtofte.
Ingen havde troet det anstødeligt at bade nøgne.
Det var jo gammel skik, og skulle en dame komme
forbi i badetiden, plejede hun som regel bare at
vende ansigtet bort eller holde hånden for øjnene.
- Ja, somme ville endda påstå, at enkelte damer
dristede sig til et lille kig mellem fingrene!

Gårdejeren henvendte sig til politiet i Helsinge.
Herfra forventes dog ingen reaktion. Vor lange kost
bare mole blev dog næppe bygget som promenadesti.
19. august:

Selskabet Hornbæk-Gillelejebanen indbød til
offentlig tegning af aktier for 650.000 kr.
29. september:

Årets sildefiskeri foregik ved Odden, under
Anholt og i farvandet ved Møn: Den gamle
bundsættemetode bruges atter. Priserne retter sig
efter udbudet. Kan man ikke enes med de lokale
sildeprangere, kan det ske, at fiskerne sim
pelthen "muggebekker" tværs over Sundet og
afsætter fangsten til højere priser i Høganæs. I går
hjemvendte Thyra med 485 ol høstsild, i dag
kom Alfa og Frida ind med 350 og 150 ol sild.

Gilleleje Kro 1909 set fra vest.

6. januar:

Foregangsmænd på Vesterbro har etableret den
spæde start på en gadebelysning. Nu må man så
håbe, at eksemplet smitter øst for kanalen, så bor
gerforeningens nyanskaffede gadelygter kan blive
taget i brug til glæde for sene nattevandrere.

27. oktober:

Den populære og joviale Ole Jensen, kendt af
hvert barn i Gilleleje som "Ourretssavførn", fyl
der 70 år. Han har ligget på landet i sin villa på
Fyrbakkerne i over 20 år og har i den tid
investeret i flere ejendomme og arealer på
Gillelejeegnen. Hver dag spadserer han gennem
Granskoven til byen, bevæbnet med stok og
stråhat. Hatten må af og på ustandseligt, idet alle
vil sludre med den venlige Ole Jensen, som
kender alle i byen og altid er tilbøjelig til en lun
passiar.
6. november:

Lejer af Gilleleje kro, Christian Albert Hansen,
født i Dønnevælde ved Græsted og udlært i faget
på Store Kro i Fredensborg, har netop købt
Gilleleje Kro med alt inventar, men uden avls
bygninger og købmandshandel. Prisen er 70.000
kr. til de tidligere ejere murermester Svendsen og
restauratør Haugsted, begge fra Hellerup.

1912
6. januar:

I efterårets løb sejlede Gillelejes fiskere mellem
12.000 og 14.000 tønder kartofler til Nyhavn til
en gennemsnitlig pris af 4 kr. tønden.

18. januar:

Skuespillerne Zangenberg og Ebba Thomsen gæs
tede Gilleleje i selskab med direktør Schnedler
Sørensen, for at filme sidste del af en filmkomedie.
Ifølge "København" sprang Zangenberg under
optagelserne fuldt påklædt i de iskolde bølger og
trodsede kulden til optagelserne var "i hus"!
23. januar:

Der er politisk møde i byen. Om søndagen bød de
radikales formand, karetmager Peter Hansen,
Strandborg, 230 gæster velkomne til et foredrag i
hotellets store sal. Folketingsmand Slengerik var
kommet herud for at berette om perioden
omkring ministeriet Zahles afgang.
25. januar:

En hund, ejet af en herboende malersvend, har fået
den slemme vane, af og til at løbe ad Smidstrup til.
Her kan den finde på at forskrække og forulempe
sagesløse borgere.
Nu kan ejeren vælge mellem, enten at tøjre kræet
forsvarligt eller forsyne den med en solid mundkurv.
Under sognerådsmødet forleden på Gilleleje Kro
ytrede en kreds af borgere for øvrigt ønske om, i
lighed med Helsinge, at få indført en hundeskat på
5 kr. for hunde under 10 tommer, og det dobbelte
for store hunde. De mange og store hunde er
blevet en plage for egnen.
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Både ved Gilleleje gamle bedding som omtales i teksten.

27. januar:

14. februar:

Gilleleje afholdsforening og Good Templarlogen
"Sjællands Nordpynt" henstiller, at sognerådets
anbefaling af beværterbevilling til kroen trækkes
tilbage. I modsat fald kræver man en sogneaf
stemning om bevillingen.

Den gamle bedding trænger hårdt til fornyelse, og
den 17. februar indkaldte havnelaugets formand,
rebslager Frederiksen, de 120 medlemmer til råd
slagning. Han har netop beset Lynæs nye bedding til
16.000 kr. sammen med skipperne Chr. F. Carlsen
og Bent A. Bentsen. Bådebygger Madsen, Lynæs
var meget tilfreds med beddingen, som kan tage ret
store skibe og virker efter hensigten i alle måder.

14. februar:

Her i midten af februar føler man sig hensat til ark
tiske egne, når bådene presser sig gennem havisen,
og jægernes skud giver genlyd mellem
isskruningerne ud for fiskerlejet.

18. februar:

En kreds af borgere, med bryggeriejer Valdemar
Bjørnsen i spidsen, ventilerer planer om etablering
af et gasværk i Gilleleje.

Forretningsudvalget for projektgruppen bag
Hornbæk-Gillelejebanen var i audiens hos mi
nistrene for landbrug, trafik og finanser angående
statens eventuelle aktiekøb i banen. Der vil ske en
stærk værdistigning af statens 50 tønder land ved
Nakkehoved og 100 tønder land ved det østre
Villingebæk. Deputationen, som bestod af
boghandler Møller og underfoged Ørsted fra
Helsingør, kbm. Laurits Pedersen fra Gilleleje og
de to gårdejere Otto Larsen, Stendyssegård og
Anthon Larsen, Thorshøjgård, inviterede de 3
ministre på besøg i området.

14. februar:

11. april:

Den 25 år gamle sangforening har fået ny
bestyrelse. Formanden blev manufakturhandler H.
H. Henriksen, af gammel Gilleleje-slægt. Desuden
blev valgt hans kollega kbm. Th. Jacobsen,
boghandler Søtofte, murermester Peter Andreasen
og konduktør Poulsen Gribskovbanen.

Et I/S spurgte i forbindelse med etablering af et vand
værk i Gilleleje, om sognerådet ville indtræde i selska
bet. Man mener det fornuftigt at fa opsat brandhaner
rundt om i byen, når der alligevel skal nedlægges vand
rør. Anlægget vil koste ca. 20.000 kr. - Rådet svarede nej
til at indtræde!

14. februar:

Til foråret vil Gilleleje være 10 store villaer rigere.
Med Hornbækbanens snarlige forlængelse in
mente sker der en livlig spekulation i byggegrunde
i håbet om betydelige prisstigninger på byggejord.
14. februar:

11. april:

Plantagen på Gilbjerg er i de seneste år vokset til
skovlignende karakter og udvidet med flere tønder
land nyplantning. Snart vil den fremstå som en
skærmende kalot på Gilbjergs stormomsuste isse.
Opsynet er nu så omfattende, at ejeren af de største
arealer, grosserer Ferdinand Andersen, har ansat
skovfoged Kongsted og bygget en tjenestebolig
mellem Gilbjergstien og plantagen umiddelbart øst
for hotel Gilbjerghoved.
11. april:

Posthusets nye bygning på Stationsvej, skråt over
for jernbanestationen, vil kunne tages i brug i
denne sommer.

25. april:
Pastor Sadolin, som holdt afskedsprædiken ultimo
november, vil blive afløst af cand, theol. E.
Hornemann Leth, valgt den 25. april.
21. juni:

Resultatet af den krævede sogneafstemning om
kroens bevilling forelå. Af de 1045 stemme
berettigede borgere stemte de 245 nej. Det var
under det krævede minimum på 25%. Dermed
kan sognerådets anbefaling følges, og kroejer Chr.
A. Hansen kan uhindret drive sin næring.
26. juni:

Blistrup Boldklub tog på sejludflugt til Mølle og
Kulien med fiskerbådene Anne Marie og Columbus.
- Senere på dagen deltog 600 personer i Luthersk
missions møder i missionshuset på Vesterbro og i
Bellevueskoven.
18. juli:

Guds ord blev rigeligt forkyndt i Gilleleje i går, og
om end mødernes karakter var forskellig, var
ånden dog den samme!
En Søndagsskole var til let frokost og andagt i
menighedshuset. Derefter strandbad og gudstjen
este i kirken. Senere møde på Nakkehoved med
taler af premierløjtnant Bjørner og pastor Leth.
Frelsens hær mødtes på Strandbakkerne og senere
hos Luthersk mission.
Det var fornøjeligt at se de unges march, deres
ånd og disciplin, en sand modgift mod den fejghe-

dens og selvopgivelsens ynkelighed, som ellers
møder os på så mange måder!
Fhv . distriktslæge August Thierry.
27. juli:

Den nye damper S/S Helsingborg, indsat mellem
Kbh. og Mølle, vil hver anden dag gøre en tur til
Gilleleje og retur og hver anden dag til Arildsleje i
Skeldervigen. Begge ture udgår fra Mølle.
4. august:

Sang- og foredragsforeningen afholder stor fest på
kroen. I krohaven findes karrusel og tombola. Kgl.
Kapel-Musicus professor Petersen musicerer, led
saget af fru stationsforstander Asmussen på piano.
Entre: 50 øre + forlystelsesskat. Kl. 8 dans på
bonede gulve til stort orkester. Entre: 1 kr. + forlys
telsesskat.
Stadepladser udlejes. Gilleleje kro tlf. Gilleleje nr. 7.

75. august:
Angående den fri strandadgang er badegæsters
opførsel ofte fremført. - Kan hænde, at enkelte
badende har irriteret grundejere, men som helhed
er badelivet harmløst.
Øst for havnen, hvor stranden er allerbedst, med
ren sandbund og lune gryder, findes imidlertid et
trist "Aber Dabei". Der grisses med henkastede
flasker, glasskår, aske, kasserede køkkengrejer og
alskens ragelse, som taler til lugtesans og følelser på
grumme vis. - En grundig oprydning, og fjernelse
af rådne tangdynger, ville nok gavne Gillelejes
omdømme.
18. august:

Fredag aften i skumringen samledes en mængde
sommergæster ved den gamle reberbane på
“Grønland”. Alle var forsynet med japanske papir
lygter, et fantastisk optrin i den lune sommeraften.
Med en lirekasse i spidsen begav selskabet sig
østpå gennem de smalle stræder og op ad bakken i
Granskoven. Lygterne kastede et blafrende skær
dybt ind mellem de mørke graner og fremkaldte en
helt speciel stemning. Prosessionen, som nu var
vokset til over 200 mennesker, stoppede ude i det
fri på Lendorfbakkerne, hvor et varmt LEVE for
Ors. Ole Jensen blev besvaret med rungende hurra
råb. Derefter drog man ned af skråningen under
afsyngelse af en meget yndet vise i Gilleleje for

Gilleleje vandværk (bygget 1913) og vandtårn — og ikke som der står på billedet Gasværket. Det ses side 84.

tiden, den såkaldte ” Richvise". Man sluttede af med
en munter svingom til lirekassens toner lige til
papirlygterne brændte ud. - Efter sigende vil man
gentage initiativet i aften. Denne gang går turen til
cikoriefabrikant Richs sommerbolig, Gillelejes mest
upopulære landligger (afspærrede stranden med
pigtråd).
20. august:

Manufakturhandler Th.Jacobsen, som netop 18.
ds. fejrede 25 års forretningsjubilæum, er udnævnt
til statens repræsentant i Gribskovbanens
ledelse.
28. august:

I går har en hel del filmfolk atter, under stor
opmærksomhed af fiskere og landliggere, filmet på
Gilleleje havn. Byen er så småt ved at blive et eldo
rado for dansk filmproduktion.
11. september:

Ca. 12 - 14.000 ol sild er indkommet til Gilleleje
havn. På stranden rørte sig et muntert og malerisk
folkeliv af fiskere, landboere og prangere. Mangen
Gillelejer udbrød tilfreds: Nu skær den!
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29. september:

Sørøvere
I går morges kl. 9 morgen opdagede en vandrings
mand en kragejolle med Helsingborg-nr. 777 land
sat på forstranden under Nakkehoved fyr. I jollen
så han 3 Remington rifler med 500 skarpe patroner
samt andre våben og noget tyveværktøj. Da 3 mand
i det samme nærmede sig båden, begav gillelejeren
sig skyndsomt tilbage til Gilleleje havn, hvor han
anmeldte sit fund. Fra Helsinge politi bad man
strandfoged Lars Andreasen om at anholde de tre
mænd på stranden. Med assistance af fiskere og
nogle fyrpassere fik man tilbageholdt en af mændene, mens de to andre undslap østover. Den
anholdte var en 19-årig svensk sadelmager bevæb
net med en skarpladt revolver. Man var så heldig, at
de to andre løb lige i armene på to cyklende be
tjente fra Helsingør, alarmeret af Helsinge politi.
Under forhøret på tinghuset i Helsinge påstod de
3 svenskere at være på mågejagt i Sundet.
Helsingborg politi meddeler imidlertid, at den
pågældende kragejolle er meldt stjålet fra havnen i
Helsingborg af ejeren, skomager Ivar Engstrøm.
Våbnene stammer fra et tyveri i Helsingborg. De 3

svenske sørøvere udleveres snarest til Sverige. Deres
udrustning var: 3 geværer, 4 revolvere, 10 æsker
patroner, 4 læderhylstre med patroner, to flasker og
6 pakker krudt, 3 patronbælter, 1 sabel, 3 bajonet
ter, 4 dolke, 4 knive, diverse bor og andet værktøj,
1 kort, 1 lup samt en hel del køkkentøj.

3. december:

3 kandidater var opstillet til valget som afløsere
for sognefoged Nikolaj Hansen, nemlig fisker
Carl Nielsen Bæk, vognmand Lars Peter Petersen
og murer Mads Petersen. L.P. Petersen fik flest
stemmer.

4. oktober:

I længere tid er der arbejdet på etablering af et
vandværk i Gilleleje.
Nu, den 3. oktober, er en kapital på 20.000 kr.
endelig tilvejebragt. Planen er at forsyne et
område fra Th. Jacobsens hjørneejendom,
Hovedgaden/Østergade i øst til og med karetmager
Peter Hansens ejendom "Strandborg" beliggende
på hjørnet af Sognevej (A.W Holmsvej) og vejen til
Græsted i vest.
Kommiteen består af smedemester Julius Nielsen,
murermester Anders Hansen (Gran-skov), sta
tionsforst. Asmussen og boghandler Søtofte.
16. oktober:

Turistforeningen meddelte, at man snarest vil
behandle strandafspærringerne ved Fyr
bakkerne, men da foreningen ikke er solvent vil
bestyrelsen stille sine mandater til rådighed, så en
ny bestyrelse kan vælges snarest. Den afgående
bestyrelse består af: Kbm. Carl Nees, bogh.
Søtofte, hotelejer F.N.Hansen, stationsforstander
Asmussen, gdr. Anton Hansen, Danevang ved
Ferie, urmager Jørgensen, Græsted og uddeler
Nielsen, Gilleleje.
16. oktober:

En svensk skonnert laster i disse dage props fra
Gribskov til de engelske kulminer.
16. oktober:

Gårsdagens tale af landbrugsministeren var absolut
fældende for "Pigtrådsherrene" på Fyrbakkerne.
Forhåbentlig betyder det, at hegnene inden længe
bliver fjernet.
6. november:

På turistforeningens generalforsamling oplyste
Ors. Ole Jensen at DFDS har lovet, at tirsdags
damperen fra Kbh. til Nykøbing Sjælland fra
næste sommer vil anløbe Gilleleje på både ud- og
hjemtur.

28. december:

Ved et såkaldt "Listebal" på badehotellet mellem
jul og nytår, arrangeret af en lokal malersvend, var
deltagerlisten mangelfuld. Det kostede malersven
den 4 kr. i mulkt til politikassen.

1913
4. januar:

forpagter Carl Lassen, villa Solbakken solgte i går
sin ejendom på Stationsvejen, overfor posthuset,
(kroens gamle mejeri) med tilhørende areal til
bestyrer af Græsted mejeri Anders A. Kjellerup for
9200 kr. Han har sikret sig mælk fra Nellerupgårds
besætning allerede inden købet.
11. januar:

Kort før jul kom en gruppe kunder ind til boghandler
Søtofte, heriblandt en herboende slagtermester.
Med grove ord rettede han diverse bebrejdelser og
anklager mod Søtoftes rolle i sagen om Gilleleje
vandværk.
Boghandleren bad slagteren forlade forretningen,
men på vej ud ad døren råbte den ophidsede
mand: "Elendige lusepuster" efter Søtofte.
Forleden kom efterspillet i politiretten. Slagter
mesteren måtte bøde 12 kr. for sin mund. Desuden
måtte han betale Søtoftes omkostninger på 7.50
kr. til advokatbistand.
18. januar:

Ved sang- og foredragsforeningens generalfor
samling bød formanden H. H. Henriksen vel
kommen. Af den gamle bestyrelse afgik murer
mester Peter Andreasen, tømrer Carl Christensen
og mølleejer Christian Hansen. Boghandler
Søtofte og holdepladsforvalter Poulsen modtog
genvalg. Nyvalgt blev handelsgartner Julius
Møller, brøndgraver J. P. Andersen og kbm. Carl
Nees.

19. januar:

Her i vinter er Gilleleje-håndværkere ved at bygge
en stor villa med hestestald på Udsholt strand til
teaterdirektør Peter Fjelstrup. Også i det indre
Gilleleje bygges der, medens grundpriserne stadig
stiger som følge af beslutningen om Hornbækbanens forlængelse.
24. januar:

Kroejer Chr. Albert Hansen har købt kroforpagter
Lassens staldbygninger på Gilleleje kro inklusive
tærskelo, gårdsplads og det store areal lige syd for
kroens have. Prisen er 5000 kr. Lejer af køb
mandsbutikken er købmand Wulffsen.

mergel i den på arealet værende bakkeskrænt. - På
dette grundlag har almindelig færdsel da også gået
uhindret over Fyrbakkerne, og der er i tidens løb
banet flere stier over området.
I august 1912 klagede Lendorf imidlertid til
birkedommer Jacobæus i Helsinge over kunst
handler Winkels uberettigede færdsel gennem
skellets låge udenfor den hævdvundne sti.
Lendorfs advokat Kapel fra Helsinge og Winkels
hrs. Stein fra Kbh. har udvekslet flere indlæg i
konflikten, men ifølge dommer Jacobæus
kendelse afvises klagemålet. Lendorf fører ikke
tilstrækkeligt bevis for Winkels lovovertrædelse.
Hvad nu? Lendorf vil næppe blive stående ved
birkedommerens afgørelse, men sandsynligvis
appellere til højere instans.

30. januar:

Med sadelmager Emil Petersen som mellemmand
har telefonbestyrerinde Marie Svendsen købt mtr.
nr. 79a på Havnevej af boet efter afdøde fisker L.
Svendsen for 2000 kr. Telefoncentralen skal flyttes
hertil fra bageriet på Østergade.
9. februar:

Millionæren, fabrikant John Petersen, villa
”Stonehill" på Fyrbakkerne, har fået udvirket, at
1/4 af skatten på hans indkomst fremover, et beløb
på ca. 1000 kr. årligt, vil tilfalde Søborg-Gilleleje
kommune.

Ejendommen Stonehill lige øst for Strandbakkerne.
Den er siden revet ned og erstattet med nybyggeri.
11. februar:

Fra 1883 blev de skønne Fyrbakker arkitekt
Lendorfs ejendom, men i hans skøde står der dog:
Gillelejes beboere i almindelighed forbeholder sig
ret til, og fornøden bekvem adgang til at tage
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15. februar:

Opråb! Kvinderne i sognet indbyder herved til
fest for Danmarks forsvar. Festen afholdes i bade
hotellets store sal søndag d. 23. februar 1913 kl. 4
eftermiddag. Der bliver foredrag med lysbilleder
om vort forsvar samt underholdning med musik
og sang. Desuden tombola og konditori. Der bort
loddes: En jagtvogn, 3 læs roer o. m. a.
23. februar:

Anna Larsen Bjørner i Gilleleje
De der har kendt fruen fra Dagmarteaterets store
tid - Den af publikum på hænder bårne - havde
svært ved at tro aviserne, der for 4 år siden
omtalte hendes afsked med scenen. Et dybtfølt
savn som mange følte, ikke måtte ske!
Men vi ved jo, at det for fru Bjørner var alvor,
og nu nyder vi godt af fruens kunst, en kunst
som er bragt ind på et andet spor.
Hemmeligheden er, hun er bleven en kristen og
hendes kunst formet efter kristne krav. Tror man
dermed, at hun har mistet sin ynde og sit lune
humør, tager man fejl. Hun er tværtimod langt
gladere nu! Forleden skulle jeg anmelde hendes
besøg her oppe!
Jeg ved ikke om hendes optræden skuffede
enkelte, det var jo vækkelsestoner vi hørte. Men
et ved jeg! Det mærkedes på publikums stilhed,
at der var noget som slog ned og ruskede op i os
alle. Paludan Møller siger:
Kunsten kom med døden ind i livet! Det er
nok sandt, men også at kunsten er gravmonu-

Udsigten fra Strandbakkerne mod havnen før 1925.

ment over den faldne menneskeslægt.
Fruen læste op af Victor Hugo og derefter H. C.
Andersens "Verdens dejligste rose". Efter et par
åndelige sange med luth-ledsagelse fortalte Anna
Larsen om egne åndelige erfaringer. Hun søgte at
åbne publikums øjne for frelsen, og med sin
smittende glæde viste hun os alle, at evangeliet er
det glade budskab.
Jeg retter til slut en varm tak til fru Bjørner
fordi hun glædede os med sin kunst. Mange af os
her ønsker et HJERTELIGT PÅ GENSYN.

Gilleleje skole den 'll. februar 1913
H.C.Terslin.
6. marts:

Søndag d. 9. marts taler folketingsmand Peter
Sabroe I Gilleleje menighedshus.
14. marts:

Sognerådsvalget i
Søborg-Gilleleje kommune
Følgende blev valgt:
Venstre:
Sognerådsformand H.P. Jensen, Søborg

Husmand O. Christiansen,
gdr. Christian Christiansen,
gdr. Anthon Hansen, Ferie

Borger-og fælleslisten:
Sognefoged L. P. Petersen, Gilleleje,
fisker William Andersen, Gilleleje
tømrer Carl Christensen, Gilleleje
fisker Carl Nielsen Bæk, Gilleleje.

Nakkehovedlisten:
Husejer Lars Bentsen, Munkerup.

75. marts:
Ved sidste sognerådsmøde behandledes flere auto
mobiltilladelser, bl. a. fabrikant Ferslews om
nærmeste rute til og fra mtr. nr. 29c Bonderup.
Denne, og alle øvrige tilladelser, anvistes ruten
over Lundebakke og Øverup til EsbønderupNødebo sogn.
10. april:

Arkitektens angreb på Fyrbakkerne. Vil han
fremtvinge et sagsanlæg? Naturfredningsforeningen
i deputation til ministeren.

Gilleleje nye station med vandtårnet i baggrunden.

11. april:

KTAS beder sognerådet om tilladelse til ned
gravning af et telefonkabel gennem Havnevej og
Hovedgaden fra Marie Svendsens ejendom til en
stang, som står ved gangbroen, som fører over
Søborg kanal til krohaven, på grund af telefoncen
tralens flytning fra bager Nygård Madsens ejen
dom Østergade 1.
Tilladelse gives under vej udvalgets tilsyn.
22. april:

Offentligt foredrag af polarforskeren Ejnar
Mikkelsen på badehotellet søndag d. 27. april 1913.
1. maj:

Striden om Fyrbakkerne
Arkitekt Lendorf har nu fuldført sin før omtalte
afspærring med et solidt ståltrådshegn tæt forbi villa
haverne således, at disses nordvendte havelåger ikke
kan åbnes. Flere steder skærer hegnet sig gennem
yderligt voksende buskadser, træer og forhøjninger.
Ganske grotesk er det at se Ors. Ole Jensens have
bænk indfiltret i de lendorfske ståltråde på en sådan
måde, at den kun i adskilt stand kan gøres fri. Så
meget mærkeligere som hr. Ole Jensen på borger
mødet i Hulerød nærmest forsvarede hr. Lendorf.
Men som man siger: Frænde er frænde værst.
Overretssagførerens forsonende ord har virket på
Lendorf som vand på en gås!
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Hegnet er imidlertid på flere steder resolut klippet
over, og beboerne færdes nu ud og ind uden at
bryde sig det mindste om hegnet.
Retten vil utvivlsomt blive det næste forum i
denne kedelige sag. Meget ville være slået i stykker
for villaejerne, hvis afspærringen skulle være perma
nent!
8. maj:

Vælgermøde i Gilleleje
Den 6. maj åbnedes valgkampen i Gilleleje. 300 væl
gere var mødt frem til et møde som forløb fredeligt.
Kandidaterne kendte man, begge godsejere, men fra
hvert sit parti. Den renlivede højremand Johan
Knudsen og den radikale Moesgård-Kjeldsen. Efter at
mødet var åbnet af sidstnævnte folketingsmand,
stemte man om dirigentposten.
Kbm. Laurits Petersen, Gilleleje fik kun 8 stemmer.
Smedemester Lars Olsen, Øverup fik 24, mens karet
mager Peter Hansen, Strandborg blev valgt med 63
stemmer af sine radikale partifæller.
8. maj:

Fyrbakkerne ved Gilleleje(læserbrev)
I anledning af den stedfundne molestering af heg
net på min grund på Fyrbakkerne ved Gilleleje,
beder jeg dem oplyse, at såfremt de skete uordner
skulle gentage sig, vil politiets assistance blive
påkaldt, og de pågældende draget til ansvar.
Enhver overskridelse fra naboernes side vil blive

påtalt ved retten, og vedkommende idømt mulkt
for overtrædelse af hegns- og markfreden.
Jeg har givet enkelte naboer ret til at have låge i heg
net mod udstedelse af deklaration, der sikrer mig mod
erhvervelse af hævd og forringelse af min ejendom.
En lignende ret vil også de øvrige naboer kunne få i
den nærmeste tid. Mere liberalt kan jeg ikke stille mig.
For den almindelige færdsel vil Fyrbakkerne blive
holdt åbne indtil hensynsløs badning eller forsatte
grove uordner fra naboside forhindrer dette.
København d. 6. maj 1913
Lendorf.
14. maj :

Pinsebrev fra Gilleleje
Den tidlige pinse har bevirket et mindre besøg end
i 1912. 2. pinsedag kom Øresundsselskabets s/s
Gefion herud med 200 passagerer. Uden for hav
nen kom skibets tidligere fører, pensioneret kaptajn
Svendsen, ombord for at lodse damperen gennem
havneindløbet.
Ved 11-tiden lagde Gefion til ved den ydre
læmole, som snart befolkedes af en sværm af glade
gæster, som ville overvære ankomsten af årets
første dampskib.
Øresundsselskabet har som bekendt projekteret
en forbindelse fra Kbh. over Gilleleje til Mølle, og
udsendelsen af Gefion kan da betragtes som ind
vielse af en sundfart som forhåbentlig vil blive
Gillelejes vej til "Ros og Magt". Gefions pris på
T/R er 2.50 kr. mod Gribskovbanens tilsvarende
billet på 3.90 kr.
29. juni:

På sognerådets møde d. 21. juni vedtog man at
anlægge og drive et gasværk i Gilleleje. Brygger W.
Bjørnsen havde derfor indkaldt til møde på kroen
fredag d. 27 ds. og ca. 100 borgere var mødt op til en
livlig debat.
Bjørnsen var taknemmelig over rådets tilbud, men
understregede, at brugerne hæfter solidarisk for værkets
eventuelle underskud, medens et overskud vil indgå i
værkets reservefond. Når denne fond en vis størrelse
sænkes gasprisen.
Forpagteren af kroens landbrug, Carl Lassen,
Solbakken dirigerede debatten, hvori deltog bager
Nygård, Waldemar Bjørnsen, sognefoged L.P Petersen,
urmager Petersen, kbm. Laurits Petersen og naboerne
skotøjshandler Nielsen og blikkenslager Alf Svendsen.

Gilleleje Gasværk
16. juli:

Badesæsonen på Gilleleje Badehotel
Vi har overfyldt hos os, og også andre steder i byen
er der fuldt hus. Sæsonen er den bedste nogensinde,
og desuden er den for vort vedkommende begyndt
en uges tid tidligere end sædvanligt. Vi har for
øvrigt fået bygget en ny veranda mod nord. Den
trækker masser af "passanter" til huse.
N.F. Hansen
31. juli:

Dødsfald
Graver Søren Kristiansen, Gilleleje, afgik i søndags
ved døden. Med ham mistede afholdssagen en af
sine mest trofaste forkæmpere. Han var med fra
første færd da det var en skam at være afholdende.
Trods uvilje og modstand forfulgte han sejgt og
ukueligt sit mål.
Jeg er bortrejst ved hans begravelse, men vil gerne
på denne måde riste denne lille minderune ved
hans båre.
E .E .Hedemand.
22 August:

Udgravninger på Søborg Slotsruin
Nationalmuseet har atter optaget udgravningerne,
og skønt arbejdsstyrken er ringe er det på 14 dage
lykkedes at afdække den vestlige side af ringmuren
og dele af den sydlige side.
Man har fundet et sølvsmykke, en masse dyreknogler af heste og vildsvin samt enkelte men

neskeknogler. Desuden endnu en afløbskanal,
større end den i 1911, men også en kælder
hvælving, et betydeligt levn af det gamle slot.
Lokale folk mener, det er begyndelsen til den
løngang, som, ifølge traditionen skal have ført fra
den indre ringmur til den ydre vold.
Forpagter Nielsen på Søborggård har oppløjet et
mægtigt slagsværd fra ca. 1200-tallet.
7. september:

En menneskeæder
Odin har natten til lørdag fanget en gråhaj på 4
alen (255 cm.) i en sildenæring. Siden 1883 er der
kun fanget 2 af slagsen her ved Gilleleje. Lærer
Terslin købte uhyret til skelettering.

Christiansen som efter en årrække på posten, i en
alder af 79 år, ønsker at fratræde.
21. oktober:

På et møde d. 21 oktober hos gasværksingeniør Kabell
i Hillerød åbnede man tilbudene angående Gillelejes
nye gasværk.
Byggeriet opdel tes i flere entrepriser. Tømrermester
Johs. Petersen og snedkermester Christian Nielsen fik
hovedentreprisen på værket medens murermester Peter
Andreasen og Niels Nielsen fik bestyrerboligen.
Ledningsarbejdet tilfaldt Alf Svendsen. Rør og Fittings
gik til Brd. Dahl og Isidor Meyer medens ovne, appa
ratur og beholderklokke med tilhørende vandbassin
blev vundet af Skandinavisk Gasværkskompagni.

9. september:

I løbet af en uges tid er Gilleleje vandværk klar til
brug. De manglende vandhaner vil blive monteret
i løbet af de kommende dage. Vandet er af god
kvalitet og der er rigeligt til det nuværende forbrug.
8. oktober:

Den 7. oktober har havnelauget valgt skipper
Christian Svendsen som havnefoged i stedet for L.

Gilleleje Bryggeri på Hovedgaden 13 opført 1904.

Gilleleje Hovedgade set fra vest ca. 1910. Gilleleje Bryggeri ses bagest til venstre.
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21. oktober:

Skuespillerparret Aggerholm har, med et filmhold,
optaget scener til en filmatisering af den tyske
roman Friederich Stobæus" ved strandkanten i
Gilleleje.
23. oktober:

Ejendomshandler
Ferdinand Andersen har solgt en parcel af 87bd
Gilleleje til skolebestyrer frk. Marie
Mørk
Hillerød for i alt 400 kr.
Forpagter Lassen har solgt lam for 1900 kr. til
fhv. gdr. Hans Olsen Nielsen, Bonderup.
Skipper Carl Nielsen Gilleleje har solgt gadepar
cellen mtr. nr. 15 (Aldi) til mejeriejer Hansen,
Sorø for 12.000 kr.
Tømrermester Milner, Hillerød har fået udlægs
skøde på boghandler Søtoftes ejendom 3ey
(Vesterbrogade 9a) til 10.000 kr. i ejendomsskyld.
30. oktober:

En frygtelig batalje
Ved 10 tiden, tirsdag aften d. 28. ds. skete et volde
ligt overfald i Gilleleje.
3 fiskere fra båden Havørnen af Hornbæk havde
søgt ly med maskinskade i Gilleleje og havde været
på Gilleleje kro om aftenen. Da de ville gå ombord
tog et slagsmål sin begyndelse, og heri var også ind
blandet en tysk landarbejder fra Nellerupgård samt
yderligere 2 til 3 mænd.
Hvordan affæren opstod og udviklede sig er
endnu uklart, men det sluttede med at de 3 fiskere
blev på valen, én med et knivstik i armen, den
anden med 4-5 stik i hovedet og den 3die med et
knivstik i brystet tæt under nøglebenet.
Den sidstes tilstand er ikke helt ufarlig. Alle 3
blev tilset af dr. Henningsen, Gilleleje. Han
ønskede at overføre en patient til Esb. Sygehus,
men denne foretrak at blive sejlet hjem til
Hornbæk med en kvase.
Betjent Laursen fra Græsted kom i går til
Gilleleje, hvor han i dagens løb fandt både
knivstikkeren og hans våben, en tveægget dolk.
Han førtes til arresten i Helsinge.
Næste dag
Angående gårsdagens referat af det blodige
slagsmål i Gilleleje tyder det på, at de 3 fiskere fra
Hornbæk ikke var slet så sagesløse som først

antaget. De havde begyndt slagsmålet ved at falde
over en Gillelejeborger
på vej til sit skib uden
trang til klammeri. Det var Chr. Wienberg, møn
stret på kbm. Laurits Pedersens fartøj. En anholdt
Otto Gørlitz blev forhørt i går og forklarede, at en
af hornbækkerne slog hans sidemand i ansigtet.
Den anden fisker sprang på Gørlitz og lagde sin
arm om hans ansigt. For at komme fri havde han
hugget flere gange med dolken i modstanderens
arm, men da det var bælgmørkt kan det være
hændt at han også havde ramt de andre. Laursen
mener ikke, at Gørlitz forklaring er ganske urigtig.

5. november:

Hornbækkerne slog først
Birkedommer Jacobæus med fuldmægtig og betjent
Laursen holdt forhør på Gilleleje kro i mandags.
Gørlitz og 2 af hornbækfiskerne, samt andre slags
brødre og nogle vidner var tilsagte, medens den
sværest tilredte var sengeliggende i Hornbæk.
En af deltagerne, karlen Nielsen fra Nellerup,
havde skiftet plads d. 1. november og var ikke mødt
op. Forhøret varede 2 timer.
Hornbækfiskerne havde stillet sig op ved skibs
proviantens hjørne på Havnevej, hvor de opfor
drede en fisker og en slagterlærling til “at passere
gaden". Da Gillelejefiskeren nægtede, blev han
slået i ansigtet, hvorefter slagsmålet begyndte.
Nielsen fra Nellerup greb en jernbolt og slog en
hornbækker i ansigtet så blodet sprøjtede og
fiskeren styrtede om. Den anden fra Hornbæk til
føjede slagterlærlingen et knytnæveslag i ansigtet så
næse og mund sprang op. Imedens sloges den 3die
med Gørlitz og prøvede med armen om Gørlitz
hals, at tvinge ham til jorden. Da var det, at Gørlitz
stak ham under nøglebenet.
Senere samledes gillelejerne på kroen medens dr.
Henningsen tilså de 3 fra Hornbæk.
Gørlitz går næppe som de andre fri for straf, om
end han gør et tilforladeligt og roligt indtryk.
Muligvis bliver dommen betinget. Hans kollega
Nielsen undgår næppe heller straf og er efterlyst
overalt i landet.
20. november:

Strandet ved Sjællands Odde
Motorkutteren Poul af Gilleleje, ejet af fiskefirmaet- Albert Andersen & Christian F. Petersen,
Gilleleje, strandede i går i stærk storm ved Odden.

Besætningen var: Christian Christiansen, Hans
Bentsen, David Nielsen og Chr. Clausen jr. alle
fra Gilleleje.
Efter et dramatisk døgn med forhaling,
ankring og motorstop måtte besætningen sætte
Poul på grund ved Yderby og søge ly hos havne
fogeden der.
Ejere og besætning lider store tab ved havariet.
28. november:

Slagsmålet i Gilleleje
Den arresterede Gørlitz er identisk med den
tidligere straffede Sachse, men også med personen
Richard Ringler som for 2 år siden blev dømt for
et tyveri i Holsted.
Forleden indrømmede han at have optrådt under
falske navne, men at han er Otto Gørlitz født i
Wandsleben i Sachsen i 1887. Man vil nu frem
skaffe hans dåbsattest gennem centralbureauet for
identifikation.
Den hårdt sårede Hornbækfisker har som erstat
ning faet udbetalt Gørlitz tilgodehavende på 50
kr. fra Nellerupgård.
Proprietær Juhl, som havde forsømt at anmelde
Gørlitz til politiet ifølge lov om udenlandsk arbe
jdskraft, blev idømt en bøde på 4 kr. til
hjælpekassen i Gilleleje.
28. november:

Ejendomshandler
Ferdinand Andersen har solgt 2 parceller i
Bonderup til musikforlægger Christiansen og
arkitekt Rickfelt for 6243 kr. og til apoteker
Bauer fra Rudkjøbing ligeledes 2 parceller for i
alt 10.640 kr.
Centralbestyrer Marie Svendsen har solgt par
cellen 78d til sin nabo skibsprovianteringshandler
Chr. F. Petersen for 600 kr.
5. december:

Efter de sidste dages storm har omegnens land
mænd haft travlt med at hjemkøre store mængder
opskyllet tang fra østre strand til dækning af
roekuler m.m.
10. december:

Jagten Håbet, ført og ejet af skipper Carl Frithiof
Carlsen, sejlede i lørdags d. 6 ds. til Lybæk efter
ildfaste materialer til Gilleleje Gasværk.
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2. januar:

Vej møde i Gilleleje
Der blev holdt møde om gaders og vejes istand
sættelse og senere overtagelse af sognerådet. 150
borgere var mødt frem.
Sognefogeden bød velkommen og fortalte, hvor
for mødet var indvarslet. Amtet forlanger at gader
og veje skal afleveres til kommunen i forsvarlig
stand til senere vedligeholdelse via skatterne.
Alf Svendsen opfattede valget til dirigent som en
retfærdig straf, idet han selv havde ødelagt vejene
ved opgravning til gas- og vandrør.
Snedkermester David Petersen, Enemark:
Spørgsmålet afgøres let ved åstedsmøder.
Udgifterne er til at overkomme. Kun fa steder
behøves 1er. Udgifterne bør fordeles på alle borg
ere, ikke kun grundejerne.
Tømrermester Christensen: Læg udgifterne på
ejendomsskylden.
Tømrer Marvig Jensen, Munkehøj: Optag alle
veje samtidig og lad lejere gå fri.
Enkefru Andersen: Det er køretøjerne som kører
vejene op. De alene burde betale vedligeholdelsen.
Sognefogeden: Reparationerne bliver næppe så
store. Vejene skal blot gruses og enkelte steder
grundforbedres. Vi bør nok enes om optagelse af
samtlige veje. Jeg har tilsagn om moderate vilkår på
kørsel fra én vognmand og vil selv medvirke mod
lempelig betaling.
Snedkermester Ole Christiansen : Hvad hjælper
det hele, når der mangler kloakafløb?
Bagermester Nygård: Vandspørgsmål er ikke på
dagsordenen.
Sadelmager Emil Petersen: Kloakproblemet bør
først afgøres. Vandet går ind i haverne til folk.
Købm. Nees: Jeg advarer mod at røre ved
kloakkerne. Vi, i den østre bydel har stærk interesse
i dette, men lad os ikke forcere den diskussion.
Derimod ville det være formålstjenligt med fortove
i begge sider af Hovedgaden med kantsten af
cement. Det ville gardere mod brød - og
mælkekuskes ødelæggelser. Hvorfor kan de ikke
holde ude i midten af vejen ?
Skipper Svendsen Christiansen (Kbm. Nees svigerfar):
Det er så let at tale om kloakker for dem på
Hovedgaden, som lader spildevandet løbe ud i kanalen.
Fisker Carl Bæk: Sognerådet har forgæves tilbudt,

ät ville betale halvdelen til kloakker, men østre
bydel forkastede vort tilbud.
Til det nedsatte udvalg valgte man:
Bådebygger Rudolf Ferdinandsen med 63 stemmer.
Skipper Svendsen Christiansen
62
Fisker Christian Larsen
55
Fisker Christian Davidsen
54
Skipper C. Frithiof Carlsen
51
Strandfoged Lars Andreasen
47
Købmand Carl Nees
31
Tømrer C. Marvig Jensen
18
Tømrermester David Petersen
12

Emil Nielsen. Han var gået til søs, men er nu
anholdt af Aarhus politi. Betjent Laursen fra
Græsted har ført ham til Helsinge arrest, hvor det
nu viser sig, at han er fra Prag og hedder Hans
Albert Photier.
Ved hjælp af en stjålen skudsmålsbog har han,
trods sin stærke accent, bildt sine omgivelser ind at
være dansk statsborger.
Endvidere stjal han en søfartsbog fra en bekendt
i Gilleleje og blev, ved hjælp af denne, forhyret som
skibskok. Han bliver nu tiltalt for tyveri, vold og
legemsbeskadigelse.

Tømrer Christensen: Når vi i Gilleleje skal betale
alle Søborgs veje skal alle vore veje også optages.
Rebslager Carl Frederiksen: Nu bør udvalget
udstikke de rigtige grænser.
David Petersen: Det bliver i øst ved Ors. Ole
Jensens villa og i vest ved karetmager Hansens
"Strandborg."
Tømrer Marvig Jensen: Nej, det må omfatte det
røde postbuds rute helt ud.
Fodtøjshandler Nielsen : Vejen ved havnen skal vel
også med? Vi har tidligere istandsat den, men lukkes
kunne den ikke!
Tømrer Christensen: Selvfølgelig skal Havnevejen
med. Udvalget må betegne vejene nøjagtigt.

11. januar:

Forpagter Lassen har solgt 4 parceller af
Bonderup og Gilleleje. 2 til pel. Carl Marvig
Jensen for 2250 kr. og to til samme pris til vogn
mand Albert Andersen Gilleleje.
20. januar:

Ved 25 års jubilæet bød sangforeningens formand
toldmedhjælper Julius Jensen 80 festdeltagere
velkommen. Der blev holdt flere taler for dirigen
ten Christian Carlsen som har ledet sangkoret i alle
25 år og indøvet 160 4-stemmige sange uden
noget vederlag.
Til gengæld modtog han nu et smukt kaffestel i
sølv som anerkendelse.

9. januar:

Fyrbakkerne kan ikke bebygges
Udvalget for fredning af Fyrbakkerne blev på et
møde i onsdags orienteret af juristen.
Der hviler på næsten hele arealet en servitut, lige
fra "Stonehill" i øst til Granskoven i vest hvor
Gillelejes borgere har adgang til bekvem opgravn
ing af mergel og 1er. Følgelig kan arealet ikke
afspærres!
Lendorfs ansøgning om approbation (god
kendelse) fra sognerådet på den alt iværksatte
omlægning af den oprindelige sti forbi villa
"Stonehill" tog man ingen bestemmelse om,
betænkelige ved at give tilladelse. Og i så fald kun
mod, at Lendorf anerkender færdselsret til hele
arealet.
11. januar:

Slagsmålet i Gilleleje
Som tidligere meddelt, var det umuligt at finde
den anden voldsmand fra Nellerupgård, Anders

27. januar:

Hornbæk-Gillelejebanen
Trafikministeren fremsatte i går et lovforslag om,
at staten støtter baneforlængelsen med et
aktiekøb på 200.000 kr. Staten ejer 55 ha. skov
ved Villingebæk og 28 ha. jord omkring
Nakkehoved Fyr.
Begge arealer vil stige stærkt i værdi ved den plan
lagte baneforlængelse, og staten ejer allerede 50 %
(475.000
kr.)
i
selskabet
HelsingørHornbækbanen.

Flere af de gamle grantræer fra 1830erne, som
fyrmester Faber lod plante i Granskoven på
Fyrbakkerne, er man ved at fælde, dels for at
skaffe lys til de nye beplantninger af løvtræer,
dels til indhegning af stien fra østre stejlebakke
og over Fyrbakkerne.
Afspærring betyder det ikke. Der bliver 4 låger i
det nye hegn.

Skoven ved Strandbakkerne, som nu er bøgeskov, men som i begyndelsen af1900-tallet stadig havde karakter

afgranskov.
1. februar:

Grundspekulation
Der er for tiden en særdeles livlig handel med vil
lagrunde i Gilleleje. Både øst og vest for byen er
der solgt for flere hundrede tusind.
I Nakkehoveds skønne plantage har dir. Ferslew
købt bakkedraget "Bondens Stubbe" beliggende
ganske pragtfuldt. Og filmkongen Ole Olsen har
købt et andet bakkeareal ikke langt derfra. I
nærheden af disse to har teaterdirektør fra
Nørrebros teater, Anton Melbye en villa under
opførelse.
På hjørnet afVandværksvej og landevejen vestpå
opfører redaktør Oscar Jørgensen en villa, og vest
for Gilleleje vil 10 nye villaer stå færdige i løbet af
denne sommer.
I byen opføres 2 nye huse foruden det nye
gasværk.
Som det ses spekuleres der meget, og næppe én
dag forløber uden nye grundsalg og dermed stadigt
stigende priser.
8. februar:

Det talende billedteater
Gilleleje kro søndag d. 8. februar kl. 4 1/2 og kl.
7. - Den forvandlede brudgom af Ludvig Holberg.
Pors Nielsen direktør.
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10. februar:
Det talende billedteater
Den dansk/ amerikanske skuespiller hr. Pors
Nielsen introducerede i søndags sit "talende
billedteater" i Gillelejes krosal, og det blev en
eklatant fiasko.
Maskineriet virkede ikke, og først efter talrige
afbrydelser lykkedes det så nogenlunde at gennem
føre "Den forvandlede brudgom".
Billederne var utydelige, ligesom man af og til så
en æret medborgers silhuet aftegne sig på det
hvide lærred.
Maskinmesteren i sit lille telt vendte ofte filmen
på hovedet og lod sine fingre træde tydeligt frem
på billederne, alt sammen præstationer som blev
hilst med ironiske klapsalver.
I de ufrivillige pauser underholdt Pors Nielsen
med dansk/ amerikanske sange og digte af
Holger Drachmann. Dette var muligt at opfatte
trods maskineriets larm, hvorimod Pors Nielsen,
som ordfører for samtlige personer, førte en
håbløs kamp med kroens piano, som slutteligt
ganske overdøvede den stakkels mand.
Vort råd til direktøren er, at han får styr på disse
ting før sin tourne til de amerikanske prærie
stater. Ellers vil han foruden sin entreindtægt
sikkert indkassere snesevis af rådne æg.

11. februar:
Hr. Pors Nielsen skriver til os
Alt nyt har sine børnesygdomme men vi har over
stået vore, hvorom en række smigrende udtalelser
fra store jyske byer vidner.
Uheldet i Gilleleje skyldtes manglende elek
tricitet, hvad jeg ikke kunne forudse, idet Gilleleje,
som kendt badested, havde et fint navn.
Vore maskiner fås ikke bedre. Flunkende nye, og
leveret fra samme firma som har leveret til "Palads"
i Kbh. Følgelig fordrer de en lysstyrkeforsyning,
som er lige så "up to date".
Hvilken prærieby i Midwesten har ikke sit elek
tricitetsværk? Jeg har endnu ingen truffet!
Med højagtelse
Pors Nielsen

Kl. 1,30 var U-bådene ude af sigte, og man
begav sig hjem til de lune stuer efter en kold, men
spændende udflugt.
28. februar:

Håndværkerne er for tiden ved at installere gasrør
på badehotellet.
Direktør F. N. Hansen har bestilt gaslys til samtlige
værelser og lokaler i begge bygninger. Det beløber
sig i alt til 15o gasblus.
14. marts:

Den nye cementfabrik på Gilleleje havn har netop
modtaget sin første leverance fra damperen Juliane
af Kbh. Den har samtidig leveret et parti cement til
Helsinge (fabrikken lå, hvor døgnkiosken i dag lig
ger på Kanalvej).

12. februar:

17. marts:

Det talende billedteater
Under et spinkelt besøg demonstreredes i går Pors
Nielsens billedteater på Græsted kro. Den lidet
smigrende omtale i gårsdagens avis har sikkert
holdt mange borte, men vi er imidlertid ikke enige
med Gilleleje-meddelerens ret skarpe dom.
Pors Nielsens indsats var virkelig god, medens
billederne nok kunne have været heldigere.
Ifølge Pors Nielsen selv, er det vigtigt for ham at
fremføre noget af kunstnerisk værdi fremfor de
hårrejsende og bloddryppende optrin man ofte ser.

Biograferne i Helsinge og Gilleleje viser:
Gaumonts Ugerevue - Rødhudernes overfald på
civilisationens pionerer (spændende kapitler af en
ung kvindes livsroman i Amerikas vest) - Schrøder
hos barberen (lystspil).

18. februar:

Undervandsbåde i Gilleleje Havn
En mindre flådeafdeling, bestående af de tre
undervandsbåde Anden April, Havfruen og
Najaden indkom til Gilleleje mandag morgen ved
7-tiden og fortøj rede i læ af den ydre læmole.
Som følge af det usædvanlige besøg valfartede
byens indvånere i stort antal til havnen for at se de
respekt-indgydende fartøjer på nært hold.
Flotillens chef lod velvilligt byens skolebørn
komme ombord under ledelse af deres lærer.
Anden April er som bekendt anskaffet for ind
samlede midler, hvoraf Gilleleje by har bidraget
med over 1000 kr.
Flotillen overnattede i Gilleleje, men da alle vid
ste at afsejlingen var berammet til kl. 1 var en stor
menneskemængde forsamlet på molerne for at
overvære afskeden.

9. april:

Gilleleje Gasværk
Gasværket har i sidste uge kunnet levere kogegas
til et stort antal aftagere. Nu i påsken præsen
terer jernbanestationen det nye gaslys for de
tilrejsende.
Der er almindelig tilfredshed med gassen, som
fortrænger de hidtil stærkt benyttede Primus
apparater, allermest hos de forkælede landliggere,
som er vænnet til en bedre komfort i Kbh. Der er
ingen tvivl om, at vandværksvandet og den nye
gas vil bidrage stærkt til den turistmæssige
udvikling af Gilleleje.
22. april:

Strandkontrollør Kock, Gilleleje har skænket min
degaven for sin deltagelse i krigen i 1864 til
Gilleleje menighedshus.
Den gamle veteran, som sad i tysk fangenskab
i lang tid, er en kendt og afholdt mand heroppe,
hvor han med akkuratesse varetog sin gerning
som toldvæsenets strandkontrollør og samtidig
passede havnelaugets regnskaber i en lang
årrække.

Søborg Kanal taget fra Kanalbroen mod Nord. Man kan ane det nye cementstøberi.

25. april:

19. juni:

Gilleleje filmer
I går ankom 7o filmfolk fra Nordisk Filmkom
pagni til Gilleleje med bl.a. Psilander og Olaf Føns
i spidsen.
Allerede før ankomsten til Gilleleje station be
gyndte optagelserne. Toget standsede, og medens
kameraet kørte blev en såret officer ført til
"Lazarettet".
Filmen, som synes ganske omfattende, forsatte
ved Gilleleje Mølle og ved Nakkehoved, hvor en
afbrænding af en bondegård var planlagt, men
senere blev opgivet.

Pressefolkene fik en smuk modtagelse i Gilleleje
Vejret var flot og udsigten over Kattegat til Kuliens
blå profil var perfekt.
En stor folkemængde tog imod på stationen og
på kroen var salen smukt pyntet.
Redaktør Valdemar Greibe talte på turistforenin
gens vegne om vor glæde ved besøget: - Var jeg ikke
københavner, ville jeg ønske, at jeg var indfødt
Gillelejer! Velkommen til Sjællands Skagen. Borgmester Zahlmann talte om pressen, vor tids
stærke magt, som både leder, og af og til danner
den offentlige mening.
Siden talte den fhv. portugisiske præsident,
Magelhas de Lima med en blændende veltalenhed
om de bånd, som bandt nationer sammen på tværs
af grænser og sprogbarrierer.
Monsieur Walle fra Paris talte for Danmark og
værterne. Alle taler førtes på fransk; hvor ord ikke
strakte til, hjalp dog tegn og gebærder.
Bladet København skrev
Ved ankomsten til Gilleleje gik turen til havnen
hvor gæsterne blev grebne af beundring over fisker-

4. juni:

Gilleleje havde stort pinsebesøg i år
Første pinsedag ankom Gefion med 200 gæster.
Tredje pinsedag havde den 40 gæster med herud og
afsejlede om aftenen med 150 passagerer.
Gribskovbanens lange ekstratog var alle fuldt
besatte. Ydermere ankom de københavnske sejl
sportsklubber ad søvejen for at spise middag på
badehotellet.
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Gilleleje havn ca. 1910. Træbroen fører over Sø borg Kanal. Den hvide bad til højre for de tre mænd ligger,
hvor Gilleleje Museumsforenings veterankutter Vilhelm idag ligger det meste afåret.

lejets skønhed. Nogle stævnede til søs med kvasen
Kolumbus ledsaget af brygger Bjørnsen; andre tog
med gdr. Anthon Hansen, Ferie og stationsfor
stander Asmussen, Gilleleje på udflugt til Nakke
hoved Fyr.
Alle fik foræret et eksemplar af redaktør Carl
Behrens Vandringer i Nordsjælland. Da toget fløjtede
afgang på Gilleleje station, råbte journalisten
Wisdorf fra Milano begejstret: Leve Galilei.
27. juni:

Mette Marie Lauritzen Underbjerg har løst
næringsbrev som høkerske. Hun åbner butik i
snedkermester David Petersens forretningsejen
dom på Havnevejen
(det senere sømandshjem/Missionshotel).
21. juli:

Boston og onestep
Man har hørt, at forbudet mod de moderne danse
snart ville blive ophævet, men det er langt fra tilfældet.
Trykte plakater fortæller nu, at det er forbudt at
danse Boston og Onestep. Plakaterne ophænges
overalt i birket, hvor der afholdes bal. Folk har
nemlig undskyldt sig med ukendskab til forbudet.
Birkedommer Neumann har følgende kommentar:
Man kan disputere om, hvorvidt forbudet burde

være udstedt. Nu er det der og bør altså overholdes.
Ude på landet er man glade for dette forbud. De
unge, som har lært disse nye danse, behersker hele
dansegulvet, så der ikke er plads til de ældre.
Ja, men er det politiets opgave at agere danseinspektør?
Det er det usømmelige, vi vil til livs. Boston
danses ofte virkelig usømmeligt!
Det har de jo i forvejen adgang til gennem poli
tivedtægten!
Ja, men så skal vi kunne bevise usømmeligheden. Nu
kan vi holde os til, at der danses den ulovlige Boston.
Der vil altså ikke blive skredet ind, hvis Boston
eller Onestep danses anstændigt?
Det er det usømmelige ved dansene vi vil til livs!
Men vil det så sige, at sømmelig Boston tillades?
Birkedommeren trak diplomatisk på skulderen
og svarede så:
Man kan jo indanke hensigten med et sådant for
bud, det har jeg intet imod. Min ret til at håndhæve
forbudet er derimod hævet over enhver diskussion!
23. juli:

Hornbæk - Gilleleje - Kulien
Dampskibsselskabet Turisten, der driver fart på
Øresund, vil nu prøve en fart over Gilleleje fra
Hornbæk til Kulien og retur. Der begyndes ons
dag og torsdag kl. 9.15 fra Hornbæk og 10.15 fra

Endnu i perioden 1911-1915 havde bilersom denne
trange kår. Farsel på landevejene krævede tilladelse

fra det lokale sogneråd.

Gilleleje med ankomst til Mølle en time senere.
Skibet Turisten vil sejle.
1. august:

Fra Gilleleje observerede man i går fredag d. 24 ds.
i retning af Kulien 3 orlogsskibe. Signalstationen
på Nakkehoved vil blive betjent af befarne fiskere.

mod folk - vil det holde sig på afstand af Danmark?
I sidste uge så jeg store troppemasser drage op fra
Slesvig, vel udstyret i militærisk orden. Tætte
folkeskarer stod på gamle Dannevirke og sang
dæmpet og alvorligt teksterne til musikkorpsets
melodier.
Den samme måne, som nu danner bro over
Sundet, blinkede den aften i Sliens rolige vande.
Hvor ligger disse velpudsede soldater nu. Hvem
græder over dem, som ikke vender tilbage fra fronten?
En gårdejer fra Als skulle ved mobilisering stille
med 8 sønner og svigersønner til den tyske hær!
Månen skinner klart. Hornbækbugtens overflade
er som flydende sølv og under mig skvulper de små
bølger i den stille nat. Langt derude bag Kuliens
forbjerg glider tavst, det ene store skib efter det
andet, med tændte lanterner og kurs mod nord
vest eller nord ud i Kattegat. -Fredelige fragt
dampere eller....?
For fa dage siden så jeg de enorme skrog af
tyskernes uhyre krigsmaskiner ankret op mellem
Fyn, Lyø og Ærø, de der ellers har deres rede i det
snævre Alssund mellem Sønderborg og Dybbøl.

2. august:

Tyskland har erklæret Rusland krig. Fuld mobili
sering i både Tyskland og Frankrig. Danmark ind
kalder 18.000 mand af sikringsstyrken.

5. august:
Det meddeles fra Stockholm, at alle fyr fra
Svinesund til Kulien beordres slukket øjeblikkeligt.
Den 7. August vovede en båd fra Gilleleje sig til
Mølle med turister. Passagererne blev elskværdigt
modtaget, men fik ikke lov at gå op i bakkerne.
Ved afsejlingen blev båden skarpt iagttaget og
fulgt et stykke på vej af to svenske torpedobåde.
12. august:

Brev til Amtsavisen
Jeg vil tro, at mange af avisens læsere har oplevet
den smukke sensommeraften i går. Intet sted så
smukt, som her på bakkekammen mellem land og
hav.
Solen sank mellem bræmmede skyer i vest og
kort efter steg en stor rød halvmåne langsomt
over Skånes kyst og kastede en bred gylden bro
herover. Inde over land flammede de fjerne lyn
langs hele horisonten.
Således flammer det nu mod syd, hvor folk raser
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Dagen efter var de alle borte. - Hvor findes de mon nu?
Se under Jupiter, ned ad København til, hvor en
lyskaster strejfer på må og få på den mørke him
mels skifertavle. Hvad betyder det?
Natten skrider - alle de kendte stjernebilleder
kommer til syne. Der flammer Acturus, der den
blålige Vega. Så kendte og kære, evigt de samme.
Og mellem dem, augusttidens stjerneskud. Vi har
lov til at opsende vore inderste ønsker om fred fred - fred.
27. august:

Strandkontrollør Koch er d. 21. august bevilget
afsked i nåde med pension p. g. a. alder fra slut
ningen af september 1914.
6. september:

Gilleleje toldkontrol d. 6. september. Efter 16
år ved Skagen toldvæsen er toldassistent A. G.
Mathiesen fra og med d. 1. oktober ansat som
ny strandkontrollør i Gilleleje.
Han er født i Hornbæk i 1848. Ifølge Skagen
Avis får Gilleleje en toldembedsmand, som i
Skagen var vellidt af alle ved sit ensartede og
stilfærdige væsen.

Sygeplejeforeningen for Gilleleje og nærmeste
omegn. Ved generalforsamlingen bød pastor Leth
velkommen og oplyste, at udvalget havde skaffet
byen en Lucassøster, som ifølge dr. Henningsen
ville koste foreningen 55o kr. årligt. Fra John
Petersen på "Stonehill" kom en gave til forenin
gen på 100 kr.

Ved stærk storm blæste de gamle lamper ofte ud til
ulempe for havnefogeden, som måtte ud og tænde
igen i al slags vejr. Ved isslag var han i fare for,
enten at blæse ud i havnen, eller at stigen gled på
den tilisede mole.
Lygterne brænder natten over og gør det lettere at
bære redskaberne til stranden, da pladsen er glim
rende belyst. Snart kommer turen forhåbentlig til
lygterne i byens gader.

15. september:

30. september:

Kommunens reviderede regnskab for 1913 viste
en balance på 50.355.35 kr. Fra regnskabet skal
nævnes.

Efterårsstormen
Den stærke storm natten til den 29 ds. gav en hel del
skader på Gilleleje havn. Tangfanger og nødtørftshus ved og på østre havnemole ved bådebyggeriet
blev begge slået itu af vandmasserne og resterne
smidt op på østre strandbred. Skaden anslås til ca.
1000 kr.
Stormen begyndte i nordvest, men sprang senere
over i ret nord med stærkt højvande til følge. Ingen
både led overlast takket være gode fortøjninger.
Dette arbejde var dog vanskeligt, især på nrd. mole,
idet søerne hele tiden skyllede over bolværk og kaj.
Høfderne under Gilbjerg led atter skade.
Gaslygterne klarede sig derimod særdeles fint med
deres automatiske tænding, ganske uvurderligt for
havnen.
En Gilleleje-båd søgte læ i Hornbæk, en anden i
Helsingør, medens et par både red stormen af syd
for Helsingør havn.
På den lange ydermole bryder søerne og sender
kaskader af vand og skumsprøjt højt til vejrs, mange
alen over det lille havnefyr. Kattegat er renset for
skibe, kun i går sås en enkelt tremastet skonnert
hugge i søen med beslåede sejl på vej vestover.

13. september:

Indtægter:

Person skatter
ejendomsskat
hartkornsskat
erhvervsskat
brændevinsafgifter
hundeafgift
skolemulkter
renter

16.385
5.475
7.790
806
1.465
315
125
1.287

Udgifter:
ren ter/afdrag
2691
fattigvæsen
9550
274
hjælpekasse
foreningstilskud
195
alderdomsunderstøttelse 3413
skolevæsen
10947
vejvæsen
3214
bidrag til amtsfond
2352
ringerløn
408
valgudgifter
106
vurderingsudgifter
58
højtidsoffer
545
andre udgifter
560
bestyrelsesudgifter
1913

kassebeholdning

4015

18. september:

Gilleleje havn stråler nu i fuld belysning i skæret
fra de nye gaslygter. Forandringen fra de gamle
søvnige petroleumslamper hilses med glæde af alle.

Toldhuset på Gilleleje havn fotografet før 1920.

-,

13. oktober:

Møde om gadebelysningen i Gilleleje
Formanden for gasværksudvalget, bryggeriejer
Bjørnsen oplyste forleden, at gasværkets drift pa et
år havde givet et overskud på 4000 kr.
Med 29 stemmer vedtog man at påligne hver
forbruger én krone ekstra pr. år til betaling af gade
lygternes gasforbrug.

den risiko er til stede, men normalt er torpedoer
indstillet til at søge bunden, når de fejler målet.

Det var disse to åbenbart ikke.
19. november:

Byens ældste mand
Fisker Hans Nielsen fyldte i mandags 90 år. Han
læser avisen uden briller, er rask og rørig og går ofte
til stranden for at se bådene lande. Han er veteran
fra 1864.

21. oktober:

Dansk u-båd beskudt mellem Kulien og Gilleleje
Ukendt undervandsbåd affyrer to torpedoer mod
Havmanden. - Ilanddreven torpedo eksploderer
under Nakkehoved Fyr.

Mandag d. 19 ds. om eftermiddagen blev der på
internationalt søterritorium mellem Kulien og
Nakkehoved, af en uobserveret U-båd, affyret to
torpedoer mod den danske Havmanden medens
denne med 5 mils fart manøvrerede i overfladen.
Intet skud ramte.
Havmanden førte dansk flag.
En U-båd af ukendt nationalitet blev i går efter
middag observeret fra Nakkehoved fyr. På fyrets
forstrand inddrev tirsdag morgen en torpedo, der
eksploderede i strandkanten. Eksplosionen hørtes i
Gilleleje by kl. 7.30, og selv i Græsted hørtes det
tydeligt. Alle troede, det var det nye gasværk, som
sprang i luften.
Fra havnen så nogle fiskere en flere favne høj
søjle af vand, grus og sten så store som barne
hoveder blive kastet i vejret. Fiskere som røgtede
garn nordøst for fyret mente, at det var en bombe,
udkastet fra en flyver.
Store sten blev slynget helt op over skrænten hvor
nogle af dem havnede i fyrmesterens have. En rude
i boligen sprængtes ved lufttrykket. Eksplosions
stedet er afspærret af myndighederne.
Gilleleje senere:
Torpedoen ramte en sten på stranden, ca. 5000
pund af vægt. Den sprængtes i 1000 stykker. Et
hul, af fladerum som et stort værelse, viser tydeligt
torpedoens kraft.
Udkikken på Nakkehoved havde ikke kunnet
tyde den fremmede U-båds nationalitet, idet den lå
temmelig dybt på vandet.
Men hvad med den anden ueksploderede torpe
do? Rummer den en fare for sejlads og fiskeri? Jo,

19. november:

Hornbæk-Gillelejebanen
Mand og mand imellem ser det ud til, at man
ganske uforsvarligt vil lade banesporet fra
Hornbæk løbe alt for tæt på byen.
Først skulle det føres syd om Nellerup, derefter
nord om gården, men syd om skolen. Det aktuelle
for øjeblikket er, at føre det nord om skolen,
mellem denne og ejendommene syd for brugs
foreningen.
Det må vi protestere imod!
Banen vil afskære skolens planlagte sportsplads,
forhindre senere skoleudvidelser og forstyrre den
daglige undervisning samt være til fare for
børnenes skolevej. Desuden vil den komme alt for
tæt på flere stråtækte ejendomme.
Kan banen lægges et andet sted?
Er ideen kommet fra banestyrelsen, eller stammer
den fra borgere i Gilleleje? Vil sognerådet tillade
dette uforståelige projekt?
Vil rådet, om nødvendigt, protestere til minis
teren for at forhindre projektet? Vi venter på svar
snarest!
12. december:

Lånekassens ejendom på hjørnet af Stationsvej og
Vesterbrogade (nr. 7, senere Magasin du Nord og
i dag slagterforretning) er solgt for 19.000 kr. til
manufakturhandler H. H. Henriksen Gilleleje,
(efterkommer af lodsen Henrik Larsen.)
23. december:

Ved sognerådsmødet forleden lå der et andragende
fra vognmand Albert Andersen og R. Bentsen
Hornbæk om tilladelse til at befare kommunens
veje med automobil, sidstnævnte dog kun fra
Hornbæk til Gilleleje og
fra Gilleleje til
Esbønderup. Begge fik tilladelse til det ansøgte,

medens Albert Andersen tillige må befare den del
af vejen fra Gilleleje til Rågeleje, og fra Gilleleje til
Græsted, som findes i Søborg- Gilleleje kommune.

Formanden er sadelmager O. Olsen Gilleleje, og
logen har 5o medlemmer.
27. januar:

29. december:

I morgen afholder foredragsforeningen en jule
komsammen på badehotellet med oplæsning af
kgl. skuespiller hr. Elith Reumert. Desuden er der
sang, musik og fælles kaffebord for foreningens
medlemmer.

Foredrag på badehotellet
Fhv. konseilspræsident Klaus Berntsen taler kl. 7 i
aften på badehotellet. Emnet er: Vore Minder.
Det er første gang hr. Berntsen taler i Gilleleje og
foredragsforeningen forventer, at mange vil benytte
lejligheden til at høre den landskendte taler.
Foreningen tæller nu 175 medlemmer og
yderligere tilgang ventes, hvis foredrag af denne
karakter hyppigt vil finde sted heroppe.
I februar har man tilsagn fra forfatteren L.C.
Nielsen, hr. Rosenberg og slotsforvalter Beering
Lüsberg.

31. december:

28. januar:

Krogefiskeriet har ligget stille i julen, da det stadig
er svært at skaffe agn fra Ejby i Isefjorden. Prisen på
torsk ligger for tiden på ca. 2.50 kr. pr. lispund.

Der var fremmødt over 300 tilhørere til Klaus
Berntsens foredrag i badehotellets store sal.

Den kongelige familie var den 27. december om
eftermiddagen på udflugt til Gilleleje. Herskaberne
returnerede over Hillerød til Fredensborg med
Gribskovbanen.
29. december:

1915
10. januar:

Gilleleje brugsforening har haft generalforsamling.
I 1914 var omsætningen 21.390 kr. og over
skuddet 1.500 kr., hvoraf de 1000 kr. udbetaltes
i dividende.
Formanden, sognefoged L .P. Petersen genvalgtes.

Grenå-Gilleleje?
Spørgsmålet om etablering af en færgerute mellem
Jylland og Gilleleje vil sikkert blive drøftet på tu
ristforeningens først kommende møde.
Det er planen, at nedsætte et udvalg til fremme af
projektet, men da fiskerne allerede er repræsenteret
ved havnelauget, bliver det nok nærmest en kom
mission af borgere og landmænd fra omegnen, som
også har interesse i en sådan rute.

Ved sygekassens generalforsamling i Søborg
oplystes det, at foreningen ved årsskiftet talte 339
mænd og 295 kvinder. 58 mænd og 46 kvinder
havde haft henholdsvis 1212 og 1137 sygedage.
Begravelseshjælpen fastsattes til 100 kr. ved et
årligt bidrag på 2,68 kr. Sygedagpengene forhø
jedes fra 60 til 75 øre dagligt efter attest fra lægen.

15. januar:

31. januar:

Husk kaneklokker!
Forskellige kuske herfra, som har kørt uden klokker
på deres kaner, har ved politiretten i Helsinge fået
mulkter på 2 og 3 kr. hver. En mælkekusk, der
havde ladet sin hest stå og fryse il 1/2 time uden
for brugsforeningen, medens han selv sad lunt
inden døre på Gilleleje kro, måtte bøde 10 kr.

Skipper C. F. Carlsens jagt Håbet laster tømmer
til anløbsbroen på Sjællands Odde.

19. januar:

Good Templarlogen Sjællands Nordpynt i Gilleleje
fejrede i søndags sin 15 års stiftelsesfest.

31. januar:

4. februar:

Rovfiskeri
Fiskere fra Skagen og Sverige har i det sydlige
Kattegat truffet flere trawlere, antagelig tyske,
omkring en snes og uden nummer, alle trawlende på
fuld kraft. De har i de seneste år fisket så ivrigt, at
man frygter, de vil ødelægge fiskeriet for alle andre.
De er på 100-200 tons (?) med fra 300 til 500
HK maskinkraft (?) og løber ca. 4 mil medens de

Sandormen fotograferet ca. 1935. Det er formentlig samme Sandorm som i 1914.

trawler. De haler trawlet ind hver fjerde eller femte
time og tager intet hensyn til de danske fiskeres
redskaber, hvorfor nordsjællandske fiskeres vinter
fiskeri under Anholt helt er opgivet i år.
Det tyske marked, som hidtil var så godt for os,
er nu så overfyldt, at det bringer store tab for de
danske fiskeeksportører.
6. februar:

Travlhed på Gilleleje havn
Trafikken tiltager stadig. Lily af Århus losser
1100 tons majs til Helsinge, en svensk slup
losser patentgødning og den tremastede skon
nert Star af Kalundborg laster props til de
engelske kulminer. En hollandsk galease ligger
færdiglastet, også med en propslast, men tøver
med at sejle p.g.a. minefaren i Nordsøen.
Gravemaskinen Sandormen ligger også i havn,
hvortil kommer de ca. 25 kuttere fra
Frederikshavn og vor egen flåde på 30 fartøjer.
Gilleleje havn bør snarest udvides med mere
kajplads!
12. februar:

Turistforeningens generalforsamling
Mange var mødt op, og da formanden, brygger
Bjørnsen havde budt velkommen, orienterede
han om den øjeblikkelige situation angående

Lendorfs Fyrbakker, hvor der sporedes mere
imødekommenhed hos arkitekten. Derefter
omtalte Bjørnsen sommerens store pressefest.
Den ville have betydet meget for Gilleleje, hvis
bare krigen ikke var brudt ud. - Angående
Gilleleje-Grenå ruten var Bjørnsen spændt på,
hvad søfartskyndige medlemmer kunne frem
føre i sagen.
Fiskeeksportør Laurits Pedersen: Det er godt,
sagen rejses, men skal vi modtage sådanne
dampere, skal havnen først udvides og uddybes,
antagelig for ca. 50 til 75.000 kr.
Fiskeeksportør Chr. F. Petersen: Jeg tilslutter
mig. Havnen må uddybes, men af alle amtets
havne gøres det billigst i Gilleleje. Beliggende
ved en pynt, vil den med gunstige vind- og
strømforhold oftest være isfri hele vinteren.
Efter en længere diskussion om genoplivning
af den hensygnende borgerforening tilføjede
Chr. F. Petersen: Vi burde arbejde for tilladelse
til automobilkørsel fra Gilleleje til Hornbæk
ved at overtale Esb.- Nødebo, som ejer en lille
bid ved kysten. Ligeså adgangen til Rågeleje og
videre vestpå, hvor det er Blistrup kommune
som bremser al udvikling.
Bjørnsen nægtede genvalg. Han afløstes af kbm.
Nees.
Nyvalgt blev H.H. Henriksen og Chr. F. Petersen

17. februar:

Den hollandske galease, som har ligget her længe,
lastet med props til England, afsejlede mandag mid
dag. En motorbåd bugserede den ud til lysbøjen.
Skipperen og hans nære familie udgør hele besæt
ningen. Også dens kvindelige medlemmer ville
dele skæbne med de øvrige, så nu er hele familien
samlet i skæbnefællesskab ved sejladsen over det
minespækkede farvand.
19. februar:

Havnelauget
Ved generalforsamlingen forleden taltes en hel del
om udvidelse af havnen. Planen er, at foretage en 5o
meter dyb afgravning af stejlebakken fra kanal
broen og i sydlig retning mod Chr. E Petersens
skibsproviant, og her opføre en kaj.
Financiering af projektet burde fremskaffes ved at
sælge havnelaugets aktier i Gribskovbanen for
5000 kr. foreslog Laurits Pedersen.
Formanden, rebslager Carl Frederiksen: Det tilsand
ede areal vest for havnen har i flere år henligget uden
en afgørelse af ejerforholdet. 3 parter har interesse i
arealet, havnen, hotelejer F. N. Hansen og cement

fabrikkens ejer kbm. Theodor Jacobsen. Han har
tilbudt at anlægge en prøvesag mod hotelejeren
sammen med os. En sag som F. N. Hansen også ser
en interesse i at fa ført.
Til indsamlingen for billigt brød til de fattige
enedes man om at give 50 kr. Rebslager Frederiksen
genvalgtes til formand. Han tilstås 50 kr. årligt i
honorar. Havnefoged Svendsen blev også genvalgt.
24. februar:

Indsamlingen til billigt brød d. 24. februar ind
bragte 170 kr. -Til uddelere valgte man kbm.
Laurits Pedersen og vognmand Albert Andersen.
18. marts:

Dampskibsruten Jylland-Sjælland
Ved et fællesmøde på kroen d. 18. marts
angående skibsruten, nedsattes en kommite
bestående af: Rebslager Frederiksen og fisker N. P.
Petersen fra havnelauget. Fisker Carl Bæk og gdr.
Anthon Hansen fra Danevang i Ferie fra sogne
rådet. Proprietær Juhl, Nellerup og kbm. Laurits
Pedersen fra borgerforeningen. Købmændene Chr.
F. Petersen og Carl Nees fra turistforeningen.
Ved mødet i ishuset på havnen i forgårs var

Østergade fotograferet mod Granskoven.

'W
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rebslager Frederiksen og skipper Carl Nielsen enige
om, at havnen burde være positiv, hvis udgifterne
var moderate. Andre var mere skeptiske. Laurits
Pedersen foreslog at lægge en ny losseplads vest
for havnen. Det blev vedtaget enstemmigt.
19. marts:

Foredragsforeningen
Forleden talte komponisten Charles Kjerulf på
badehotellet om krigen og sangen. Kjerulf er et
kendt ansigt i Gilleleje, hvor han i en årrække
tilbragte sine somre og var arrangør ved de mange
festligheder med almennyttige formål. Han
spillede under stor munterhed sin allerførste kom
position kaldet " Et Slagmaleri" fra hans tidligste
ungdom, og under fortsat munterhed fortalte han
om, da han i Budapest havde spillet "Oh Gine du
dejlige mø" under foregivende af, at det var
Grønlands nationalsang. 200 mennesker var kom
met tilstede.

drive biograf fra sin ejendom pa Stationsvej. Han
har tidligere haft bevilling. - Bevilgedes.
14. april:

Købmand Nees blev valgt som dirigent ved fore
dragsforeningens generalforsamling. Hotelejer F.
N. Hansen aflagde beretning og regnskab. Det ba
lancerede med 494 kr. Medlemstallet er nu 204.
Genvalgte blev: F. N. Hansen, Kjellerup, Juhl og
cand mag. Otto Jensen.
Nyvalgte blev: bestyrer Petersen, Dronnigmølle
Teglværk, gdr. Morten Jørgensen, Fjellenstrup,
Bent Petersen, Str. Esbønderup,
Rasmus
Rasmussen Passebæk, fisker Julius Svendsen
"Gillelejehuset" på Fabersvej og snedker Nielsen
Gilleleje.
17. april:

Førstelærer Peter Olsen afgik i forgårs ved døden,
77 år gammel, efter at have røgtet sin gerning i
Gilleleje med iver og trofasthed i over 50 år.

20. marts:

Gaderne i Gilleleje
Vejen fra bager Nygård Madsen til Granskoven,
den såkaldte "Grønlandsvej" eller Østergade, samt
tilstødende stræder og Havnevejen fra skipper Carl
Nielsen til skipper P. A. Petersen i øst, er i de se
neste dage blevet grundforbedrede med aflevering
til kommunen for øje.
Gruset er leveret gratis fra Th. Jacobsens oplag
ved cementfabrikken. Leret fra byens lergrav på
Fyrbakkerne er gratis tilkørt med velvilje fra byens
købmænd og vognmænd.
Selve vejarbejdet er udført af de respektive grun
dejere i fællesskab. Endnu mangler der visse steder
regulering, hvor veje og stræder er særlig snævre.
Æren tilkommer vej udvalg og bestyrelsen i borger
foreningen. De har fremmet denne vigtige sag,
som truede med at forsumpe.
30. marts:

Sognerådsmøde
Sognerådsforeningen henstiller, at der især i såti
den ydes hjælp til de landmænd, som er indkaldt
til sikringsstyrken.
Fru Ferslew beder om tilladelse til at flytte den
offentlige gangsti ( Fyrstien) over hendes ejendom.
Carl Bæk vil undersøge forholdene på stedet.
Mejeriejer Kjellerup ansøger om bevilling til at
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18. april:

Fra Gilleleje skrives til os!
Lærer Olsen havde skrantet en del i den sidste tid,
men roligt, næsten umærkeligt, sluttede hans liv,
omtrent som når et lys brænder ned. Et langt og
ualmindeligt virksomt liv er hermed afsluttet.
Kun 19 år gammel blev Peter Olsen i 1857 ansat
som afløser for sin svigerfader, den gamle førstelæ
rer Hansen. Tilsammen virkede de to ved Gilleleje
skole i et helt århundrede.
I 1909 tog Olsen sin afsked efter 52 års tjeneste,
med et tungt hjerte, thi han elskede børnene og sin
skole. Der samler sig et væld af rige og skønne
minder om ham fra den lange tid. Så meget at sige
tak for, både som lærer og ven. Hvad han var for
sine utallige elever, kender de bedst selv.
Han var en afgjort kristen og bevarede som sådan
sir barnesind som en lykkelig mand. Mest af alt lå
det ham på sinde, at de små forstod hvor højt Gud
elskede dem, og hvor nødvendigt det var for dem,
at give Gud deres små barnehjerter.
Han blev til velsignelse for mange, ikke blot i
skolen, men også som taler og åndelig vejleder.
Ikke altid havde han de bedste kår at arbejde
under, men på en tid, da der var ringe, eller slet
ingen forståelse for åndelige tanker, led han megen
modstand og hån, ikke blot fra sin daglige

virkekreds, men også fra autoriteternes side.
I 1860erne, da lægmandsvirksomheden var i sin
vorden og mødte stærk opposition, var han en
mand som vidste, hvad han ville og uden frygt tog
Guds kald op - at vidne om sin elskede Herre.
I sine senere år glædede det Peter Olsen at se
frugterne af sit arbejde, ikke blot blandt ven
nekredsen, men også i anerkendelsen fra gejstlige
og verdslige foresatte. Det var medvirkende til at
forsøde den gamle lærers alderdom. Som han talte,
således levede han, i harmoni med det, der for ham
var størst i livet. Hans minde vil leve længe blandt
os i Gilleleje.
T(Terslin)
4. maj:

Brev fra Gilleleje
Arbejdet med at bringe vor by frem til den plads,
som dens indbyggerantal, fremtidsmuligheder og
naturskønne beliggenhed berettiger til, er i vinter
halvåret forsat med held, trods de trykkende tider.
Øverst står borgerforeningens genrejsning. Dens
basis har altid været god, og kun forbigående død
vande har hindret dens arbejde for fremskridt. De
skud, som den nu skyder, tyder på, at stammen og

grobunden er sund og livskraftig.
Dens præstationer siden vinterens generalforsam
ling er forbløffende. Tænk på vejenes istandsæt
telse, etablering af en losseplads og plakattavlerne!
Desuden regulering af Fyrstien til Nakkehoved,
bekostet af sognerådet. Hvad lossepladsen angår,
skete det med hjælp af turistforeningen. Næste vin
ters møder vil vise, om en sammenslutning af de to
foreninger vil lykkes.
Foredragsforeningen, en nydannelse på området,
har i første omgang præsteret noget udmærket,
med kendte og fremragende talere og en hyggelig
julesammenkomst.
Planer om selv at anskaffe et lysbilledapparat,
tilpasset vore belysningsforhold, lyder som en god,
og forhåbentlig realisabel tanke. Der er desuden
håb om, at byen får et fast biografteater i Kjellerups
ejendom ved jernbanestationen. Det vil sikkert
glæde mange.
6. maj:

Grenå-Gilleleje kommiteen holdt møde på hotel
let i forgårs med deltagelse af den radikale folke
tingsmand Moesgård-Kjeldsen. D. 12. april havde
F. N. Hansen og Chr. F. Petersen været i Kbh. til

Gilleleje Hovedgade set fra øst, hvor Fyrstien begynder.
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møde med kredsens folketingsmand og senere
mødtes de med generaldirektør Cold i DFDS.
E N. Hansen fortalte, at det oprindelig var
Tietgen der havde undfanget ideen til forbindelsen
Gilleleje-Grenå.
Efter nogen diskussion nedsatte man følgende
Amtsrådsmedlem proprietær Smith, Nyrupgård,
gdr. Anthon Hansen, Danevang Ferie,
hotelejer Frederik Nikolaj Hansen, badehotellet
kbm. og fiskeeksportør Laurits Pedersen Gilleleje,
manufakturhandler Th. Jacobsen Gilleleje, fisker
Poul Petersen Gilleleje og skibsprovianteringshdl.
Christian F. Petersen Gili.
21. maj:

På trods af krigen er skinnerne til baneforlæn
gelsen ankommet fra Tyskland 14 dage før lovet.
De er nu anbragt på Hornbæk station, i alt 660
tons a 122,50 mark = 80.850 tyske mark.
26. maj:

Pinsebesøget
Det smukke vejr bidrog i høj grad til det store
rykind i Gilleleje i pinsen. Gribskovbanen
udspyede ladninger af glade og sommerklædte
landliggere. Især 1. pinsedag hvor en ekstra mask
ine måtte afsendes for at befordre de tiloversblevne
fra Hillerød til Gilleleje.
Samme dag ved 11-tiden ankom S/S Saltholm
til Gilleleje med 300 passagerer og 2. pinsedag
med 200.
Hoteller og kro var overfyldte, og kroen måtte
leje værelser ude i byen til 70 gæster. 2. pinsedag
bankede Hillerød Gilleleje 12-1 (i fodbold) på
banen henne ved Granskoven. Mange sommerlej
ligheder udlejedes i pinsen.
15. juni:

Unge mennesker morede sig forleden nat med at
marchere gennem byen til tonerne af ”Tipperary",
udsat for harmonika, mundharpe, redekam og
mælkespand. Ret harmløst, bortset fra det sene
tids-punkt, som forstyrrede borgernes nattesøvn.

22. juni:

Borgerforeningen vil rejse et mindesmærke for
Gillelejes veteraner fra krigene 1807-14, 1848-50
og 1864.
Man forestiller sig en kæmpehøj med sten og
inskription. Man har kig på et areal, men fattes
penge.
29. juni:

Et cyklekorps fra infanteriet holdt i dag øvelse i
Gilleleje. En afdeling skulle besætte kanalbroen,
men måtte vige for en overtallig fjende.- Samtidig
manøvrerede to U-både med to vandflyvere neden
for havnen. Om de to hændelser var tilfældige
vides ikke.
1. juli:

Koncert på Gilleleje Kro d. 4. juli. Violinisten
Christian Kjellerup, pianisten Axel Agerby og koncert
sangerinde Agnes Melchior optræder. Billetter af en
krone fas hos boghandleren eller ved indgangen.
4. juli:

Flyvningerne
Kl. 6 i morges startede premierløjtnant Laub
hydroplanet Mågen på en rundtur over Helsingør,
Nakkehoved, Kerteminde og til Korsør hvor han
steg ned efter 3 1/2 times flyvning.
14. juli:

På havnelaugets generalforsamling i lørdags op
lyste rebslager Frederiksen, at staten i 1900-02
byggede den halve havn og burde have fortsat, da
man erfarede, at den med rimelig sandpumpning
kunne holdes dyb nok.
I 1914 besøgte 1200 fremmede skibe Gilleleje
havn. Med staten som medejer af to jernbane
forbindelser var det rimeligt, om statens eget pro
jekt endelig blev ført ud i livet !
14. juli:

Frk. Oda Nielsens viseaften på badehotellet sam
lede 150 tilhørere. Særlig lykke gjorde Anders W.
Holms: Den lille dame ved Havet.

15. juni:

Handelsgartner Møller har plukket de første jord
bær på sin mark bag stationen. 1 1/2 kr. pundet snart har han masser.
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21. juli:

Nu skal villaerne mellem byen og Gilbjerg have
vand fra vandværket gennem en 200 m. lang led-

ning. Det pumpes op i en beholder på Gilbjerg,
hvorfra hele vestkvarteret forsynes. Alf Svendsen er
begyndt på entreprisen, finansieret af de berørte
interessenter anført af grosserer Ferdinand
Andersen.
8. august:

Garden Party i Gilleleje
Fiskerlejet og badestedet har haft sin store dag. Det
begyndte i går med, at en skare unge damer
forhandlede midsommerblomsten fra Fyrbakkevillaerne i øst til pensionatet på Gilbjerg i vest.
Den var udsolgt på 1 time. Senere rykkede
Gilleleje fiskernes-musikkorps frem i olietrøjer og
sydvest og lavede, ved hjælp af stortromme og har
monika, en koncert, som gjorde det helt af med
Frelsens Hær, som var draget dem i møde.
Efter sejren besteg fiskerkorpset en charabanc og
lagde sig i spidsen for et vogntog med unge hvid
klædte piger, som solgte billetter til aftenens
Garden Party, hvis leder, hr. Kjellerup havde sat al
sin energi ind på et festligt resultat.
Kl. otte var kroens have da også så stuvende fuld
af besøgende, at det var vanskeligt at få overblik
over de mere kendte navne. I trængslen
bemærkedes dog marinemaler Arnesen, kunstkri
tikeren Ernst Goldschmidt og frue, folketings
mand Ors. Jessen, maleren Aug. Hærning, redak
tør Greibe, tegneren Sven Brasch, digteren A. W.
Holm og godsejer Pontoppidan.
Koncertsangerinden frk. Else Post sang, efter en
afdeling med opera-arier, sommerens indsmig
rende vals "Jeg læser det i dine øjne" og gjorde
stor lykke.
Anders W. Holm oplæste med stor virkning egne
digte, bl.a. "Fredlys din jord, du danske mand".
Det steg til jubel, da Peter Fjelstrup fortalte even
tyr. Filmforfatter Martin Jørgensen, der med et par
kvikke ord havde præsenteret de medvirkende,
kunne slutte af under fornyet applaus.
Til sidst dansede man, ligeledes til indtægt for
borgerforeningens store turistbestræbelser, medens
stjernerne blinkede og Kattegat brummede med til
musikken.
Mr. Strandbo

73. august:
Det populære fiskerorkester med skuespiller
Breiting i spidsen marcherede atter i forgårs gen-

Fyrpasser Rasmus Thøgersen skifter gasflasker på lys
tønden Gilleleje Flak Nord. Istedet for lystønden kom
et fyrskib. Efter Anden Verdenskrig blev dette flyttet
längere ud ogfik navnet Kategat Syd Fyrskib.

nem gaderne med fuld musik, ledsaget af ca. 100
mennesker, hvoraf mange bar kulørte lygter, opsat
på lange stænger. Optoget tog sig pragtfuldt ud i
den stjerneklare nat og vakte munter opmærk
somhed.
18. august:

Kystfredningskommissionen havde i går møde på
Gilleleje Kro, hvor grundejere, som ønskede fred
ning for deres ejendomme, var mødt frem.
Strandsynet får virkning i vest fra Gilbjerghoved
til midt for Strandborg, karetmager Hansens ejen
dom, og i øst fra Gilleleje havn til Nakkehoved fyr
grunds østre skel. Strandsynet virker 400 alen fra
land.

7. september:
Prisrekord på sild
I går indbragtes en del sild til Gilleleje. De betaltes med
fem kroner pr. ol -1 kr. for 16 sild! Det er den højeste
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pris, som nogensinde er betalt for sild her på lejet.
8. oktober:

Lystønden Gilleleje Flak Nord ønskes udskiftet
med et fyrskib med kraftigt tågesignal. Skibet vil
koste 125.000 kr. fordelt således: Skrog m. tilbehør
65.000 kr., maskine + sirene 30.000 kr., anker, spil
og fortøjninger 12.000 kr., mast og fyrapparat
11.000 kr., inventar og værktøj 5.000 kr., tilsyn og
ass. 2.000 kr.
16. oktober:

Det svenske notfiskeri griber om sig. Fiske
eksportørene Chr. F. Petersen, Albert Andersen
og Laurits Pedersen køber store mængder sild
op for tiden. På to dage er indkommet 8 tungt
lastede kvaser med sild fra Anholt. Det bliver
store summer, når en ol sild koster 4 1/2 kr. En
del går til Sverige, men hovedparten til
Tyskland. Hvad vil de så komme til at koste hos
den tyske fiskehandler?
Angående fiskeriet ved Anholt: De svenske
fiskere opfører sig som herrer og ikke som
gæster, lader hånt om alle regler, og som om
dansk søterritorium ikke fandtes. Grænsen er 2
kvartmil fra land, men de går ind til 200 alen fra
stranden og skærer danske fiskeres ankertove itu.
Om natten må danskerne blusse for ikke at blive
oversejlede. Selv rutedamperen har svært ved at
komme ind i Anholt havn, da svenskerne
hverken respekterer reglement eller havnefoged.

20. november:

Etatsråd Peter Behrend Feilberg, Søborg fylder 80.
Efter flere eksamener, præliminæreksamen, poly
teknisk- og landbrugskandidateksamen samt flere
stillinger som forvalter kastede Feilberg sig over
udtørring af søer. Da grev Friis i 1872 købte
Søborg Sø, sendte han bud efter Feilberg som den
rette til at udtørre søen.
På tre år blev kanalen til Gilleleje gravet og søen
drænet med et net af grøfter. 40 år senere er dette
arbejde stadig intakt som vidne på Feilbergs arbej
de for kommende slægter. I 26 år var han søens
inspektør. I 99 forpagtede han Søborggårds 90
tønder land. 10 år senere flyttede han til
Helsingør. Han deltog som løjtnant i krigen i
1864. 75 år gammel udnævntes han til etatsråd.
Amtsavisen gratulerer og takker for hans indsats
for vor egn.
27. november:

Samtlige handlende i Gilleleje enes om, fra 1.
december at lukke deres butikker kl. 7, med und
tagelse af månederne juni til september samt
lørdage og aftener før alle helligdage.
27. november:

Borgerforeningen agter at oprette et fast frivilligt
brandkorps, hvorved brandforsikringens kontin
gent kan nedsættes.
27. november:

2. november:

Gørtler Jørgensen Kbh. har solgt sin villa
"Blåbærbakken'’ til redaktør Behrens for 16.000 kr.
Desuden har redaktøren købt en strandparcel foran
villaen på Nrd. Strandvej for 3000 kr.( sønnen kunst
maler Johan Behrens byggede sit atelier her).
11. november:

Bådebygger David Andersen og hustru fejrer i dag
diamantbryllup. Bådebyggeren er født 3. maj
1832, hustruen Grethe Sønnesdatter d. 24. sep
tember 1827. David Andersen er stærkt tunghør
og sengeliggende af åreforkalkning, medens dia
mantbruden bærer alderen godt.
David Andersen var det første medlem af søretten,
valgt udenfor Kbh. Han var desuden medlem af
udvalget for Gribskovbanens forlængelse 1895/96.
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Søndag d. 21. november åbnedes Kjellerups
biograf på kroen med fuldt hus. Billederne var
rolige og tydelige og særdeles underholdende.

3. december:
Andegildet på kroen forløb smukt og stilfuldt. Der
deltog ca. 100 fra land og by. Stationsforstander
Asmussen bød velkommen og der var taler af gdr.
Otto Larsen, Stendyssegård, Th. Jacobsen,
blikkenslager Alf. Svendsen, kbm. Nees og
mejeriejer Anders A. Kjellerup. - Bagefter dansede
man på de bonede gulve.
31. december:

Borgerforeningen har bedt sognerådet om at anskaffe
telefon til sognefogeden, da Gilleleje intet politi har. Rådet henviste til birket (dommeren i Helsinge).

Gillelejes gamle station bygget 1896, da Gribskovbanen blev forlanget fra Græsted til Gilleleje. Den lå på nuværende
Stationsvejs østside lige efter svinget ved rundkørslen.

Efterskrift
Den omhandlede periode er slut, men det er den
såkaldt "Store Krig" så langt fra.- Gillelejes fiskere
vovede lige som handelsflådens folk deres liv og
lemmer i fare for miner og torpedoer. Fangst
priserne steg, men ligeså steg priserne på redskaber
og udstyr. Og værst af alt, den importerede petro
leum blev sparsom til stor ulempe for erhvervet.
Skellet mellem rig og fattig voksede støt. Priserne
på fødevare steg og de befolkningsgrupper, som var
fast aflønnede, mærkede dyrtiden. Vinterforrådet
af de uundværlige salte sild blev et problem for
mange mindrebemidlede og staten måtte gribe ind
lovmæssigt. Til gengæld var der et mindretal, som
tjente utrolige formuer på eksporten til Tyskland.
Vore landmænd solgte heste til fronternes tunge
slæb og vore hjemlige fiskeeksportører måtte langt
omkring med deres kvaser for at skaffe fisk nok til
efterspørgslen. Tyskland aftog snart 50% af
Danmarks eksport.

På kro og badehotel kunne man se den nye tids
personificering af begrebet "Gullasch-baroner".
Det dækkede over personer, som ved tvivlsomme
metoder havde tjent sig op fra jævne kår, for
eksempel på kødkonserves, og nu demonstrerede
deres nys erhvervede rigdom på en både latterlig og
usmagelig facon.
Utallige var beretningerne om den lille
spækhøker og madammen - om deres overdådige
middage med kaviar og champagne og havaneseren tændt med en sammenrullet hundredekro
neseddel som fidibus.
Men uanset krig og inflation gik livet videre i
Gilleleje. Meget var nået på de fem år, men forude
lå der store opgaver, som ventede på byens vise
mænd. Gilleleje manglede eget politi og brand
væsen. Kloakeringen var mangelfuld og mest af alt
ønskede man elektricitet til byen. Mere om alt
dette og livet i Gilleleje under og efter første ver
denskrig ved en senere lejlighed.
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Forsiden: Vejby Kirke af maler og grafiker Ebba Holm
(1889-1967), som i mange år havde sommerhus i Tibirke.

Internet
Hjemmeside
www.holbo.dk

E-mail adresser
arkiv@holbo.dk
(Lokalhistoriske arkiver i Helsinge og Gilleleje)

niuseu m-holbo@mail.dk
(Museerne)

