
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk


HELSINGØf 
KOMMUNES 

MUSEEF
ÅRBOG 199'



HELSINGØR KOMMUNES 
MUSEER 

1997

HELSINGØR 1998



Redaktion, billedredaktion og tilrettelæggelse: 
Kjeld Damgaard

Udgivet 1998 i et samarbejde mellem 
Helsingør Kommunes Museer og 
Helsingør Museumsforening

Sat med 8 og 10 punkt ordinær og kursiv Times 
og trykt på 100 gr. Biber Allegro Gloss 
hos Nofo-print, Helsingør.

Oplag: 800 eksemplarer.
ISSN: 0108-0393

Årbogens forfattere er alene ansvarlige 
for deres bidrag.
Aftryk i referat af årbogens artikler 
er tilladt, når årbogen angives som kilde, 
og et eksemplar af aftrykket sendes til 
Helsingør Kommunes Museer.
Ved aftryk i større omfang må forfatterens 
samtykke indhentes gennem museerne.

Omstående side: Tegning af dør i Sudergade 36. Otto Bülow 1924.
Omslag: DFDS s Øresundsdamper anduves af Snekkersten-jolle. Situationen blev foreviget af Chr. Blache i 1883. 

(Maleri i DFDS s eje).



Indhold

Tikøb Kommune bestod af 33 byer!
Kjeld Damgaard.............................................................................................................................................................. 4

Da dampen kom
Jan Hein Hedegaard....................................................................................................................................................... 7

Manden i Fuglefængerhuset
Jesper Godvin Hansen.................................................................................................................................................... 25

Borsholm og Munkhøjgaard gennem tiderne
Vagn Mathiasen............................................................................................................................................................... 35

Hornbækfiskerne udsmykkede selv deres kirke
Axel Ploug........................................................................................................................................................................ 61

Et skur ved Snekkersten Havn
Christian Sørensen.......................................................................................................................................................... 69

Havreholm - byen der havde det hele!
Ruth Jensen...................................................................................................................................................................... 73

Om at løbe med lap, om børstetræer og om palmestrygning
Kjeld Damgaard.............................................................................................................................................................. 94

Skovlund - en “københavnergaard”
Kjeld Damgaard.............................................................................................................................................................. 100

Skovlund i 1950’erne
Hans E. Jensen................................................................................................................................................................ 103

En tur gennem Bøtterup
Ole Larsen........................................................................................................................................................................ 112

Helsingør kommunes Museer - Årsberetning 1997.
Kenno Pedersen............................................................................................................................................................... 121



Tikøb Kommune bestod af 33 byer!
Tikøb Kommune, som i realiteten bestod som selvstændig kommune fra 1841 til kommunesammenlægningen i 1970, var 
blandt Danmarks største kommuner både hvad udstrækning og befolkningstal angår.

Kommunen havde således en meget stor geografisk udstrækning med i alt 33 bysamfund, 10 selvstændigt matrikulerede 
gårde, 10 selvstændige matrikulerede skove samt diverse overdrev m.v. 11970 var det blivet til 4 kirkesogne med i alt 5 kir
ker. Befolkningstallet oversteg allerede før de store parcelhuse- og karrébebyggelser i 50 'erne og 60 'erne næsten alle al
dre danske landkommuner. 11940 var kun Nørre Tranders kommune ved Aalborg større, hvad angik befolkningstal, og med 
sine dengang 9.928 indbyggere oversteg befolkningstallet endda adskillige købstæder, feks. Hillerød, der da kun havde 
8.199 indbyggere.

Disse forhold sammen med det faktum, at områdets historie jo i virkeligheden starter allerede i oldtiden betyder, at en sam
letfremstilling af kommunens og områdets historie ikke har været mulig og næppe nogensinde bliver mulig. Denne årbog 
indeholder således kun spredte bidrag til belysning af den gamle Tikøb kommunes historie. Bidragene i denne årbog giver 
dog alligevel indblik i flere områder, såvel geografisk, tidsmæssigt som emnemæssigt.

Fra gammel tid var landbruget naturligvis områdets mest dominerende erhverv. Dette emne er behandlet i to artikler. Dels 
i Hans E. Jensen erindringer fra 1950'erne fra en af områdets mange proprietærgårde, nemlig Skovlund i Saane (se kor
tet, mrk. 1). Dels i Vagn Mathiasens store artikel om Borsholm og Munkhøjgaard. Denne artikel er baseret dels på arkiv
studier, dels på erindringer, og belyser såvel landsbyhistorie, landbrugshistorie som slægtshistorie (2).

En anden omfangsrig artikel er Ruth Jensens om Havreholm. Det er også landsbyhistorie, men her er lagt mere vægt på 
selve landsbyens funktioner og beboere og mindre på gårdenes historie (3). Ole Larsen tager i sin artikel, der bygger mest 
på personlige erindringer og indtryk, læseren med på en fornøjelig spadseretur gennem Bøtterup landsby (4).

Undertegnedes lille artikel handler om industrihistorie i Kvistgaard. I denne kædes tre vidt forskellige virksomheder på 
forunderlig vis sammen via hhv. Kvistgaard Station og en enkelt mands virke (5), hvortil kommer, at der også er en sam
menhæng til andre artikler i denne årbog. Jesper Godvin Hansen behandler derimod et hjørne af Hellebæks industrihi
storie i artiklen om våbentransporterne fra Hellebæk i midten af 1800-tallet (6). Endnu længere tilbage i tiden går Axel 
Ploug i artiklen om Hornbæk Kirkes første 100 år fra 1737 til 1837 (7).

Et upåagtet serviceerhverv - barberfaget - et skildret af Christian Sørensen i en lille historie fra Snekkersten (8). Og en
delig har Jan Hein Hedegaard behandlet et bredere emne i artiklen om de fremskridt der skete i samfærdslen med indfør
slen af dampmaskinen i transportsektoren. Her er emnerne bl.a. Øresundstrafikkens, Nordbanens samt Hornbækbanens 
betydning for lokalsamfundet (9).

Til denne årbog er endvidere udarbejdet artikler af hhv. Gunnar Bergsten om skovene i Tikøb Kommune og af Lise Tillge 
om Flynderupgaards historie. Disse artikler egner sig imidlertid mere til selvstændige udgivelser, og da det tillige ville gi
ve pladsmæssige problemer i denne årbog, er disse artikler i stedet planlagt udgivet som særskilte udgivelser i løbet af 
1998.

Denne årbog udgør sammen med næste udgave af årbogen et forsøg på at belyse Tikøb Kommunes områdes historie. Da 
undertegnede ikke har haft mulighed for selv at skrive om så bredt et emne, har jeg bedt en række lokalhistorsk interesse
rede personer om at bidrage med artikler.

Da resultatet af første del af dette projekt nu foreligger, vil jeg gerne rette en varm tak for et godt og frugtbart samarbej
de til samtlige medforfattere.

Kjeld Damgaard
Redaktør af Helsingør Kommunes Museers Årbøger 1997 og 1998.
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Kort over Tikøb Kommunes ejerlav

Udarbejdet af Kjeld Damgaard, 1997

-------- Tikøb Kommunes område
Ejerlav i Tikøb Kommune 

Apperup
Borsholm
Dalsborg 
Flynderupgaard
Hornbæk
Holmegaard
Horserød
Klostervang
Kronborg Teglværk

Ellekilde

Boderne

Hornbæk Plantage

Stenstrup

SaunteHomeby

Skibstrup Hellebækgaard

Klostems Hegn

Borsnom

Horserød
Bøtterup

Teglstrup Hegn

Bistrup
Horserød Hegn

Kronbo

Harreshøi
Gurre Sø

Gurre

Gurre Vang
TeglværicBorupgaaNyrup Hegn

Snekkersten

Mørdrup

Espergærdekegaarde

Kel lens

■ Tibberu

kotterup

9

Esrum Sø

LR. Lille Esbønderup
Ny. Nyrup
Re. Reerstrup
Sa. Saunte
St. Stenstrup
TS. Tikøb Skovhuse
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Da dampen kom

af Jan Hein Hedegaard

Jan Hein Hedegaard, født i Kø
benhavn 1934. Nysproglig student 
1953, søfarts- og trafikjournalist, 
redaktør DJ. Efter studier på Han
delshøjskolen og ophold i udlandet 
ansat ved DFDS A/S 1956. Infor
mationschef 1971. Redaktør af bl. 
a. Malteserkorset og DFDS NYT. 
1987 informationschef for Laurit- 
zen Gruppens moderselskab J. 
Lauritzen Holding A/S og rederiet
J. Lauritzen. Redaktør af mange af koncernens publikatio
ner til sin pensionering i 1996. Har skrevet noveller, essays 
og søfartshistorier, samt bidraget med indlæg i flere trafik
historiske værker og jubilæumsbøger.

Dampen kom til Tikøb-egnen ad søvejen. Man hav
de i begyndelsen af 1800-tallet godt nok hørt fra- 
sagn om sære maskiner, som ved hjælp af damp kun
ne benyttes som fremdrivningsmiddel af skibe, men 
først i 1816 fik man i den sydligste del af det dan
ske monarki syn for sagn. En skotsk damper LADY 
OF THE LAKE havde taget turen over Nordsøen fra 
London til Hamborg, med Glückstadt - den danske 
by ved Elben - som en af anløbshavnene.

Allerede året efter ansøgte auditør Steen Ander
sen Bille om privilegium på dampskibsfart imellem 
København og Kiel, monarkiets to vigtigste byer, 
men der skulle gå endnu et par år, før myndighe
derne, efter mange overvejelser, tildelte Bille et ti 
års privilegium for dampskibsfart mellem de to by
er.

h.s. Caledonia
Steen Bille, hans broder kommandørkaptajn Mi
chael Bille og dennes søn Christian rejste til Stor
britannien for at finde det rette dampskib til ruten. 
De var blevet anbefalet den skotskbyggede hjul
damper CALEDONIA - den latinske betegnelse for 
Skotland - som lå til salg “as is” i Gravesend.

De fandt et skib i relativ god stand. CALEDO
NIA var bygget af træ i Greenock i 1815. Dets damp
maskine ydede 28 hk og hjulene med hver 8 skovle 
kunne i magsvejr give en fremdrift på 6-8 knob. Ski
bet havde en længde på 110’, dets bredde var 25’ og 
hun målte 70 læster.

Man kom overens om prisen, og Danmark fik 
derved sit første dampskib nogensinde.

Hvis nogen nu stod spejdende på pynten ved 
Kronborg for at se dette mærkelige fartøj, der angi
veligt formåede at plaske sig vej mod vind og strøm, 
så må de pågældende være blevet svært skuffede - 
men der var formodentlig heller ikke nogen i det 
ærinde på pynten! Nyheder af denne art var dengang 
længe undervejs, og kommandørkaptajn Bille valg
te en helt anden vej til hjemrejsen. Turen gik gen
nem Eiderkanalen til København, hvortil man an
kom d. 21. maj 1819 - men så blev befolkningen i 
København og langs Øresundskysten til gengæld og
så de første, der derefter lærte det nye vidunder at 
kende! Man havde nemlig i starten ikke rigtig suc
ces på Kielruten, de rejsende foretrak fremdeles de 
velkendte sejlpaketter. Den nye tids maskindrevne 
skib måtte altså “populariseres og indarbejdes”. Det
te skete dels ved en række demonstrationssejladser 
udfor Toldboden og Kastelsvolden i København, 
hvor publikum var imponerede over skibets ma
nøvredygtighed og evne til at sejle stik imod vinden, 
dels ved at arrangere en række “Lysttoure” på Øre
sund, fremmest med Klampenborg og kurstedet 
Ramlösa som mål, men også Helsingør og vaserne 
eller pælebroerne ved Egebæksvang, Vedbæk og 
Rungsted fik besøg af CALEDONIA. For at sætte 
ekstra trumf på, tog dampskibet af og til en eller to 
kartoffelslupper kvit og frit på slæb, når disse lå tri
ste i vindstille med slappe sejl. Maskinkraften viste 
på overbevisende måde sin overlegenhed!

Kystens fiskere var dog ikke særlig begejstrede. 
“Plaske Malene” kaldte de hende, og beskyldte dam
peren for at jage fiskene langt væk ved sin larm, og 
så var der det med røgen! Fuglebestanden kunne bli-
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“Caledonia ", der var byg
get af træ, blev i 1819 ind
sat på ruten mellem Kø
benhavn og Kiel, men in
den da var der sejlet flere 
prøve- og præsentations
ture på Øresund.

ve truet og sælerne skræmt, ingen tvivl om det! Det 
er lige som om, man har hørt tilsvarende toner også 
senere, når nye fartøjer presser sig på, uanset om det 
igennem tiden har været “eksplosionsmotorer” (ale
ne ordet lød farligt), atomskibe, hydrofoilbåde eller 
senest nutidens katamaraner.

- men da datidens kongepar og dets celebre gæster 
så aflagde besøg om bord på CALEDONIA, fik pi
ben en anden lyd. Når de kongelige turde, turde he
le folket, og al kritik forstummede.

Hjulskibet CALEDONIA forsvandt ikke fra 
Øresund med det første, selvom damperen også pas
sede sine farter på Kiel, men efterhånden som der 
kom andre dampskibe til landet, blev der fra tid til 
anden også set andre rederiflag langs Øresundsky
sten, selv om lystturene især koncentrerede sig om 
farten mellem København og Klampenborg. En 
egentlig rutefart med fast fartplan langs kysten lod 
vente på sig.

Et kuriøst forsøg
1 1839 leverede en skibsbygmester på Amager et lil
le hjulskib med en dampmaskine bygget af en 
københavnsk tusindkunstner. Skibet fik navnet 
BELLEVUE og som navnet antyder, var det tanken 

at det nye skib - i lighed med størstedelen af den ar
mada af dampskibe, der efterhånden sejlede på Sun
det - skulle sejle mellem København og Klampen- 
borg, men i Adresseavisen juli 1839 annonceredes, 
at BELLEVUE herudover skulle sejle regelmæssigt 
på Vedbæk, Humlebæk og Egebæksvang, ligesom 
det et par gange om ugen skulle sejle mellem Hel
singør og Helsingborg.

Imidlertid viste det sig, at maskinen øjensynlig 
var for tung til skibet. Stævnen blev trykket langt 
ned i vandet. Det måtte ballastes - d.v.s. at der måt
te anbringes en passende kontravægt agter for at ret
te fartøjet op. Som sagt så gjort - men dette med
førte, at skibet fik et yderst ringe fribord. Det fik 
derfor af den særlige “Commission til at undersøge 
Dampskibes indretning” kun tilladelse til at gå ud i 
gunstigt vejr. Under de omstændigheder er det svært 
at drive rutefart! Man prøvede dog efter at have fo
retaget, hvad man betegnede som “betydelige for
bedringer”, men den mindste skvætsø dængede 
fremdeles passagererne til med vand, så de gode bor
gere bl.a. i Tikøb området fik hurtigt nok af denne 
form for “fugtig” transport til hovedstaden. Det var 
slemt nok, at man sine steder skulle vade ud til de 
robåde, der skulle sætte passagererne om bord.
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I 1840 måtte BELLEVUE give op. Skibet blev 
solgt på auktion, maskinen udtaget og i stedet ind
byggedes en trampemaskine, som 12 til formålet le
jede landsoldater skulle holde i gang ved at stampe 
kraftigt på nogle brædder. Det gik heller ikke. Bå
den var for tung og farten for ringe. Man nåede 
dårligt nok forbi Kalkbrænderihavnen i København, 
så strejkede soldaterne. Kaptajnen på en forbipas
serende svensk damper, LANDSKRONA, forbar
mede sig og tog det kuriøse fartøj på slæbetov ind 
til Toldboden. Siden rådnede BELLEVUE op i Chri
stianshavns Kanal.

Men samme år som BELLEVUE’s fallit begynd
te dampskibet DRONNING MARIA, med hjemsted 
i Stettin, at besejle Øresunds danske kysthavne. Ski
bet var ikke helt ukendt på Øresund, idet det allere
de fra 1836, foruden København, betjente Charlot- 
tenlund, Bellevue, Vedbæk, Helsingør og Helsing
borg. Sidstnævnte overfart måtte imidlertid i første 
omgang opgives på grund af skærmydsler med Fær
gelavet i Helsingør, der krævede dets privilegier på 
H-H overfarten overholdt. Der blev derfor tid til at 
anløbe bl.a. Egebæksvang og andre pladser langs ky
sten. Rederiet anlagde forøvrigt sag mod færgelavet, 
og vandt den - men det blev andre, der kom til at 
høste frugterne, for i 1842 blev skibet solgt til an
den side og omdøbt til PRINZ VON PREUSSEN.

Tikøb borgerne blev “glemt”
De gode borgere og bønder fra sognene omkring Ti
køb var atter uden dampskibsforbindelse, og selvom 
der allerede i 1841 inviteredes til aktietegning i et 
dampskib med hjemsted i Helsingør, også med hen
blik på at besejle kysten, er det næppe troligt, at der 
var mange interessenter i Tikøb og omegn. Den skit
serede fartplan omfattede nemlig ikke kommunen. 
Nybygningen, der fik navnet HAMLET og var Dan
marks første dampskib bygget afjern, anløb mellem 
København og Helsingør kun Bellevue, Vedbæk, 
Rungsted og Humlebæk. Skibet kunne medføre 300 
passagerer og laste 20 tons gods; muligvis stak det 
simpelthen for dybt til at de mindre pladser med lægt 
vand kunne anløbes.

Indbyggerne i kommunen måtte atter age enten til 
Helsingør eller Humlebæk, hvis de ønskede at be
nytte søvejen til København, men så fik man fra 
1845 endda to muligheder fra disse havne, idet

Dampskibsfart i Sundet. 
Dampskibsselskabet Kjøbenhavn-Malmøs Skibe 
afgaae daglig:
fra Helsingør til Kjøbenhavn Kl. 1 Form og 

3’/4 Eftrm.,
fra Kjøbenhavn til Helsingør og Helsingborg 

Kl. 9 Form, og &*/• Eftrm.,
samt i Pintsedagene og derefter hver 
Sendag indtil Udgangen af August: 
fra Kjøbenhavn til Helsingør og Helsingborg 

Kl. 13 Middag,
fra Helsingborg til Helsingør Kl. 8 Eftrm. og 

videre
fra Helsingør (il Kjøbenhavn Kl. 8% Eftrm., 
anløbende Skøtterup, Humlebæk, Rungsted, Ved* 
bak, Skodsborg, Taarbsk, Bellevue og Skovshoved. 
All ni«: Ilrer San- og Helligdag afgaaer tillige 

et Skib direkte fra HJebenhavn til 
Helsingør og Helsingborg Kl. IS Nat 

Daglig:
fra Helsingør til Helsingborg Kl. 10 Forind., 

S og O Eftrm.,
fra Helsingborg til Helsingør Kl. 10so Forind., 

3 og 7 Efterim
Passagerfragten er: 

imellem Helsinger og Kjobenhavn 
lste Plads 64 Sk., 2den Plads 48 Sk. Tour og 
Retour lste Plads 1 Rd., 2den Plads 72 Sk. 

Abonnementsbilletler 12 Stkr. 1 Plads 6 Rd.
48 Sk., 2den Plads 4 Rd. 48 Sk.

Imellem Helsingör og Helsingborg 
lste Plads 32 Sk, 2den Plads 24 Sk. Tour og 
Retpur lste Plads 48 Sk.; 2den Plads 40 Sk.

Lysttourbilletler (il Tour om Søndagen og 
Retour samme eller næste Dag 36 Sk. 

Expeditionen.

Denne annonce stod at læse i Helsingør Avis i 1872, altså end
nu medens "Dampskibsselskabet Kjøbenhavn-Malmø”, drev 
ruterne på Øresund. 11874 overtog DFDS driften.

HAMLET’s gode resultater tiltrak en konkurrent, 
SJÆLLAND, med anløb af de samme pladser.

Heller ikke da Helsingørselskabet som konse
kvens af konkurrencen i 1847 anskaffede et nyt skib 
OPHELIA til kystfarten blev Tikøb kommune til
godeset; man skar endda ned på mellemanløbene og
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Hjuldampbåden
‘Hamlet”, blev

kunne meddele, at det nye skib sejlede fra Helsing
ør via Humlebæk og Rungsted til København på 2 
timer og 13 minutter og retur på kun 2 timer og 2 
minutter.

Farten var pludselig blevet hovedsagen, måske ik
ke mindst i lyset af, hvad der samme år skete på 
strækningen mellem København og Roskilde! Jern
banen kom til Kongeriget.

Landliggerne
I begyndelsen så dampskibsselskaberne denne ny
skabelse som en farlig konkurrent, en jernbane 
langs Øresundskysten ville betyde kystfartens fallit 
(hvad der til syvende og sidst også kom til at stå til 
troende); man måtte forlods sørge for, at jernbane
selskaberne i alle tilfælde fik mindre lyst til at for
søge sig på strækninger, der “lige så godt, hurtigt og 
komfortabelt” kunne betjenes med dampskibe. Ros
kilde og andre “indlandsstationer” kunne gå an, men 
søvejen langs kysten skulle ikke krænkes af paral
lelle jernbaneforbindelser.

Samtidig var et nyt “segment af kunder” dukket 
op, velhavende københavnere, som ønskede at “lig
ge på landet” i sommermånederne. Det var ikke 
mindst de pittoreske fiskerlejer langs Øresundsky
sten, man fandt attraktive. En række kunstmalere 
havde fundet dem forlængst, de fandt efterhånden 
mængden af turister fra hovedstaden så påtrængen

de, at de søgte endnu længere nordpå til fristederne 
langs kommunens nordkyst, men også dér dukkede 
de københavnske landliggere efterhånden op. Et lidt 
påtrængende folkefærd måske, men det skæppede i 
kassen!

Fiskerne rømmede deres helårsboliger om som
meren og lejede dem ud til turisterne. Disse fandt 
det endda ofte ret så romantisk og charmant at bli
ve hjulpet i land af de samme fiskere fra disses 
robåde, som anduvede sunddamperne, såvel i 
Espergærde som Snekkersten. De fastboende var 
derimod knapt så charmerede over at skulle risike
re “vådt fodtøj”, når de en sjælden gang benyttede 
dampskibet.

Med denne nye og købekraftige kundekreds med 
hang til landliggerlivet under opsejling netop i kyst
dampernes interessesfære, er der ikke noget at sige 
til, at rederiernes talsmænd ivrede stærkt for at få 
placeret den planlagte jernbaneforbindelse mellem 
København til Helsingør så langt væk fra kysten 
som muligt, nemlig via Hillerød, man kunne til nød 
acceptere en sidebane til Klampenborg, men så hel
ler ikke længere.

Krig og fred
Den 2. slesvigske krig vendte for en stund op og ned 
på mange ting; de fleste af de større dampskibe blev 
stillet til rådighed for Krigsministeriet og sattes i fart
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Havnene på Øresundskysten var de fleste steder for små 
og for lavvandede til, at skibene kunne gå ind. I stedet 
måtte passagererne ros ud til skibet i små både. På den
ne skitse af Chr. Blache fra 1861 er det tydeligt, at ikke 
alle passagererne syntes, det var behageligt.

mellem Korsør, hvortil banen var blevet færdig, og 
krigsskuepladsen i det sønderjyske. Var det ikke for 
den altovervældende knugende sorg, når en far, bro
der eller søn var meldt faldet, så var krigens tum
mel imidlertid alligevel for mange så mærkelig fjern 
fra både København og Nordsjælland.

Man så endda af og til officerer i Rendens uni
former på udflugt i området. Disse prøjsere og 
østrigere var godt nok krigsfanger og var til dag
lig behørigt indkvarteret i Kvæsthuset, der tjente 
som krigsfangekaserne for officerer, men disse 
kunne “på æresord” komme fri nogle timer, som

Det første tog på vej til Helsingør den 8. juni 1864. Toget ses på denne tegning på den højtliggende dæmning mellem 
Rørtang og Borupgaard. Der saluteres fra flådens skibe på Øresund. (III. Tidende).
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metider endda hele dage, og mangen en officer fra 
fjendens styrker deltog med iver i det københavn
ske selskabsliv. Herregud da, det var jo søde unge 
mennesker og galante tillige - nogle var endda æg
te junkere! Noget tilsvarende overgik danske offi
cerer i fangenskab f.eks. i Wien. Nogle tabte endog 
deres hjerter til de smukke wienerinder for slet ik
ke at tale om de temperamentsfulde ungarske pige
børn; “krigsbrude” er ingen ny opfindelse.

Den menige tilfangentagne soldat blev derimod 
sat på ofte ret så hårdt arbejde i begge lejre, bl.a. i 
forbindelse med de omfattende jordarbejder ved de 
mange jernbaneanlæg, som fortsatte uforstyrret af 
krigens tummel.

I krigs- og skæbneåret 1864 blev København-Hil- 
lerød-Helsingør banen (med en sidebane til Klam- 
penborg) således færdig og behørigt indviet.

Nordbanen
Med Nordbanen, som den siden blev kaldt, kom 
damptoget til Tikøb-området, så at sige ad bagve
jen, med Kvistgaard som den centrale jernbanesta
tion.

Man havde godt nok ivret for at få banen via by
samfundet Tikøb, men områdets storbønder og 
godsejere havde stor indflydelse på tinge, de øn
skede banen over deres jorder, og lagde pres på de
res Rigsdagsmedlemmer, for hvem det næsten blev 
en hellig pligt at komme hjem til hver sin valgkreds 
med en jernbane i attachetasken! Derfor fik de dan
ske baner, i modsætning til de tyske militærstrate
gisk anlagte jernbaner, ofte et yderst kringlet forløb, 
som siden skulle komme til at smerte til dem og bli
ve årsagen til mange banelukninger.

Mangt et dansk trinbræt blev i forrige århundre
de anlagt alene af hensyn til godsejeren på stedet, 

ikke mindst hvis denne var medlem af Rigsdagen, 
men af større betydning var trods alt sidesporene 
langs hovedbanerne til brug for gødnings- og mer
geltransporterne, og Q-vognene (Q for quæg) med 
slagtekvæg, grise og siden i stort omfang hvidma
lede isvogne med mælk og andre mejeriprodukter 
til den forslugne hovedstad, for ikke at glemme den 
stigende landbrugseksport.

Indirekte fik anlægget af Nordbanen sat gang 
i en forbedring af de søværts forhold i Snekkersten 
og Espergærde. Skulle dampskibene bevare deres 
del af trafikken, måtte rederierne nødvendigvis ind
sætte attraktive skibe, og der måtte anlægges havne 
eller anløbsbroer - men hvem skulle betale for sidst
nævnte? I 1870 fik Espergærde godt nok en havn 
og nogle år senere kom Snekkersten til, men vand
dybden var fremdeles ikke tilstrækkelig for de sta
dig større sunddampere.

Baneplaner og godstrafik
Jernbanens komme blev hilst med glæde af indu
strierne i Hellebækområdet; man håbede på en stik
bane - helst anlagt af staten - med udgangspunkt et 
eller andet sted på den nye jernbanestrækning, 
måske endda over selve Tikøb til fabrikkerne på ky
sten. Planerne blev heftigt debatteret, og de blev si
den en spore for de kredse, der hellere så en jern
bane langs nordkysten, men den lod i første omgang 
vente på sig. Kvistgaard blev i nogle tiår den vig
tigste gods- og passagerstation i kommunen.

Kvistgaard jernbanestation er i dag nedklassifi- 
ceret til “trinbræt”, men for at bevare muligheden 
for senere at kunne benytte den som krydsningssta
tion, er vigesporene endnu i skrivende stund beva
ret, omend man på sær vis har overbygget det ene 
med fodgængerbroer, således at Lynettetogene, de

Lokomotiv litra C (senere Cs) bar oprindeligt navnet 
“Gylfe ”. Maskinen er her fotograferet omkring 1880, var 
bygget i Tyskland og kørte bl.a. på Nordbanen, hvor den 
i juli 1897 var involveret i den tragiske Gentofteulykke. 
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eneste af typen i DSB’s regie, kun benytter ét spor. 
Det er således muligt med tiden at genetablere 
krydsningsstationen i fuldt omfang, hvis trafikken 
skulle stige igen. Endnu kan man dog på Kvistgaard 
station få en fornemmelse af tiden dengang, da den 
var en vigtig oplandsgodsbanegård. En del af det op
rindelige sporanlæg er endnu bevaret som tilflugts
sted for gamle togvogne, der afventer restaurering 
hos Nordsjællands Jernbaneklub, der fremdeles er i 
stand til at bringe indbyggerne i den gamle Tikøb 
kommune en duft af kulrøg og mindelser om rejse
livet, da dampkraften var enerådende.

Medens Fredensborg station i den “fornemme” 
nabokommune stort set reserveredes “kongehuset”, 
komplet med egen kongeventesal og en remise til 
det lokomotiv, der altid skulle holdes driftsklart for 
det tilfælde at majestæten eller hans gæster skulle 
ønske at rejse til København, så koncentredes god
set til oplandet til Kvistgaard. Sidesporene var i flit
tigt brug, og fragtmændene havde gyldne tider. Tog
maskinerne udførte i begyndelsen rangeringen, men 
i 1874 fik stationen på travle dage tildelt et ranger
lokomotiv, Nr. 70 “Arvak”, som var det sidste sjæl
landske damplokomotiv, der fik navn. Fra 1892 måt
te lokomotiverne nøjes med litra og nummer, og 
“Arvak” fik betegnelsen Hs 370.

Godstogene på Nordbanen blev som oftest frem
ført af Det sjællandske Jernbaneselskabs trekoblede 
L (senere Ls) maskiner, medens persontogene blev 
betjent af C (senere Cs) maskinerne, der kunne yde 
en pæn max. fart på 90 km/t.

Et af disse lokomotiver, Nr. 245, havde det den
gang så ofte benyttede og populære navn GYLFE.

fatrin.
SJSrifen paa Satrin er i 9îobember og 

©ecember RHaaneb ncbfat til 42 ©rc 
pr. £b. ^enpenbelfe font fæbhanfig til 
<&fation§forftonberen, ÄPiftgoarb.
Normalt var det stationsforstanderen på Kvistgaard 
station, der forestod salget af latrin-gødningen, således 
som det også fremgår af denne annonce fra Helsingør Avis 
i 1902. I en periode bestyrede ejeren af Kvistgaard 
Hovedgaard imidlertid også denne handel.

Dette lokomotiv blev senere involveret i den frygte
lige Gentofteulykke, der indirekte skulle få konse
kvenser for bl.a. et skib med samme navn og dets 
kolleger i kystfarten.

Latrinære transporter
Med i Kvistgaards stations godsomsætning talte i 
mange år også de særegne og ildelugtende trans
porter af natrenovation fra København. Disse “ski- 
denekspresscr”, som jernbanemændene døbte dem, 
førtes fremmest til Amager, men også op til land
brugerne i Nordsjælland, hvor man bl.a. havde ud
lagt den nu nedlagte Harløse station på Frederiks- 
værkbanen og så i en periode Kvistgaard på Nord
banen som egnede modtage- og fordelingssteder. 
Den bymæssige bebyggelse omkring disse to statio
ner var endnu ret sparsom, hvilket sikkert var en god 
ting, for bønderne hentede oftest fækalierne i baljer 
på åbne vogne direkte fra de skvulpende tankvogne 
på sidesporet, og stanken ved omladningen og siden 
udkørslen på markerne var ulidelig - nutidens gyl
le- eller slamudkørsel er i så henseende for intet at 
regne.

Det var ikke en særlig populær beskæftigelse, 
måske mest på grund af omdømmet, at være hver
ken lokomotivfører, fyrbøder eller, værst af alt, 
bremsemand på disse tog. Sidstnævnte kategori 
af jernbanefolk sad fordelt i togstammens bremse- 
huse, hvor de skulle give agt på lokomotivets 
signaler, således at skruebremserne kunne blive an- 
trukket eller løsnet alt efter behov. Gennemgående 
vacuum- eller trykluftbremsesystemer blev i starten 
ikke “skidenekspresserne” til del. Bremsefolkene på 
de ildelugtende tog kunne dog glæde sig over én 
ting: Transporterne fandt sted om natten, så der var 
normalt “ret igennem” på hele strækningen.

Vé den signalmand, der kom for skade at stoppe 
et af disse særtog i de fornemme Hellerup, Gentof
te, eller kors bevares - Fredensborg. Men markerne 
i bl.a. Tikøbs sogne nød en tid lang godt af trafik
ken, det siges at kunne spores på muldens bonitet 
den dag i dag! Disse agre modtog også det meste af 
den latrin, som kørtes ud fra Helsingør.

De latrinære transporter kunne også være “far
ligt” gods. Et andet sted i amtet, på Stenløse station, 
var en af vognene fra “Skidenekspressen” ikke ble
vet losset til tiden. Derfor eksploderede den reve-
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Det var “Kjøbenhavns Rengørings kompag
ni“, senere “Kjøbenhavns Grundejeres Ren
holdningsselskab“ (KGR), der fra 1889 fore
stod indsamlingen og bortkørslen af de store 
latrinmængder. Fækalierne blev solgt som 
gødning til landmændene i Nordsjælland og 
på Amager, og det var en god forretning; men 
stanken var slem, ikke mindst fra omladningen 
til bøndernes hestevogne og under udkørslen 
på markerne.
Der blev fra svenske og tyske fabrikker i alt an
skaffet 36 speciellejernbanevogne forsynet en
ten med trætønder eller faddinger af jern til 
transporterne. I meget varmt vejr kunne 
gæringsprocessen få den førstnævnte type til 
at eksplodere, til gengæld begyndte jernfad- 
dingerne på et tidligt tidspunkt at lække, såle
des at de gennemkørende renovationstog kun
ne trække en sand odør-stribe efter sig. Det 
var ikke just populært i Københavns finere for
stæder. Fri os fra “Underlivets Aftendufte“, 
klagedes der med en omskrivning af en kendt 
sang fra den danske sangskat.
På tegningen ses en af Kockums latrinvogne 
med de karakteristiske tre trætønder, som til
sammen indeholdt 10.000 kg.

renter talt i sommervarmen midt i kirketiden den 
næstfølgende dag, der endda var højhellig. Gærings
eksplosionen skete, netop som præsten i den nærlig
gende kirke efter sigende tordnede fra prædikesto
len og truede med al Helvedets dunster og djævel
skab!

I begyndelsen af trediverne var Storkøbenhavns 
“kloakering og sanitering” efterhånden ved at være 
på plads overalt, men jernbanevognene, der udførte

-hi i rrrni?

ujjønui 
imTimi 
mi mill 
i i i i i i i i ii 
'i 11 i i i i i ii

11 imi 11 n 
HIIITTIIII 
irrnriTni 
hi i ri rru
in 11 rrm

den mangeårige latrinære togtrafik, som i begyn
delsen udgik fra Lersøen på Nørrebro i København, 
fandtes dog endnu i DSB’s driftsmaterielfortegnel
se i 1933. De sidste af disse tog kørte udelukkende 
til Amager.

Lillerød (Allerød) station på Nordbanen blev i 
1925 den sidste i Nordsjælland, hvor det var muligt 
at købe frugtbar københavnsk latrin, for fækalierne 
var skam en salgsvare. “Pecunia non pudet” (penge 
lugter ikke), sagde en romersk kejser, da man be
brejdede ham, at han havde lagt skat på afbenyttel
sen af Roms offentlige toiletter.

Friske vinde
Langs kysten blæste vinden fremdeles karsk og frisk 
og landliggerne gav kystdamperne nok at gøre i 
sommertiden, men hvad man tjente i løbet af 
højsæsonen satte mange af rederierne til i vinterpe 
rioden. Svær is hørte dengang til vinterens orden, 
og hjulskibe klarer sig dårligt i isfyldt farvand. De 
små rederier skrantede, der måtte kapital til.

Den 1. april 1874 overtog det da kun 8 år gamle, 
men stærkt ekspanderende DFDS samtlige damp
skibe, der besejlede Øresund, såvel danske som
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Hjuldamperen “Gylfe ” var egentlig bestilt af “Dampskibsselskabet Kjøbenhavn-Malmø ”, men blev leveret til DFDS, der 
i mellemtiden havde overtaget driften af Øresundsruterne. I år 1900 afhændede DFDS sunddamperne , men skibet var i 
drift på Øresund indtil 1923, da det blev solgt til ophugning. (Foto: DFDS).

svenske, og samtidig med sammenlægningen over
tog selskabet kontrakten på to nye hjuldampere hos

B&W, GEFION og GYLFE, hver på 274 ton og med 
plads til 800 passagerer.

GEFION skulle blive Nordens sidste søgående 
hjulskib. Hun blev ophugget i 1933.

Disse nybygninger skulle især skøtte trafikken 
tværs over Sundet, og for at opretholde denne fart 
også om vinteren byggede DFDS i 1884 isbryderen 
BRYDEREN. Selskabets store flåde gjorde det mu
ligt at indsætte egnede dampskibe på snart sagt et
hvert tidspunkt af året, og selvom kysttrafikken sta
digvæk var en udpræget sommerfomøjelse, lod Sel
skabet i 1882 bygge to skruedampere HVEEN og 
SALTHOLM specielt med henblik på betjeningen 
af de mindre kysthavne.

Øresundsdamperen “Hveen ”, der i perioden 1882-1939 
sejlede på forskellige Øresundsruter. (Foto: DFDS).
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C. F. Tietgen 
afbilledet som 
ældre.
Tietgen sad som 

formand for 
DFDS besty
relse indtil få 
år før sin død. 
(Foto: DFDS).

Nu kunne de gode borgere og bønder i bl.a. Tikøb 
kommune glæde sig over op til hele fem dobbelttu
re til og fra Espergærde og Snekkersten hver dag. 
Dampskibene anløb eller anduvede på tur/retur rej
serne mellem København og Helsingør, Snekker
sten, Espergærde, Humlebæk, Rungsted, Skods
borg, på nogle ture også Taarbæk, Klampenborg og 
Skovshoved. I de fleste af småhavnene kunne ski
bene dog fremdeles ikke gå til kaj. Fra skib og land 
markeredes ved hjælp af flag, hvormange robåde, 
der var behov for. Et flag = en båd, to flag = to bå
de o.s.v.

De nye skibe bød på restauranter med gode ka
bysser, herre- og damesaloner, god plads til dæks
passagererne, og hvad der var nok så vigtigt den
gang, rummelige og bekvemme rygesaloner. SALT
HOLM sejlede på Sundet til 1936, HVEEN blev op
hugget så sent som i 1939.

Stifteren af DFDS, etatsråd C.F. Tietgen, var og
så jernbanebygger. Han ivrede bl.a. for den første 
fugleflugtslinie, stod bag bygningen af hovedparten 
af de lolland-falsterske baner og betalte så af sige af 
egen lomme den jyske tværbane fra Kolding til Es
bjerg, den nye by på Vestkysten, der skulle blive en 
af hovedhjørnestenene i DFDS’s trafiknet.

Tietgens kongstanke var, at dampskibene skulle 
møde jernbanerne på de steder, hvor overfarten over 
vandet var kortest, så skulle der færre skibe til at op 
retholde flere afgange i løbet af et døgn. Samtidig 
kunne han ikke lide underskudsforretninger - og 
kysttrafikken i sundet blev aldrig nogen virkelig god 
forretning, med en bane langs Øresundskysten ville 
den blive helt ødelagt!

På C.F. Tietgen’s initiativ ansøgte DFDS’s direk
tør C.P.A. Koch i stedet Helsingør byråd i august 
1886 om anbefaling af en jernbane fra Helsingør til 
Gilleleje! Kystdamperne havde aldrig anduvet plad
serne på Nordkysten, disse planlagdes nu indlem
met i Selskabets interessesfære fra landsiden.

Kystbanens komme
Selvom Tietgen og hans ledende medarbejdere hav
de de bedst mulige forbindelser på tinge, strittede de 
alligevel ikke imod, da de første planer om en ny ba
ne langs Øresundskysten fremkom fra anden side. 
C.F. Tietgen forudså godt nok en priskrig og skønt 
han på grund af svagelighed nu sjældent deltog i be
styrelsesmøderne, anbefalede han i et notat DFDS’s 
bestyrelse at forberede et frasalg af Øresundstrafik
ken. “Med rettidig omhu” kunne også have været 
Tietgens slogan, for d. 10. juni 1897 var Kystbanen 
en realitet. Samme dag kl. 13 sendtes et prøvetog be
stående af et let lokomotiv, to salonvogne og en pak
vogn afsted fra den nye “Østbanegaard” (Østerport 
Station) i København til Helsingør - med ankomst 
kl. 16.

Den ret lange rejsetid skyldtes at den lille Litra 
As tendermaskine “ideligt maatte tage Vand og Kul 
undervejs” berettede overingeniør Ernst og afde
lingsingeniør Andersen, der deltog i prøveturen. Da
gen derpå kørtes en ny prøvetur med selveste kon- 
sejIspræsident Hørring og indenrigsminister Bar
denfleth samt generaldirektør Tegner. Dette tog 
fremførtes af en af de nye specielt til banen bygge
de Litra O-tenderlokomotiver. Man havde høfligt in
viteret etatsråd Tietgen med på turen, men denne 
takkede lige så høfligt nej.

Måske var han lidt bitter, for samme forår havde 
Rigsdagen arbitrært sænket prisen på jernbanebil
letter. Rederierne på indenrigsruterne, herunder 
DFDS, måtte følge trop. Samtidig var somrene 1896 
og 97 meget kolde og regnfulde, så afkastet af
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Det forulykkede 
Cs-lokomotiv på 
Gentofte station 
dagen efter kolli
sionen, hvorved 
40 dræbtes.
(III. Tidende).

sæsonsejladsen langs Øresundskysten var begge år 
yderst ringe. Hertil kom virkningen af en 5 måne
ders kulstrejke i Wales, som satte kulpriserne mærk
bart i vejret.

Det var dog en ganske anden hændelse i 1897, 
som formentlig indirekte bidrog til, at DFDS mi
stede lysten til fortsat at besejle Øresundskystens 
havne med stykgods og passagerer.

I juli skete den forfærdelige “Gentofteulykke”, 
hvor et udflugtstog kørte ind i et stillestående tog. 
Toget fra Helsingør havde gennemgående vacuum- 
bremser, men iflg. lokomotivfører Carl Hansen på 
ulykkestogets Cs-maskine, der - på trods af omli- 
treringerne i 1892 - stadig benævntes GYLFE, vir
kede bremsen ikke. Teknikerne kunne imidlertid ef
terfølgende ingen fejl finde på bremsesystemet, så 
Carl Hansen blev i oktober samme år idømt 4 måne
ders simpelt fængsel, afskedigelse uden pension 
samt kendt erstatningspligtig for 44.875 kr. på ma
teriellet og 21.257 kr. til de skadelidte. “Blot jeg dog 
selv var blevet dræbt! “ sagde den dømte, dybt ulyk
kelige mand.

Det er siden blev anført, at denne dom nok var 
vel populistisk. 40 personer blev dræbt ved ulykken, 
medens 140 såredes. Folk var i oprør, en syndebuk 

skulle findes. Lokomotivføreren var, dengang som 
nu, nærliggende, men af en eller anden grund brug
te Herman Bang “Gentofteulykken” som anledning 
til et groft angreb på DFDS i “Aftenbladet”, hvor 
han delvist gav rederiet skylden for ulykken, fordi 
kystdamperne ikke havde haft tilstrækkelig kapaci
tet til at medtage de mange lystrejsende, der gerne 
ville have sejlet. En lidt særpræget form for 
adækvans, der var helt urimelig, men kritikken gjor
de ondt, ikke mindst på den aldrende og nu meget 
sygdomssvækkede etatsråd. Et nyt notat udgik fra 
hans sygeseng.

DFDS sælger Øresundsbådene
Nu foreslog han (d.v.s. forlangte) Øresundstrafik
ken i DFDS’s regi afviklet “saa snart det med Ri
melighed kan lade sig gøre”. De øvrige bestyrel
sesmedlemmer var helt enige. “Ja, lad os befries for 
Kystens kvalmende Tang” sagde selskabets nye di
rektør, Jacob Brandt. DFDS hu burde fremover i 
endnu højere grad stå til linietrafikken på de store 
have, på udlandet, især USA. I 1898 - C.F. Tiet
gens sidste år som formand for DFDS’s bestyrelse 
- førte denne holdningsændring til købet af Thing- 
valla-selskabets emigrantdampere, og efter århun
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dredskiftet til rederiets investering i de senere så be
rømte passagerskibe til den nye Skandinavien Ame
rika Linie, hvoraf et af de første fik navnet C.F. 
TIETGEN. Den fremsynede gamle etatsråd døde i 
1901.

Forinden havde Kystbanens og ikke mindst jern
banefærgernes komme, som ventet, tvunget DFDS 
til at nedsætte priserne yderligere på den direkte ru
te fra Helsingborg til København, men kystdamper
ne kunne dog stadig finde nogle kunder, bl.a. fordi 
Espergærde station ikke var bygget, endsige plan
lagt, og Rungsted station lå et pænt stykke inde i lan
det.

DSB og SJ havde allerede i 1888 overtaget tra
fikken mellem Helsingør og Helsingborg, og d. 10. 
marts 1892 indsattes jernbanefærgen KRONPRIN
SESSE LOUISE.

Den 31. marts 1900 solgte DFDS Øresundsdam
perne til et nyt dansk/svensk konsortium: A/S Øre
sund.

Krig på fragtrater
Men DFDS’s Malteserkorsflag forsvandt i første 
omgang ikke helt fra trafikken på Øresund, for DSB 
benyttede lejligheden til at opsige en bestående af

tale med DFDS angående vognladningsgods fra oce
andamperne og pakhusene i København ad den nye 
Kystbane bl.a. til Helsingør, hvorefter rederiet 
prompte indsatte den lille fragtdamper NAKSKOV 
i direkte og følelig konkurrence med etatens paral
lelt kørende godstog. I hele 17 år ville ingen af par
terne give sig.

Først den stigende kulmangel under den første 
verdenskrig bragte dem til forhandlingsbordet igen: 
11917 nedsatte DSB fragttaksterne for DFDS’s om
ladningsgods og NAKSKOV oplagdes.

Kystbanen fik en ikke uventet succes. Allerede i 
1923 fuldførtes dobbeltsporet helt fra Rungsted til 
Helsingør og nye stationer, bl.a. Espergærde, var ble
vet etableret. Her var oprindelig ingen holdeplads, 
og der opstod et skisma mellem DSB og den lokale 
Grundejerforening, som ønskede en “station”. En 
sådan ville DSB da også gerne anlægge, vel at mær
ke hvis borgerne ville betale for den! Tikøb Sogne
råd støttede Grundejerforeningen, også pekuniært, 
og i 1898 kunne billetsalgsstedet så omsider åbnes. 
I 1904 byggedes en stationsbygning, men først i 
1917 blev Espergærde “opgraderet” til en rigtig sta
tion med alle de funktioner, der hørte til en sådan. 
Den er i baneterminologien siden atter blevet ned- 

“Nakskov" ligger ved kaj i Helsingør havn omkring 1908. Til venstre ses Hornbækbanens tog holde samme sted, hvor der 
nu igen er etableret stoppested for banens nuværende tog. (Foto: Helsingør Bymuseum).
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klassificeret til “trinbræt”, men er i dag et af Kyst
banens mest benyttede sådanne hvad angår passa
gertal! 1 1997 afløstes stationsbygningen fra 1904 af 
en ny træbygning på modsatte side af sporene.

Litra O-maskineme døjede efterhånden med at 
klare de stadig tungere passagertog. Efterhånden 
overførtes O-maskinerne til strækningen mellem 
Hillerød og Helsingør, ofte kaldet “Lille Nord”, hvis 
betydning formindskedes, og de erstattedes i årene 
1924-28 på hovedstrækningerne af 20 nye Litra S 
(for Sjælland) tenderlokomotiver, hvoraf nogle for
blev i drift til 1968.

- om navnet Lille Nord
Mange tror, at Hillerød-Snekkersten banestræknin
gens kælenavn er en vittighed med tanke på “lille 
no’r” = et stakkels lille pus. Det er imidlertid ikke 
tilfældet. I 1935 anlagde DSB dobbeltspor på Nord
banen, men kun til Hillerød. Jernbanen mellem Hil
lerød og Snekkersten forblev enkeltsporet og anlagt 
med korte, lette spor, fortrinsvis på grusballast.

DSB’s daværende maskinchef skabte derfor be
tegnelsen “Lille Nord” for denne strækning med 
henblik på at undgå, at Maskintjenesten skulle sen
de damplokomotiver og andet materiel med for stort 
akseltryk ud på disse spor. I førerhusene på de fra 

Sverige i 1937 indkøbte store E-maskiner opsattes 
forsigtigvist et lille papskilt med et specielt forbud 
vedr. kørsel på “Lille Nord”. De kongelige tog på 
vej ud i landet fra Fredensborg skulle naturligvis pri
mært fremføres af de flotte nye E-maskiner - men 
disse fornemme særtog måtte på strækningen mel
lem Fredensborg og Hillerød trækkes af mindre lo
komotiver.

Siden blev skinnelegemet mellem Hillerød og 
Fredensborg, senere helt til Snekkersten, godt nok 
forbedret, men først i 1990 blev strækningen hele 
vejen igennem ombygget til “langskinnespor” og 
kan nu befares af DSB’s største og tungeste lokomo
tiver. “Lille Nord” er således på sæt og vis i så hen
seende blevet “stor”, men navnet hænger dog stadig 
ved, selv i køreplanerne.

De nye S-maskiner nedbragte rejsetiden betragte
ligt både på Nord- og Kystbanen. Deres optræk var 
så formidabelt, at mangen en ældre togfører, der var 
vant til, at han efter afgangssignalet kunne nå at se 
på lommeuret mindst én gang til, inden han værdigt 
steg på bageste vogns trinbræt, nu så sig agterud- 
sejlet af det hastigt accellererende tog, der fortsatte 
uden sin togfører.

To af disse fornemme damplokomotiver er hel
digvis bevaret. Det ene, Jernbanemuseets S 736,

S-maskinerne kom i man
ge år til at præge Nord- 
og Kystbanen. Sidste pas
sagerførende plantog, der 
var forspændt med S 740, 
afgik fra Helsingør den 
21. april 1961.
(Foto: Peer Lauritzen).
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"Kronborg 
Havbad” sej
lede fra 1937 
bl. a. mellem 
Helsingborg, 
Helsingør, 
Espergærde og 
Humlebæk. 
Nogen succes 
blev farten ik
ke, hvorfor 
den ophørte 
allerede året 
efter. Båden, 
der var fra 
1908 blev her
efter solgt, 
men ophugge
des først i 
1956.

blev ramt af Danmarks første jernbanesabotage, da 
det d. 2. november 1942 afsporedes et kort stykke 
nord for Espergærde station. Det andet S 740 tilhører 
Nordsjællands Jernbaneklub og vil blive sat i fart på 
såvel Kyst-, Nord- som Hornbæk- og Gribskovba- 
nen.

- men lad os atter hoppe tilbage i tiden, til skibs
trafikken langs Øresundskysten:

Søvejen til Tikøb-området indstilles
På Øresund delte danskerne og svenskerne i kon
sortiet så at sige den nyindkøbte flåde mellem sig. 
De svenske skibe fik gule skorstene, de danske rø
de, senere blev de alle gule. Dette skorstensmærke 
skulle komme til at præge trafikken på Øresund til 
langt op i vore dage, og selv de ældste af konsorti
ets dampskibe skulle fa et langt liv, ikke mindst på 
grund af hele to verdenskrige. Med Kystbanens - og 
rutebilernes stigende betydning for passagertrafik
ken, ebbede mellemanløbene på de små danske 
sundhavne dog efterhånden ud. Øresundsbådene gik 
i stadig stigende omfang efter den dansk/svenske 

trafik; mange ældre sjællændere erindrer sikkert sta
dig efterkrigens muntre lystture med m.s. SANKT 
IBB til Mölle.

I 1937 forsøgte helsingoraneren E. Pedersen at 
genoplive de regelmæssige anløb af bl.a. Snekker
sten og Espergærde. Han købte det lille motorskib 
BELLEVUE af Øresundsselskabet og omdøbte det 
til KRONBORG HAVBAD. Hverken annoncering 
eller lave billetpriser lokkede imidlertid tilstrække
ligt med rejsende til. Allerede i 1938 blev fartøjet 
solgt til Aarhus. Først mange år efter den anden ver
denskrig - i 1958 - skulle specielt Snekkersten bli
ve anløbshavn for ruteskibe, nu ikke i kysttrafik, 
men i “toldfri fart” på nabolandet Sverige. En fart, 
der med m.s. MARINA først ophørte for fa år siden. 
Dermed indstilledes Tikøb kommunes vistnok ene
ste regelmæssige “internationale skibsforbindelse” 
nogensinde.

“Jernvejen” i nord
Var de gode Tikøb-borgere ikke kraftigt engagerede 
i anlæggene af Nord- og Kystbanerne, endsige i 
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dampskibstrafikken, så førte mange af dem sig dog 
privat frem, allerede da DFDS’s direktør C.P.A.Koch 
som nævnt havde henvendt sig til Helsingør byråd om 
bygning af en “jernvej” fra Helsingør til Gilleleje.

Byrådets behandling af sagen tog tid. Sagen ud
sattes gang på gang. I Tikøb, hvis område i høj grad 
ville blive berørt af den planlagte bane, var man i 
sognerådet generelt ikke særlig positiv overfor tan
ken, men i 1903 var man dog i fællig nået så vidt, at 
der kunne indgives andragende om en koncession. 
De gamle tanker om en ny stikbane fra Nordbanen 
til Nordkysten havde forøvrigt været luftet påny og 
virkede formentlig som en katalysator. Skulle en 
Nordkystbane anlægges, så var det nu!

Man regnede med en anlægssum på ca. 700.000 
kr., heraf tegnede staten sig for 340.000 kr., amtet 
for 60.000 kr., Helsingør by for 50.000 kr. Tikøb 
sogneråd for “sølle 30.000 kr.” som det udtryktes, 
og private, hvoraf en meget stor del faktisk kom 
fra kommunen, for hele 143.000 kr. Blandt Tikøb- 
borgerne var der endda mange, hvis jord nødven
digvis måtte eksproprieres, der tilbød at modtage ak
tier for det beløb, de skulle have i ekspropriations
erstatning for den jord, som måtte afstås til bane
anlægget.

“Tikøb Sognekommunes egen Togbane”, som en 
gæst i lyset af sognerådets tilbageholdenhed lidt 
drilsk sagde på åbningsturen d. 22.maj 1906.1 star
ten kunne den udmærket betegnes som sådan.

Godt nok betjente banen ikke selve byen Tikøb, 
det havde handelsstandsforeningen i Helsingør øjen
synlig af nervøsitet for eventuel konkurrence al
lerede tidligt på det kraftigste modsat sig, men 
alligevel! Selvom man havde opgivet de første idéer 
om smalspor og byggede banen med standardspor, 
ligesom det indkøbte materiel i alle henseender 
opfyldte de gængse DSB-normer. To af de første 
lokomotiver var endog købt brugt af DSB (Litra P), 
så havde man i begyndelsen faktisk ingen direkte 
passagertogsforbindelse til etatens baner, endsige 
perroner.

Jubel i Hornbæk
Var jublen i Tikøb sogneråd over det nye legetøj be
grænset, så var den det desto større i Hornbæk ba
nens endestation indtil 1916, hvor forlængelsen til 
Gilleleje blev gennemført.

Kr. 100 Litr.DNr. 1U3

Rcslyrclscn for Aktieselskabet

HELSINGØR-HORNBÆK 
BANEN

I erkender herved, al

IHÆNDEHAVEREN
S af dette Aktiebrev er Deltager i bemeldte Selskab nied cn Aklir. stor

ET HUNDREDE KRONER
i og som saadan har en forholdsmæssig Andel i alle Selskabets Biendele 
i og Rettigheder» i Overensstemmelse med Lovene.

I iienliqid til den Bevillingshaverne meddelte Eiicrctsbevilling af

M Marts iffo-L ff 32 b. er delle Aktiebrev, udstedt paa ustemplet Papir.

tiel:iag»r i AagiKt tWJ,

Bestyrelsen:

v- ;

Denne aktie fra Helsingør-Hornbæk hanen på 100 kr. er 
bl.a. underskrevet at formanden for bestyrelsen, købmand 
N.H. Vejby-Nielsen, Helsingør, og af næstformanden, fol
ketingsmand Christian Rasmussen, Helsingør, af amts
rådsmedlem F. Smith, Nyrup, samt af DFDS s direktør Ja
cob Brandt.
(Udlånt af Vagn Mathiasen, Langerød).

På åbningsdagen d. 22. maj 1906 var stationen 
pyntet op med blomster og grønt, skolebørnene hav
de fået fri, og det første tog, forspændt to lokomoti
ver, var fuldstændig fyldt med både faste beboere og 
landliggere.

På trods af, at passagererne i Helsingør i begyn
delsen måtte vandre godt 200 meter mellem DSB’s 
og Hornbækbanens tog, så var persontrafikken god 
allerede det første år, faktisk langt over forventning.
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Helsingør- 
Hornbœk-banen 
under anlæg i 1905.

Allerede i første driftsår måtte man anskaffe sig et 
nyt svært lokomotiv fra Henschel og 4 nye person
vogne fra Scandia.

Nu var sognebørnene i Tikøb efterhånden trafi
kalt pænt tilgodeset, hele tre baner gennemskår om

rådet, og endnu betjente dampskibene de små hav
ne langs Sundets kyst; problemet var måske, at tra
fikken geografisk set var ret så ensrettet, en effek
tiv “fra kyst til kyst” forbindelse manglede. Den eta
bleredes i realiteten først med rutebilernes komme.

Hornbæk Station 
på indvielsesdagen 
den 22. maj 1906. 
Toget ankommer fra 
Helsingør forspændt 
to lokomotiver.
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“Kong Peder” - borgmester i Helsingør 1919-46.

I perioden op til 1917 havde Hornbækbanen di
rekte nytte af det igangværende skisma mellem DSB 
og DFDS.

Der var netop plads til et havnespor langs kajen 
ved s.s. NAKSKOV’s anlægsplads, og dette blev flit
tigt benyttet, ikke mindst for forsendelser til og fra 
de schimmelmannske industrier i Hellebæk. Gods
trafikken var ikke ubetydelig.

“Kong Peders” bedrift
Men den samme kulmangel og deraf følgende pris
stigning under verdenskrigen, som til sidst bragte 
DSB og DFDS sammen påny, skulle også blive 
mærkbar hos de private baner, ikke mindst den net
op forlængede Hornbækbane - HHGB, som den nu 
hed, efter at den havde fået sporforbindelse til Grib- 
skovbanen, der allerede var færdigbygget i 1896. 
HHGB fik alvorlige økonomiske vanskeligheder, og 
i 1917 overtog den senere borgmester og lands
tingsmand Peder Christiansen, “Kong Peder”, hver
vet som forretningsfører. Sognerådene langs banen 
var ikke til sinds at lade ny kapital tilflyde privatba
nen, og det var også vanskeligt at opnå støtte andet

steds fra, i stedet fik “Kong Peder” i 1924 gennem
ført, at Helsingør kommune alene overtog forpagt
ningen af banen.

Andre end “Kong Peder” havde næppe kunnet 
gennemføre en sådan beslutning.

Helsingør kommune stod derefter for forpagt
ningen indtil 1943. Allerede i 1942 var der dog op
taget forhandlinger mellem forpagtningsbestyrelsen 
og de berørte kommuner, “Kong Peder” gjorde påny 
en energisk indsats for HHGB, og denne gang viste 
sig at medlemmerne af sognerådet i Tikøb var villi
ge til at deltage i forpagtningen, medens de to nord
ligere kommuner ikke ønskede at være parthavere i 
selve driften.

Det ville være halsløs gerning at nedlægge banen 
midt i krigsårene, så det endte med at Tikøb og Hel
singør kommuner fortsatte forpagtningen, medens 
de to andre kommuner kunne “nøjes med” at delta
ge i banens forventede underskud, endda med stærkt 
begrænsede beløb. Denne tingenes tilstand har reelt 
vedvaret lige til nutiden, hvor banen er blevet en in
tegreret del af den pendlertrafik, der via Helsingør 
station, hvor HHGB omsider har fået perronforbin
delse, ad Kystbanen morgen og aften drager til og 
fra Storkøbenhavn. Den fordums godstrafik er en sa
ga blot.

En “fattig bane” som HHGB har fra tid til anden 
måttet søge utraditionelle sparetiltag. Der eksperi
menteredes ikke mindst med trækkraften. 1920 kon
traherede man med Aabenraa Motorfabrik om at 
indbygge en råoliemotor i banens lukkede godsvogn 
Q 4. Allerede i 1921 måtte det konstateres, at for
søget var en fiasko. Råoliemotoren endte i en fisker
båd, og Q 4 fortsatte som godsvogn, men allerede i 
1923 anskaffede banen et dieselelektrisk lokomotiv 
M 1 fraAsea.

Dette lille lokomotiv kom til at gøre en god ind
sats og overlevede et andet samtidigt eksperiment på 
banen, en dampvogn, anskaffet hos Sentinel i Eng
land 1924. Det var en todelt bogievogn. En del in
deholdt maskinen, den anden ende var selve vognen. 
Dampvognen var ikke ueffen, og den var faktisk 
ganske pæn og komfortabelt indrettet,- alligevel 
hensattes den i 1930. På privatbanerne var en ny ge
neration af små diesellokomotiver og motorvogne 
nemlig ved at komme på skinnerne, dem var man 
fra ledelsens side mere interesseret i.
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Dampvognen fra 
Sentinel-fabrikken 
fotograferet foran 
Hornbæk station i 1924. 
(HHGB).

I 1950 solgte HHGB sine sidste damplokomoti
ver til Stålvalseværket. Dampens æra på banen langs 
Nordkysten var slut, næsten. Det hører med til hi
storien, at dampen i 1971 vendte tilbage til HHGB 
i form af veterantog, der fremdeles hver weekend i 
sommersæsonen under Nordsjællands Jernbane
klubs auspicier damper frem og tilbage med hund
reder af turister ad privatbanens spor på “den smuk
ke og friske Kyststrækning nord for Helsingør”, som 
“Kong Peder” udtrykte det i forbindelse med sin red
ningsaktion. Så endnu kan man indsnuse duften af 
kulrøg og lytte til de kraftfulde dampslag, der brag
te den moderne tid og dens trafik til den grønne 
kommune mellem Kattegat og Øresund.

Dampen kom naturligvis ikke blot sejlende og 
kørende til Tikøb, den blev også sat i arbejde i me
jerier, dampmøller, lokomobiler og nye industrier, 
men det er en helt anden historie, som andre må for
tælle.
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Manden i Fuglefængerhuset

af Jesper Godvin Hansen

Jesper Godvin Hansen, født den 
9. august 1953. Hovedfag i historie 
1983, bifag i arkæologi 1985. 
Gymnasielærer. Har beskæftiget 
sig med Hellebæk og Kronborg 
Geværfabriks historie siden 1980, 
er medlem af bestyrelsen for Helle
bæk Aalsgaard Egnshistoriske 
Forening og har skrevet 2 bøger 
samt et antal artikler om emnet. 
Dyrker slægtsforskning for perso
ner med tilknytning til Hellebæk og Aalsgaard i perioden
ca. 1660-1870. Adresse: Bakkeledet 9, Birkerød.

Fra sejlads til landevejstransport
Johannes Jensen boede i første tredjedel af 1800-tal- 
let i et af de såkaldte “Fuglefængerhuse” lidt uden 
for Hellebæk, og i 1836 skrev han under på sit livs 
vigtigste kontrakt. Han påtog sig at transportere ge
værer mellem Kronborg Geværfabrik i Hellebæk og 
arsenalet i Kjøbenhavn.

Hammermøllen ved Hellebæk producerede gen
nem tiden flere hundrede tusinde geværer og pisto
ler, der alle skulle transporteres til arsenalet i Køben
havn. I hele 1700-tallet foregik transporten ad søve
jen, hvad der dengang var det nemmeste. Fra broen 
i Hellebæk kunne mindre fartøjer laste våbnene og 
sejle dem direkte til Tøjhuskajen i København, men 
i 1807 blev Danmark blandet ind i Napoleonskrige
ne og engelske krigsskibe kontrollerede nu de dan
ske sunde.

Der går en dramatisk fortælling om, hvorledes det 
lykkedes at føre en sending på 10.000 geværer til 
København ad landevejen i 1807, umiddelbart før 
englænderne indesluttede byen, men selv om histo
rien en god, tåler den ikke historikernes efterforsk
ning. Der blev ikke transporteret våben til Køben
havn af betydning i de dramatiske sommerdage i 
1807, men efter byens bombardement og udleverin

gen af flåden, blev det bydende nødvendigt at køre 
den lange vej i stedet for bekvemt at sejle.

Under hele krigen vedblev transporten af geværer 
at finde sted ad landevejen. Det var det sikreste, men 
for de bønder, der blev tvunget til at køre frem og 
tilbage til hovedstaden, har det ikke været morsomt. 
Efter krigen gik man tilbage til den søværts trans
port indtil 1835, hvor det blev besluttet at forsøge at 
indrette en speciel vogn til at fragte geværerne til 
København. I modsætning til bøndervognene, skul
le den være med fjedre, have jernaksler og dertil 
skulle den være lukket1. Forsøgene faldt heldigt ud, 
selv om vognen viste sig at være for lille. Derfor blev 
der fremstillet en større “geværvogn”, og man be
gyndte at se sig om efter en passende kusk. Efter at 
fabrikken havde afleveret våbnene, og probérmeste- 
ren havde godkendt dem, var de probérmesterens an
svar og derfor måtte han finde frem til en kusk, han 
både kunne stole på og indestå for2.

Valget faldt på husmanden Johannes Jensen. Han 
skulle nu til at køre frem og tilbage til København 
med den tungt læssede geværvogn. Op til 150 ge
værer skulle han have med i den nye større vogn og 
de kunne veje op til 1650 pund. Vognen var ikke hans 
ejendom, og han hæftede for den med alt, hvad han 
ejede, men det gav ham mulighed for en ekstraind
tægt, som mange andre husmænd nok ville misun
de ham. For hver tur til København og tilbage med 
fuldt læs, vil han få 6 rigsdaler, der senere steg til 
11 rigsdaler, og han forpligtede sig til minimum at 
gennemføre 2 ture til hovedstaden om måneden. 
Hestene skulle helst have 8 dages hvile mellem hver 
tur. På et år kunne det altså blive til den svimlende 
sum af 264 rigsdaler eller mere! Det var mange 
penge, specielt når man tænker på, at den bedst be
talte kongelige embedsmand i Hellebæk - selveste 
probérmesteren - kun fik 960 rigsdaler om året. Jo
hannes Jensen skulle godt nok selv stille med egne 
heste og selv sørge for deres fourage, men han skul
le ikke have besværet med ind- og udpakning af vog
nen. I Hellebæk sørgede probérmesteren for, at ind-
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Generalstabskort målt 1857 og tegnet 
1880-81. Fuglefængerhusene ses i ne
derste venstre hjørne tæt på Nygaard, og 
i øverste højre hjørne ses Hellebæk ude 
ved Sundet. Fra Fuglefængerhusene tog 
Johannes Jensen først til Hellebæk for at 
hente den læssede vogn, og derefter pas
serede han sit hjem på vej mod Køben
havn. Det samme gentog sig, når han kom 
fra København. Først forbi hjemmet til 
Hellebæk for at aflevere vognen og der
efter tilbage til familien.
(Hellebæk-Aalsgaards Egnshistoriske 
arkiv K 17).

pakningen fandt sted på forsvarlig vis, og i Køben
havn ville arsenalets personale tage sig af udpak
ningen - Johannes Jensen skulle kun sidde på buk
ken og sørge for, at vognen var i København mellem 
kl. 6 og kl. 12, således at arsenalet havde mulighed 
for at få den ud- og indpakket, før arbejdsdagen var 
forbi. Artillerikorpset, der havde anstillet de første 
forsøg med transport af geværer, havde anbefalet, at 
vognen blev trukket af tre heste, og dette råd har han 
sikkert fulgt. Læsset var jo tungt, og vejen lang, men 
ifølge hans kontrakt, måtte han selv bestemme.

Transporterne tog deres begyndelse i 1836, hvor 
Johannes Jensen var 37 år gammel, men han kom 
aldrig til at tjene lige så meget som probérmesteren. 
Der blev slet ikke fremstillet geværer nok, og de godt 
3.000 stk, der årligt blev produceret, kunne maksi
malt give ham en fortjeneste på ca. 220 rigsdaler. 
Heldigvis kunne han under forudsætning af, at vog
nen ikke var fuldt lastet, mod betaling, tage småpak
ker med på turen for private og således tjene lidt ek
stra, men den helt store guldgrube blev det ikke.

Hjemme i Fuglefængerhuset havde han i de første 
år forsørgerpligten for sin gamle moder på 69 år, sin 

søn på 7 år, samt sin kone, Johanne Sophie Frede
rikke Kunstdatter, på 32 år. De var begge født i sog
net, men Johanne var af solid bøssemageræt.

Hendes familie havde i det meste af 1700-tallet 
været værkmestre på geværfabrikken, og det betød 
høj status i det lille samfund. Hendes far var bøsse
magermester Johan Frederik Kunst, og her finder vi 
måske en flig af forklaringen på, at det blev Johan
nes Jensen, der fik det gode job med at transporte
re geværer. Probérmesteren, Jørgen Christian Kurtz- 
hals, var også barnefødt på fabrikken og tilhørte 
samme mesterkreds med tyskklingende efternavne. 
Johannes Jensen selv var født i 1799, som søn af 
kromanden Peter Mogensen i Hornbæk. Der ses ik
ke nogen umiddelbar forbindelse til Geværfabrikken 
i hans familie, og derfor er det tænkeligt, at han del
vist skyldte Johanne sit nye ekstraarbejde'.

Transporterne
Turene til København gik ad Hellebækvej over Ny
rup, hvor han kunne dreje til højre ind på Kongeve
jen. Derfra ned til Hørsholm og ind til hovedstaden. 
Vejen fra Nyrup til København var klassificeret som
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Geværfabrikkens vognremisse ved Trompeterbakken fotograferet af Svend Engelbrechtsen omkring 1950 - kort før den blev 
nedrevet. Her blev geværvognen sandsynligvis opbevaret mellem transporterne. Hellebæk-Aalsgaards Egnshistoriske ar
kiv B 78.

hovedlandevej - den fornemste af vej forordningens 
klasser - og det må have været en lettelse at komme 
ind på den relativt velholdte vej, efter at have stridt 
sig fra Hellebæk til Nyrup ad Christian den fjerdes 
gamle landevej, der ikke var blevet ordenligt vedli
geholdt i flere menneskealdre.

Johannes Jensen mødte normalt op på Geværfa
brikken op ad formiddagen, og overværede læsnin
gen af geværvognen, før han ud på eftermiddagen 
begyndte den lange rejse mod København. Fra pro- 
bérmesteren fik han et vognpas med, således at han 
ikke behøvede at betale bompenge på kongevejene

- han rejste jo i kongens ærinde. De første ture har 
sikkert været en spændende oplevelse, men hurtigt 
må dagligdagen have taget over. Kravet om, at han 
var i København om formiddagen har betydet, at han 
normalt er taget fra Geværfabrikken om eftermid
dagen eller hen mod aften, og har kørt hele natten 
igennem. De godt 50 km, eller 7 mil, som man sag
de dengang, tog ca. dobbelt så mange timer, når han 
kørte i skridt og gav hestene tid til at hvile og spise 
undervejs. Normalt kunne han nå at være ved Tøjhu
set inden kl. 12 næste dag. Så snart vognen var tømt 
og et eventuelt returlæs var læsset, vendte han he
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stene mod Hellebæk. Var læsset tungt eller vejen 
dårlig på grund af føret, ankom Johannes Jensen 
normalt til fabrikken tidligt næste morgen. Havde 
han intet læs, eller var føret godt, kunne han ofte so
ve nogle timer i sin egen seng, før han afleverede 
geværvognen til probérmesteren næste morgen. 
Sådan kom han frem og tilbage adskillige gange om 
måneden med deraf følgende søvnunderskud og an
dre strabadser.

De op til 150 geværer var tæt indpakket i halm. 
Der blev ført lange skrivelser frem og tilbage mel
lem probérmesteren, Tøjhuset, Kronborg Geværfa
brik og hærens tekniske tjeneste, Artillerikorpset, 
om den bedste måde at indpakke dem på, men de 
vedblev med at ligge i halm frem og tilbage mellem 
København og Hellebæk. De nye geværer blev fra 
geværfabrikken afleveret let indsmurte i olie for at 
forhindre, at de rustede, men 14 timers skramlen i 
halmlæsset sikrede, at selv den mindste overflade 
blev dækket af halmstøv, som det var nødvendigt at 
rense af på arsenalet. Ellers tiltrak støvet væde, og 
geværerne rustede alligevel. Selv indvendigt i løbe
ne satte støvet sig, indtil man fandt ud af at proppe 
dem til, for dog at slippe for den indvendige rensel
sesproces. Det havde været foreslået at få lavet et 
antal kasser, som geværerne kunne indpakkes i, der 
havde været talt om at indrette et system af hylder i 
geværvognen, men begge forslag kostede penge, og 
derfor blev der i årevis importeret halm fra Helle
bæk til Tøjhuset i København, for hvem skulle be
tale: Staten eller Kronborg Geværfabrik?

De mange våben i 1842
Da Johannes Jensen startede på at transportere ge
værer, var en kommission blevet nedsat for at un
dersøge, hvorledes hærens fremtidige våben skulle 
se ud. I godt 200 år havde man benyttet en flintesten 
til at tænde krudtet, men nu var der sket en epoke
gørende opdagelse. Den var vel ikke helt ny - jæge
re havde benyttet den siden den engelske præst, For
syth, omkring 1808 havde foreslået at antænde krud
tet med knaldkviksølv, men fra omkring 1820 blev 
det almindeligt at antænde krudtet ved hjælp af en 
kobberfænghætte, der blev placeret på et rør skruet 
i geværløbet. Den gamle hane blev udskiftet med en 
“hammer”, og selve forandringen af et flintegevær 
til det nye perkussionssystem var både nem og bil

lig. Fordelen var, at man både fik en sikrere og me
re ensartet tænding, og samtidig kunne være rime
lig sikker på, at geværet også ville gå af i regnvejr, 
da det ikke længere var nødvendigt at have løst krudl 
liggende på “batteriet”. Det var ting, der tiltalte mi
litæret i hele Europa, og den danske kommission, 
med det lange navn: “Commissionen til Overveiel
se af Spørgsmaalet om Percussionssystemets al- 
mindlige Indførelse”, der blev nedsat i 1839, arbej
dede da også hurtigt. I 1842 blev Kronborg Ge
værfabrik beordret til at ophøre med at fremstille nye 
flintevåben.

Alle danske militærvåben skulle fra nu af ændres 
til perkussionsvåben, og det betød en voldsom for
øgelse af geværtransporterne. Hæren havde dengang 
flere sæt våben: Et til brug i krig, der til daglig blev 
opbevaret i arsenalerne rundt om i lande og et til 
brug i den daglige tjeneste. Hærens krigsstyrke be
stod efter hærloven af 1842 af 30.000 mand af lini
en, og alle skulle nu bevæbnes med perkussionsge- 
værer. Dertil kom næsten lige så mange våben til 36 
reserve- og forstærkningsbataljoner. Alle disse man
ge tusinde geværer skulle nu transporteres til ge
værfabrikken for at ændres og derefter tilbage til ar
senalerne. Det viste sig hurtigt, at det oversteg Jo
hannes Jensens formåen at foretage transporterne, 
hvor gerne han ellers ville tjene de mange penge. 
Man forsøgte sig med at sende en båd til Hellebæk, 
således som det tidligere havde været gjort, men det 
blev betragtet som for farligt. I stedet blev bønder
ne i Tikøb sogn udkommanderet til at transportere 
geværerne frem og tilbage mellem Kronborg Fæst
ning og Hellebæk. De blev sejlet op til Kronborg og 
det må have ærgret Johannes Jensen at se bønder
vognene transportere “hans” geværer. Bønderne kla
gede naturligvis over transporterne, da de startede i 
1844, men fik det lakoniske svar fra Det Kongelige 
Rentekammer, hvortil der blev klaget: Der er ikke 
noget at gøre, og I får ingen betaling for disse trans
porter. Det er en pligt, og der skal også transporte
res geværer til næste år!4

Johannes Jensen havde imidlertid nået at redde en 
lille del af kagen, for allerede den 25.02.1843 hav
de han underskrevet en speciel kontrakt på trans
porten af de første 7.600 geværer, hvad der svarede 
til godt to års normal produktion fra fabrikken. Han 
ville dog kun få 10 og ikke 11 rigsdaler tur-retur5.
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To danske riflede jægermusketter af M/1831. Den øverste er med flintlås, mens den nederste er med den nye perkussions- 
lås. Forskellen mellem de to er blot, at flintestenen, der i 200 år var blevet brugt til at antænde krudtet, nu blev erstattet 
af en fænghætte - samme systen som vi kender fra drengenes knaldhætter. Hanen, der holdt flintestenen fast mellem sine 
to kæber, blev nu erstattet af en simpel hammer. Modificeret tegning efter Th. Møller, Gamle Danske Militærvåben, 2. sam
ling, nr. 2.

Hjemme i Fuglefængerhuset så tilværelsen i dis
se år noget anderledes ud. Husstanden var blevet 
større - ikke fordi Johannes Jensen havde fået flere 
børn ud over den ene søn, men fordi han havde fået 
3 plejebørn. De hed alle Corneliussen til efternavn, 
og der er sikkert tale om børn, som han har taget i 
pleje mod betaling. Deres arbejdskraft har vel også 
været noget værd, for i 1845 var Hans og Lars hen
holdsvis 16 og 14 år, mens Nille Cathrine kun var 
7. Mon ikke de to drenge har deltaget i røgt og ple
je af hestene og måske også været med geværvog- 
nen i København? Dertil kom Andreas Nicolai Pe
tersen, som også boede i huset. Han var 42 år i 1845 
og havde været “afsindig” i de sidste 24. Sognet har 
antagelig også betalt for at få ham i pleje. Til hjælp 
i huset havde hans kone fået en 19-årig tjenestepige 
ved navn Johanne Juliusdatter, men nu var der jo 
unægtelig også noget mere at se til end i 1834, hvor 
husstanden var halvt så stor. Alt i alt må man sige, 
at Johannes Jensen havde klaret sig en del bedre end 
mange andre husmænd, der kun yderst sjældent hav
de råd til tjenestepige, selv om deres børneflokke 
kunne måle sig med hans.6

Det var nu ikke kun bønderne, der kunne true Jo
hannes Jensen på næringen. Også militæret blev ind

draget i våbentransporterne, når det kneb. I 1847 fo
reslog kontrolofficeren ved Kronborg Geværfabrik, 
Christopher Budde-Lund, at den lille geværvogn 
blev benyttet samtidig med den store. Kusken kun
ne passende være en trænkonstabel fra et af batteri
erne på Kronborg, og hestene havde man også. Det 
ville ifølge Budde-Lund være lige så billigt som at 
få de godt 1.000 geværer, der fyldte op på fabrik
ken, transporteret med skib fra Helsingør. Man slap 
under alle omstændigheder for at læsse dem om i 
Helsingør.7

Krigen 1848
1 1848 kom vi i krig med slesvig-holstenerne. Hæren 
blev stillet på krigsfod, og der var en skrigende man
gel på perkussionsvåben til dens bevæbning. Linie
bataljonerne var velforsynede, men alle reserveba
taljonerne manglede våben, og man kunne ikke la
de dem drage i krig med forældede geværer. På ge
værfabrikken stod godt 2.800 geværer parat til 
Bornholms Bevæbning, men øen i Østersøen måtte 
i første omgang undvære perkussionsvåben. Nu 
gjaldt det om at slå oprøret ned, og geværerne skul
le hurtigst muligt sendes til København for at blive 
udleveret til bataljonerne på vej til Jylland. Johan-
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Trængsel ved Nørreport i midten af forrige århundrede. Man ser tydeligt det smalle portrum, hvorigennem en stor del af 
byens transport foregik. Det er ikke et reportagebillede af Johannes Jensens uheld i 1853, men det kunne det være. Den 
ophidsede stemning må have været den samme med utålmodige bønder og kusken på rustvognen til venstre, der skal ha
ve den afdøde gennem porten. Satirisk tegning på Københavns Bymuseum - her taget fra Mogens Lebechs København og 
Københavnere i 800 år, Arnold Busk 1967.

nes Jensen tilbød som god dansk mand at yde sit for 
fædrelandet. Han ville køre frem og tilbage til 
København 4 til 5 gange om ugen. Hvornår han 
egentlig skulle sove, fremgår ikke af papirerne; ej 
heller om hans tilbud blev accepteret, selv om kon
trolofficeren anbefalede det.s Under krigen blev der 
både fremstillet nye og ændret gamle geværer i stort 
tal på geværfabrikken, og vi må formode, at de fle
ste blev ført til København af Johannes Jensen.

Specielt i 1848 var tallet stort - godt 7.500 stk, el
ler som Johannes Jensen sikkert har opfattet dem: 

50 ture til København. Hans ældste søn, der var 23 
år i 1850, blev indkaldt, og har altså fået udleveret 
et af de geværer, som faderen havde transporteret.

Hjemme i Fuglefængerhuset havde Lars Corneli- 
ussen skiftet status fra plejebarn til tjenestekarl, 
mens hans lillesøster på 12, stadig var i pleje. Hun 
havde nu fået selskab af en næsten jævnaldrende 
dreng, Laurits Jensen, på 13, mens tjenestepigen nu 
hed Laurine Rasmusdatter. Den afsindige Andreas 
Petersen var død i 1849, og det samme var antage
lig deres storebror Hans i 1846.9
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Uheldet
Normalt gik rejserne uden problemer, men 1853 gik 
det galt. Den 25. januar havde Johannes Jensen af
leveret et læs våben på Tøjhuset og fik vognen fuldt 
læsset med våben, der skulle til Hellebæk. Han for
lod Tøjhuset ved 2-tiden om eftermiddagen, men 
rejsen endte brat ved Nørreport, hvor akslen knæk
kede midt i porten, og vognen væltede. Den tunge 
geværvogn spærrede totalt vejbanen for mange vog
ne, der gerne ville igennem porten, før den blev luk
ket, og nu var gode råd dyre. Han lejede straks et 
par karle til at forsøge at få vognen på højkant og 
skubbet så meget som muligt ind til siden. Det var 
ikke til at tænke på at få den trukket ud af porten 
med fuldt læs, og ingen uvedkommende måtte røre 
ved geværerne - det havde han jo skrevet under på! 
Det lykkedes dog at få skubbet vognen så meget til 
side, at mindre vogne med forsigtighed kunne pas
sere porten, men det var umuligt for større vogne, 
og køen blev længere og længere!

Hvad skulle Johannes Jensen nu gøre? Han kun
ne få fat i den anden geværvogn, der stod på Tøjhu
set, men han vidste ikke, hvor den stod eller om der 
overhovedet var nogen til stede, der kunne hjælpe 
ham, da det nu var efter arbejdstids ophør. I stedet 
spændte han den ene hest fra vognen og red, så hur
tigt han kunne, hen til Toesmoses Gæstgivergaard, 
hvor han normalt fik sine fodersække fyldte, før 
hjemrejsen. Her lejede han en vogn og tre arbejds
karle, skyndte sig tilbage til Nørreport, fik ge
værerne læsset over i den lejede vogn og bragt ge
værvognen af vejen. Klokken var nu blevet 5, og 
han kørte tilbage til Toesmoses gård, hvor fik våbne
ne blev anbragt i et pakhus. Derefter fandt han ved 
hjælp af “Københavns Vejviser” frem til rustmeste
ren ved Tøjhuset og meddelte ham det passerede. 
Sammen gik de nu hen til Tøj mesterens bolig, hvor 
han fik besked om at hente den anden geværvogn 
på arsenalet næste morgen og køre den og våbnene 
til Hellebæk. Dette skete også, og Johannes Jensen 
kunne med en dags forsinkelse aflevere geværerne 
på fabrikken. Geværvognen med den brækkede ak
sel blev repareret på arsenalet.

Så langt så godt, men hvad med de ekstraudgif
ter, han havde haft i København? Han havde betalt 
for at få vognen skubbet til side, for at leje vogn og 
tre arbejdskarle til at tømme vognen, betalt for op

bevaring af våbnene og for natteleje for sig selv - alt 
i alt 5 rigsdaler. Da han præsenterede regningen, 
blev der ballade. Hvorfor skulle arsenalet betale for, 
at han havde opført sig klodset! Han skulle i stedet 
have en tilrettevisning og burde retteligt selv betale 
for den knækkede aksel. Kontrolofficeren på fa
brikken tog ham i forsvar, og det var heldigt for Jo
hannes - ellers var sagen vel endt med, at han selv 
måtte lide tabet. I en lang skrivelse forsvarede kon
trolofficeren Johannes Jensens handlemåde, og det 
resulterede i, at staten betalte alle udgifterne.10

Antallet af transporter 1850 og 1853
Perioden umiddelbart efter krigen i 1848-50 var en 
“normal” tid for geværfabrikken. Der blev produ
ceret ca 3.000 geværer om året, plus diverse repa
rationsarbejder. For Johannes Jensen betød det, at 
han i 1850 var 25 gange i København og havde 2 
transporter til Kronborg Arsenal. I 1853 var tallet 
19 og 8. Han fik for disse ture betalt i alt henholds
vis 196 og 183 rigsdaler - det sidste beløb indeholdt 
tillige de omtalte 5 rigsdaler for natteleje m.v. i 
København! Beløbet afhang stærkt af, hvorvidt han 
skulle have returlæs med fra København eller ej, 
men desværre for ham var normen, at fuldt læs var 
fra fabrikken til København, hvorfra han kørte tom 
tilbage til Hellebæk."

Riflingen af geværerne i 1850’erne og 1860’erne 
Johannes Jensen var egentlig heldig. Netop i den pe
riode, hvor han havde påtaget sig at køre frem og 
tilbage mellem hovedstaden og geværfabrikken, gik 
den våbenteknologiske udvikling hurtigt. Under kri
gen var man begyndt at fremstille taprifler på fa
brikken. Normalt havde geværerne været glatløbe- 
de og brugte en mindre kugle end løbets diameter - 
ellers kunne man ikke lade dem. Det betød des
værre, at deres træfsikkerhed ikke var imponeren
de, da man ikke kunne få kuglen til at rotere. Ved 
tapriflen ladede man også med en mindre kugle, 
men den blev banket ud mod en tap i bunden afløbet 
og kunne altså få fat i løbets riffelgange. Det betød 
større træfsikkerhed og længere skud. I 1855 be
gyndte man at benytte de såkaldte Minié-kugler, der 
var opfundet af en fransk kaptajn af samme navn. 
De var udhulede bagtil og så tynde, at når krudtet 
eksploderede bag kuglen, så udvidede den sig og
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Ca. tal for våben fabrikeret eller ændret på Kronborg Geværfabrik 1836 - 1865

grafen ses tydeligt, hvorledes tallet for transporterede geværer steg kraftigt efter 1843, hvor perkussioneringen af ældre 
flintgeværer tog fart. Det samme gælder i midten af 1850 'erne, hvor de såkaldte Suhler-taprifler blev ændret til dansk ka
liber, og i begyndelsen af1860 ’erne, hvor danske glatte geværer i stort tal blev ændret til rifler. Husk, at alle ændrede våben 
skulle transporteres både til og fra fabrikken!

kunne på den måde tage fat i riffelgangene. Det var 
nærmest et columbusæg, for nu kunne ældre glat- 
løbede geværer pludselig blive til præcisere rifler 
ved at få løbet forsynet med riffelgange. Det betød 
transporter - rigtig mange transporter. De geværer, 
der allerede en gang havde været på fabrikken for at 
blive forsynet med perkussionsantændelse, skulle 
atter på landevejen for at blive riflet.

Det drejede sig om titusindvis af geværer, men 
desværre for Johannes Jensen blev rejserne ikke så 
lange. De kom til at gå mellem arsenalet på Kron
borg og Hellebæk, og hans betaling ville selvfølge
lig også blive derefter.12 For befolkningen i Helle
bæk må arbejdet med at oprifle ældre geværer have 
været noget af en pine. Dels kunne der ikke tjenes 
lige så meget som ved at fremstille nye geværer, og 
dels blev de alle indskudt på fabrikkens skydebane 
i Fandens Mose. Som eksempel kan tjene, at der i 
1860, frem til september, var blevet opriflet knapt 
11.000 geværer, der alle var blevet trykprøvet i pro- 
bérhuset midt i byen. Derefter var der blevet skudt i 
gennemsnit 9 skud med hver på skydebanen, og al
le må have været dødtrætte af den evindelige knal
den.13

Det var næsten ironisk, at fabrikken i 1860 - ef
ter lange og svære forarbejder - var blevet ændret til 
en egentlig fabrik med dampdrevne maskiner. Dre

je- og fræsebænke havde overtaget en hel del af det 
ældre håndværk, og mestrene var blevet værksteds
forstandere, men der blev ikke produceret nye våben 
i nævneværdigt antal. Nu stod fabrikken nyindrettet 
og klar til at producere efter de mest moderne me
toder, og så blev man i stedet bedt om at oprifle æl
dre våben!

Krigen 1864 og tiden derefter
Op til 1864 blev der dog stadig produceret en del 
nye våben. Det drejede sig hovedsageligt om tapril
ler efter modellen fra 1848. Som alle våben frem
stillet før 1867, var der tale om forladevåben. Un
der krigen i 1864 viste det sig hurtigt, at den slags 
våben var forældede! Tyskerne var bevæbnet med 
bagladerifler, og ikke alene kunne de skyde hurti
gere, men soldaterne kunne også lade dem liggende 
og var således mindre udsatte for fjendens skud. Det 
var praktisk taget umuligt at lade en dansk tapriffe 1, 
mens man lå ned, og skudhastigheden var bestemt 
ikke imponerende. Derfor blev det umiddelbart ef
ter krigen besluttet at få den danske hær bevæbnet 
med bagladevåben, og produktionen af nye våben 
gik helt i stå i Hellebæk.

Den fabrik, der i 1860 med stolthed blev præsen
teret i sin nyindrettede skikkelse, var allerede umo
derne!
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11870 passerede manden i Fuglefængerhuset for sidste gang Administratorboligen i Hellebæk siddende på bukken af ge
værvognen. Billedet her er taget af Aage Rafn i 1914, men vejen har ikke set meget anderledes ud i 1870. Hellebæk-Aal- 
sgaards Egnshistoriske arkiv B 101.

For ikke at lade folkene i Hellebæk gå uvirksom
me, mens et nyt system af bagladevåben blev di
skuteret, lod man store partier af geværer sætte i 
stand på Geværfabrikken. De kunne lige så godt 
være blevet sat i stand enten på arsenalet i Køben
havn eller hos private bøssemagere, men det dreje
de sig om at finde beskæftigelse for Geværfabrik
ken. For Johannes Jensen kom krigen og dens føl
gevirkning således ikke til at betyde mindre arbejde 
- snarere tværtimod. Efterhånden var der ikke flere 
geværer, der skulle istandsættes og fabrikken kom 
til at reparere sabler i stedet, men de skulle også 
transporteres.

I 1865 fandt man atter en slags columbusæg. Ved 
at sætte en relativ simpel mekanisme på de ældre 
forladevåben, kunne man lade dem bagfra med pa
troner. Det skulle kun være en nødløsning, indtil den 
militære sagkundskab var blevet enig om, hvilket 
bagladesystem den danske hær skulle bevæbnes 
med. Men for Kronborg Geværfabrik blev det et 
kæmpe problem. Regeringen havde bevilget 
100.000 rigsdaler til ændringen af ældre våben, og 
fabrikken lagde straks billet ind på arbejdet. Prisen 
blev imidlertid meget høj, da dels det forældede pro
duktionsapparat, dels nyindkøbte maskiner skulle 
afskrives. Hæren, der ikke havde været imponeret 
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over fabrikkens præstationer, indrettede for penge
ne sin egen geværfabrik på Tøjhusets grund og fik 
i løbet afkort tid de første 10.000 rifler ændret til 
bagladevåben. Kronborg Geværfabrik fik på samme 
tid ændret godt 1.200 geværer til en væsentlig høje
re pris, og nu var sandet ved at rinde ud for fabrik
ken.

Da man endelig i 1867 havde besluttet, at de nye 
bagladevåben skulle være efter det amerikanske 
Remington-system, blev der indkøbt 40.000 ge
værer i U.S.A. De blev alle leveret inden for ét år - 
noget der under normale forhold ville have taget 
Kronborg Geværfabrik op til 15 år. Efter lange og 
svære forhandlinger mellem ejerne af Kronborg Ge
værfabrik og staten, blev det besluttet at nedlægge 
fabrikken til den 31. marts 1870. Fabrikkens ejere, 
der faktisk havde eneret på at fabrikere våben til den 
danske hær, solgte denne ret for små 100.000 rigs
daler, og dertil købte staten alle gangbare maskiner 
af fabrikken. De skulle nu transporteres til Køben
havn og disse transporter blev de sidste, som Jo
hannes Jensen gennemførte med geværvognen. I ju
ni 1870 gik turen for sidste gang til København. Ge
værvognen blev afleveret på Tøjhuset - den var sta
tens ejendom - og den er antagelig blevet solgt fra 
Tøjhuset i forbindelse med de store auktioner over 
kasseret materiel, der fandt sted i 1870’erne. Sam
tidig blev den lille geværvogn afleveret. Den tilhør
te Kronborg Geværfabrik, men var blevet købt sam
men med resten af fabrikkens inventar. For fremti
den blev geværerne fremstillet i København, og man 
havde ikke længere brug for en speciel vogn til de
res transport.14

Johannes Jensen blev boende i Fuglefængerhuset 
til sin død i 1874, hvor han er omtalt som aftægts
mand. Han var uden tvivl en af de få i Hellebæk, der 
på den tid kendte noget videre til den fjerne hoved
stad og har sikkert kunnet fortælle mange interes
sante historier både om byen og vejen dertil, men 
ovenstående er hvad det har været muligt at frem
drage i dag.

Noter
1 Collegieordre af 17/1 til Artillericorpset.
2 Collegieskrivelse af 17/12 1835 til Artillericorpset.
' Folketælling 1834, Kronborg Geværfabrik, Fuglefængerhuse

ne. Tikøb Kirkebog 1799 p. 252 og do. 1803 p. 372. Johannes 
Jensen burde egentlig have heddet Petersen efter sin far, men 
kom til at hedde Jensen. Det var ikke første gang, at der var 
slinger med efternavnet i hans familie. Hans forældre havde 
tidligere faet døbt en søn med navnet Sven Nielsen. Johannes 
er ganske vist ikke nævnt som Johannes Jensen i kirkebogen, 
men han er den eneste i perioden, hvor navn, alder og moders 
navn passer.

4 GCC 3. sek. 1. pro.jour. over artillerisager nr. 353 af 16. marts 
1844 fra Rentekammeret.

5 Tøjetaten, pk. 417, kontrakt af25/2 1843 om transport af 7.600 
geværer.

6 Folketælling 1845, Kronborg Geværfabrik, Fuglefængerhuse
ne.

7 Tøjetaten, pk. 421, Corr. Pro for kontrollen ved Kronborg Ge
værfabrik, Kontrolofficeren til Tøjetaten af 27/9 1847.

K Tøjetaten, pk. 421, Corr. Pro for kontrollen ved Kronborg Ge
værfabrik, Kontrolofficeren til Tøjetaten af 21/3 1848.

9 Folketælling 1850, Kronborg Geværfabrik, Fuglefængerhuse
ne. Skifteprotokollen for Hellebæk Birk.

10 Tøjetaten, pk. 421, Corr. Pro. for kontrollen ved Kronborg Ge
værfabrik pp. 125-127. Kontrolofficeren til Tøjetaten.

11 Tøjetaten pk. 421. Rapporter over geværtransporterne af 12/2 
1851 samt 13/4 1853.

12 Tøjetaten pk. 422. Cirkulære fra Tøjetaten af 17/7 1861. Cir
kulæret oplyste, at man skulle forholde sig med geværerne i 
1861 således som man tidligere havde gjort med opriflede ge
værer i 1850’erne.

13 Tøjetaten pk. 420. Kontrolofificeren til Etaten af 30/11 1860.
14 Tøjetaten pk. 420. Corr. pro. for Kontrollen til tøjhusafdelin

gen af 17/6 1870.
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Borsholm og Munkhøjgaard gennem tiderne

af Vagn Mathiasen

Vagn Mathiasen er født den 
21. juli 1921 på slægtsgården 
"Munkhøjgaard” i Borsholm. 
Han blev i 1948 gift med Tove 
Jørgensen, og i 1951 overtog 
han gården i forpagtning fra 
sin fader og købte den i 1960. 
Vagn Mathiasen har hele sit 
liv været interesseret i lokal- 
og slægtshistorie, og den følgende 
artikel, bygger på det materiale 
som er indsamlet gennem et langt liv. Desuden er materialet
suppleret med de erindringer og andre optegnelser, som 
Vagn Mathiasens farfader, Otto Peder Mathiasen efterlod 
sig, samt med materiale fra Kjeld Damgaards arkiv. Artiklen 
er koncentreret om Borsholm by og dens gårde, hvorimod
det ikke i denne artikel har været muligt, at omtale flere an
dre interessante ejendomme i Borsholm og omegn.
Vagn Mathiasen overdrog i 1977 Munkhøjgaard til sin søn, 
Otto Mathiasen. Allerede i 1967 havde Tove og Vagn Mathi
asen imidlertid overtaget Solgaard i Langerød, en gård, der 
har været i Toves slægts eje siden 1773. Her har de boet si
den 1982.

Da Esrom Klosters brevbog er bevaret, findes der 
betydelig flere gamle oplysninger om Borsholm, 
end der findes om de fleste andre landsbyer i Dan
mark.

Borsholm nævnes allerede i et dokument fra 2. 
november 1178; navnet skrives dengang og senere 
“Birgirsholm”, og dermed er det klart, at den første 
del af navnet er mandsnavnet “Birgir”, formentlig 
navnet på den mand, som har grundlagt gården el
ler byen engang i slutningen af oldtiden eller i be
gyndelsen af middelalderen.

Fra Esrom Klosters gamle arkiv ved vi også, at 
der i Borsholm i middelalderen foruden bøndergår
de var en hovedgård, der fungerede som en slags la
degård for klosteret. I 1400-tallet nævnes således en 
adelsmand, væbner Per Ly (1485-97), som var bo
sat på denne gård og vel nærmest har været en slags 
bestyrer af klosterets gods i den nærmeste omegn af 
Borsholm.

Ved reformationen i 1536 blev alle klostre og de
res tilliggende gods inddraget under kronen, men i 
1538 blev det bestemt, at en række klostre - og her
iblandt Esrom - alligevel skulle bestå indtil videre, 
og abbed Peder Ingwersen fortsatte da tilværelsen i 
Esrom Kloster sammen med et stadigt svindende an
tal munke endnu i en årrække. I de nye tider var det 
imidlertid vanskeligt for dem at klare sig udeluk
kende ved de midler, som landgildeafgifteme afka
stede, de måtte af og til sælge af klostergodset. Ved 
skøde af 27.08.1547, godkendt af kongen og rigsrå
det, solgtes “en Esrom klosters By, kaldes Borsholm 
med Hovedgaard, 8 Landbogaarde og 2 Gaardsæde- 
gaarde” til tolder og borger i Helsingør, Sander Le- 
yel. Borsholm-bøndernes navne nævnes ikke i det 
resumé af skødet, som er bevaret.1

Det blev kun få år, at Borsholm var i privateje. I 
1560 tog den jagtglade konge, Frederik II, for alvor 
fat på gennem køb og mageskifter at skaffe sig sto
re sammenhængende vildtbaner i Nordsjælland, 
hvor han alene kunne have jagtretten, og hvor vild
tet derfor kunne jages og fredes helt efter hans be
hag. Mest kendt er det store mageskifte, hvorved 
Herluf Trolle afstod Hillerødsholm til kongen, mod 
til gengæld at få Skovkloster (nu Herlufsholm), men 
der fandt også mange mindre handler sted. Ved en 
af dem - skødet er dateret 17.06.1560 og findes på 
pergament i Rigsarkivet - købte kongen af oven
nævnte tolders børn og svigerbørn “Bursholm Ho
vedgaard med sin Enemærke, store og smaa Fiske
vand, Abildgaard” o.s.v. samt 12 gårde i Borsholm 
by, og derefter hørte byen i de næste 233 år under 
kongens slot, Kronborg.

De 12 gårde, som nævnes med deres beboere i 
skødet fra 1560, var i virkeligheden 8 gårde og 4 
husmandssteder; det ses af den gamle landgilde (sik
kert fra klostertiden), som også er anført i skødet. 
Den årlige ydelse af hver af de 8 gårde var: 1 '/2 pund 
(30 skæpper) rug2, 25 skæpper byg, 3 td. havre, 2 
skilling grot skatpenge, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 6 da
ges høstarbejde, 2 dages pløjning og 6 læs ved, hvor- 
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Denne kortskitse er baseret på udskift
ningskortet for Borsholm By fra 1779. 
Kortet blev udarbejdet i forbindelse med 
udskiftningen, der gennemførtes nogle år 
senere. Gårdenes placering i landsbyen 
er ændret for fleres vedkommende. 
Svinggaard ligger nu mere vestligt, 
Nørregaard er flyttet helt ud til skellet 
mod Saunte, Askerupgaard er nedbrændt 
og ej genopbygget, og endelig er 
Vestergaard nedlagt og også helt væk i 
dag.
Bemærk i øvrigt, at Borsholmgaard på 
dette tidspunkt ligner en dobbeltgård, 
hvilket måske en rest af de oprindelige to 
gårde, som Borsholmgaard jo består af. 
Nord for Enggaard er aftegnet en lille 
bygning, som Otto Mathiasen i sine 
erindringer omtaler som en rest fra 
Esrum Klosters ejertid.

Det nederste kortudsnit viser til 
sammenligning placeringen af gårde 
og huse i Borsholm i 1965. Kortet er 
gengivet fra et målebordsblad tegnet i 
1948, men med enkelte rettelser i 1965. 
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imod husmændene kunne nøjes med nogle få skæp
per korn. Tilsammen skulle de alle 12 mænd i Bors
holm udrede 1 fjerding smør årligt til godsherren.

Efter at Borsholm var bleven kronens ejendom, 
kom der en ny ordning i det århundredgamle lands
bysamfund. Det var sikkert tiltrængt. Jorden til den 
gamle hovedgård fra klostertiden havde formentlig 
i mange år været delt mellem bønderne, uden at en 
ny rebning var blevet foretaget. Den kom nu. Byen 
blev opdelt i 10 lige store gårde, ogjorden i bymar
ken blev rebet op i 10 lige store dele fordelt på hen
ved 300 agre. En ny landgilde blev fastsat, nemlig 
af hver gård: ‘A pund rug, '/? pund byg, 2 td. havre, 
1 fjerding smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 læs hø.3

To gårde slås sammen
Ved hjælp af opmålingerne til markbogen af 1681, 
kan vi let rekonstruere bymarkens opdeling fra åre
ne lige efter 1560. Der var 3 lige store vange: Ny
dams Vang, Kirkevangen og Klosteriis Vang, hvori 
agrene var fordelt i sæt med 10 agre i hver. Disse 10 
agre var fordelt mellem gårdene med 1 ager til hver 
gård, altid i samme rækkefølge, dog var der en gård, 
som overalt havde to sammenhængende agre og 
altså var dobbelt så stor, som hver af de andre går
de. Af jordebøgerne kan vi se, at dette skyldes, at en 
af de 10 gårde, som opstod i 1560 eller i årene lige 
derefter, straks er blevet øde, hvorefter dens jord er 
blevet lagt til nabogården. Der var altså herefter 9 
gårde i byen.

De tre vange dyrkedes regelmæssigt således: 1. år 
rug, 2. år byg og 3. år fælled, d.v.s. udlagt til hvile. 
Foruden de tre vange var der i 1681 en del dyrket 
jord, som besåedes hvert år. Den kaldtes Havrevang 
og bestod af Kalvehave ås med 49 agre og Mølleset 
Agre, der indeholt 12 agre. Havrevangen lå mellem 
Klosteriis Vang og Hornbæks mark.

Marknavnene var i 1681 følgende:
I Nydams Vang, som mod nordvest grænsede til 
Saunte mark: Byager Aas, Askeager Aas, Holager 
Aas, Stengabs Aas, Nydams Aas, Garsæde Aas, He
stehave Aas, Sesel Aas, Bekkemose Aas og Ørne 
Aas. I denne ås var der to fiskedamme: Nydam og 
Drengebæks Eng.

I Kirkevangen, syd for Nydams Vang: Vangeleds 
Aas, Munkehøjs Aas (der var den største ås i denne 

vang, og havde 38 agre), Birkeaas, Kirkeaas, Risby 
Aas, Røde floden, Gaaseholms Aas, Aasegærdes 
Aas og Træhøjs Vraa Aas.

I Klosteriis Vang, som mod syd grænsede til Ris
by og mod vest til Havreholm og Horneby: Træhøjs 
Aas, Halager Aas, Kroghøj Aas, Hyllegærdes Aas, 
Byaasen, Tornaasen, Kirsebæraasen og Ørnekuls 
aasen.

Der var ogsaa en del enge til byen. Disse havde 
særskilte navne, nemlig: Hougaards Eng, Munke- 
pultz Eng, Røerengen, Ludsis Eng, Mølleengen, 
Egeengen, Kjærling Engen og Hestehaveengen.

I begyndelsen af 1700-tallet blev to af gårdene i 
Borsholm, nedlagt og deres jord fordelt mellem nog
le af de andre gårde.

Gennem Kronborg Lens regnskaber og gennem 
amtsregnskaberne efter 1660 (fra 1718 Kronborg 
amts rytterdistrikt) kan vi fra 1582 og fremover tem
melig nøje følge Borsholmgårdenes skæbne. Alle
rede inden 1582 var en af de ti gårde, som nævnt, 
nedlagt, ogjorden var lagt til en anden gård i byen, 
der altså blev dobbelt størrelse; en tid beboedes den
ne store gård i Borsholm af birkefogeden, som hav
de den fri for landgilde.

Højgaards historie
I det følgende skal sideløbende med byens historie, 
følges en enkelt gårds beboere fra 1582 og frem til 
nutiden. I lensregnskaberne anføres denne gård al
tid næstsidst i gårdrækken i Borsholm, men i mark
bogen fra 1681 har den nummer 6, svarende til den 
placering, som dens agre havde ude på marken og 
muligvis også til gårdenes nummerrækkefølge inde 
i landsbyen. Ved matrikuleringen i 1844 fik gården 
nummer 8, det matrikelnummer, som stadig gælder. 
Gårdens navn er Munkhøjgaard, tidligere blot 
Højgaard. Navnet hentyder til en lokalitet, der næv
nes som marknavn i 1681.

Anne Olufs er den ældste kendte beboer af går
den. Hun står opført som gårdens beboer i den æld
ste af de bevarede lensjordebøger, som er fra 1582, 
og hun har antagelig været enke efter en tidligere 
beboer ved navn Oluf, men om ham kan intet oply
ses; han nævnes således ikke blandt Borsholms be
boere i skødet til kronen fra 1560.

Laurids Saxen står for gården i lensjordebøgerne 
1588-89 og 1592-93, men iøvrigt vides intet om
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Munkhøjgaard i Borsholm hed oprindeligt kun Højgaard, men da der i gårdmandsfamilien fandtes endnu en Højgaard (på 
Sydsjælland), blev navnet ændret til Munkhøjgaard - begge navne referede jo til den gravhøj, der fandtes på gårdens jord. 
Gården er her fotograferet omkring 1920fra Borsholm Gade. (VM).

ham; der er ingen skattemandtal eller andre lignen
de kilder bevaret fra de tider.

Laurids Sigvardsen er tidligst fundet nævnt i 
Kronborg Lens Jordebog fra 1610, men har nok bo
et her nogle år tidligere. Han “frakom” gården i 
1632, så der må have været noget i vejen med ham. 
Da efterfølgeren betalte fuld indfæstning, har det 
nok ikke været af armod, han kom fra gården, men 
en lille notits i lensregnskabet 1612-13 giver os 
måske en antydning af grunden, der står: “Lauridtz 
Sigyardtsen i Borsholm for Slagsmaal med Chri
stopher Poulsen - 7% Daler'

Søren Andersen fæstede for 4 Rdl. i regnskabsåret 
1634-35 Laurids Iffuersens (Sigvardtsens) gård i 
Borsholm, som han for 3 år siden frakom. Han er 
sidste gang fundet nævnt i mandtallet til unions
skatten 1656.

I nogle år efter Søren Andersens tid synes gård
en ikke at have været rigtigt bortfæstet. I to skat

temandtal fra 1657 står Laurids Madsen og Søren 
Rasmussen for gården; nogle få år senere finder vi 
Laurids Madsens navn alene4, men da Laurids Mad
sen egentlig boede i den gård, der ved matrikule
ringen i 1688 fik nr 1, taler sandsynligheden for, at 
gården, som her omtales, har stået øde, og at jorden 
har været drevet til gård nr 1, muligvis ved hjælp af 
en karl (en Søren Rasmussen nævnes) på gården. I 
lensregnskaberne er dog intet fundet herom.

Lignende forhold har sikkert gjort sig gældende 
også omkring 1667-70, da Ole Nielsen og Søren 
Hansen står for gården. Ole Nielsen var nemlig 
fæster af gård nr 8 (efter matriklen af 1688).

Borsholm lå i “Vildtbanen”
Bonde Petersen er tidligst fundet nævnt som fæster 
af gården i amtsregnskaberne fra 1672 og har for
mentlig fæstet i dette år eller i året før (indfæst- 
ningslisterne mangler i regnskaberne). Skiftet efter 
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ham blev holdt 24.03.16985, men hans dødsdag ken
des ikke, da kirkebogen ikke på den tid indeholder 
fortegnelse over døde eller begravede.

Fra Bonde Petersens tid er der imidlertid gode og 
rigelige kilder at øse af. Der er først og fremmest 
markbogen 1681, som er omtalt foran. Foruden 
mange detaljer får vi også en almindelig beskrivel
se af Borsholm på den tid. Byen var beliggende “udi 
Vildtbanen”, og havde stor skade af vildtet. En del 
af marken var begroet med underskov og storskov 
og kunne derfor ikke dyrkes. Der var ingen skovpart 
til bønderne i byen uden kongens skov, hvor bræn
de bliver dem udvist. Møller var der ingen af, men 
bønderne lod male på vejrmøllen i Helsingør eller 
undertiden også i Dronningmølle. Af byens jord tak
serede 1/6 til god jord og middelmådig byg- og ru
gjord, 3/6 var ringe jord, 1/6 middelmådig havrejord 
og den sidste sjettedel ringe havrejord.

Skiftet efter Bonde Pedersen fra 1698 oplyser, at 
han var gift med Anna Hansdatter, og at de havde 
følgende børn:

Ellen Bondesdatter, født ca 1676. Hun var i 1712 
gift med Niels Nielsen i Plejelt.

Pernille Bondesdatter, født ca 1678, var i 1712 
gift med Joen Bentzen i Lille Esbønderup.

Margrethe Bondesdatter, født ca 1683, var i 1712 
gift med Simon Madsen i Borsholm.

Peder Bondesen, født ca 1686, nævnt 1712.
Aage Bondesen, født ca 1691, nævnt i 1712, da 

hen tjente i Esbønderup.
Hans Bondesen, født ca 1696, han døde omtrent 

samtidig med moderen i 1712.
En datter af Bonde Pedersen ved navn Anna Bon

desdatter, blev døbt 26.01.1690, men hun må være 
død som barn, da hun ikke nævnes i skifterne.

Formynderne for Bonde Pedersens børn var i 
1698 en række personer, som sikkert har været 
slægtninge eller naboer: Ole Nielsen i Borsholm (fra 
daværende gård nr 8), Peder Aagesen i Horneby, un
ge Peder Jensen i Horneby og Niels Andersen i Bors
holm.

Men skiftet giver jo også en del oplysninger om 
gårdens tilstand i 1698. Der var en besætning på 6 
heste, 5 stude, 6 køer, 1 kvie, 1 kalv, 3 får uden lam 
og 2 får med lam, 2 søer, 3 gylte, 1 galt og 3 gæs. 
Desuden 2 vogne (med sele og tømme), 1 plov, 2 
harver og en gammel slæde. Af indboet kan nævnes 

1 kobberkedel, 1 kobbergryde og en gammel mes
singkedel. Efter nutidens forhold synes boet måske 
nok beskedent, men det var det ikke efter tidens for
hold. Der blev da også en lille arvepart på ca 60 rdl. 
at dele mellem enken og børnene; pengene blev 
stående i gården. Kontanter var der dog ikke mange 
af; det nævnes udtrykkeligt i skiftet, at brygger Jens 
Larsen i Helsingør skal have 2 rdl. og 4 mark, for 1 
tønde øl og 4 potter brændevin, som er medgået til 
begravelsen, hvortil man desuden har lånt nogle 
rigsdaler af Ole Nielsen i Borsholm.

Samme slægt siden 1698
Lars Nielsen kom til gården, da han giftede sig med 
Bonde Pedersens enke, Anna Hansdatter, måske al
lerede i året 1698 (- vielser mangler i kirkebogen). 
Med ham kom den slægt til gården, som endnu har 
gården i sin besiddelse.

Lars Nielsens første ægteskab var barnløst, og 
Anna Hansdatter døde allerede i 1712, omtrent sam
tidig med hendes yngste barn af første ægteskab - 
måske var det “pesten” som hærgede. Skiftet efter 
Anna Hansdatter er dateret 1 1.06.17126; det opreg
ner omtrent samme besætning på gården som skif
tet fra 1698. Også de økonomiske forhold var om
trent de samme, dog gav boet nu ikke noget over
skud. Døtrene fra det første ægteskab var gifte og 
havde fået deres arveparter, men om de to sønners 
arvepart - eller rettere om renten deraf - opstod der 
en lille diskussion mellem skiftemyndigheden og 
Lars Nielsen. Vi lader skifteprotokollen selv tale: 
“Stiffaderen Lars Nielsen formodede, at som han 
havde ladet oplære de tvende yngste sønner Aage og 
Hans Bondesen udi gudsfrygt og anden skikkelig
hed, til deres skelsalder, at han da blev befriet for 
rente af deres mødrene arv. Amtsforvalteren resol
verede, at Aage Bondesen siden sit 14. år fuldt vel 
kunne fortjene til føde og klæder, hvorfor han fandt 
det billigt med rente i 4 år”

Efter tidens skik giftede Lars Nielsen sig hurtigt 
igen. Vi kender ikke vielsesdatoen, da kirkebogen 
på den tid ikke rummer optegnelser om vielser, men 
da hans ældste barn i andet ægteskab blev født i 
1713, er der ikke gået mange måneder efter Anna 
Hansdatters død, før han var gift igen. Den nye ko
ne i gården hed Barbara Larsdatter. Hendes navn 
kendes ikke fra kirkebogen, men fra skiftet efter hen-
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Ifølge enkelte kilder skulle Borsholmgaard i en kort periode omkring 1770 have tilhørt Struensee. Allerede på det tidspunkt 
var gården dobbelt så stor som de øvrige gårde i byen. Postkortet her er fra ca 1910 og viser den daværende hovedbyg
ning. Denne blev imidlertid bygget om i 1916-17 efter tegninger af arkitekt Henning Jørgensen, og fremtræder i dag som 
en tofløjet bygning med mansardtage og frontespice. (VM).

de7. Det er dateret 16.11.1737 og viser, at Lars Ni
elsen og Barbara havde seks børn:

Niels Larsen, døbt 17.12.1713
Jørgen Larsen, født ca 1715, gift i 1739 med 

Johanne Ej lersdatter og vist siden bosat i 
Esbønderup.

Anne Larsdatter, var i 1737 gift med Bendt 
Knudsen i Saunte

Karen Larsdatter, født ca. 1722
Maren Larsdatter, født ca. 1724 
Kirsten Larsdatter, født ca. 1726.

I øvigt viser skiftet i 1737 den samme jævne vel
stand som forhen i gården. Besætningen var ikke un
dergået store forandringer, hovedvægten blev stadig 

lagt på korndyrkningen, der var på gården: 9 heste, 
2 føl, 8 køer, 3 kvier, 10 får, 2 gamle svin, 2 ung- 
svin og 7 grise. Boets indtægter og udgifter balan
cerede.

Ved skiftet fik Lars Nielsen lagt 12 rdl. til side til 
hans begravelse, og dette viser, at han påtænkte at 
afstå gården. Dette skete da også endnu i efteråret 
1737. Hans død er ikke fundet i kirkebogen, men 
denne begynder først i 1738 at medtage oplysninger 
om begravede, og det tilmed meget mangelfuldt. Da 
han ikke længere var gårdfæster, kan der ikke fin
des noget skifte efter ham, og vi er således ude af 
stand til at finde hans nøjagtige dødsår. Han er dog 
sikkert død kort tid efter afståelsen af gård.

I Lars Nielsens tid blev gården sammen med det 
øvrige gods under Kronborg til ryttergods. I den an- 
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ledning indrettedes en kæmpestor “krigs- og por- 
tionsjordebog”, dateret 1.10.1718, hvori en række 
oplysninger om gårdene optegnedes. Om gården, 
der her omtales, hedder det, at den har 32 fag hus, 
og at der var en udsæd årligt på 6 td. rug, 5 td. byg 
og 4 td. havre. Besætningen bestod af 8 “bæster” 
(=heste), 2 stude, 5 køer, 5 ungkreaturer og 12 far.

2 gårde nedlagt
2 gårde i Borsholm var nu blevet nedlagt, ogjorden 
tillagt de andre gårde. Lars Nielsens gård fik tillagt 
1/4 afjorden fra gård nr 9 (jvf. nummereringen i ma
triklen fra 1688).

Niels Larsen, født på gården og døbt i Tikøb Kir
ke 17.12.1713, overtog således gården efter sin fa
der i efteråret 1737. Herom findes en note i Kron
borg rytterdistrikts regnskab over stedsmålspenge 
ved høst-sessionen 1737: Niels Larsen i Borsholm 
antager sin fader, Lars Nielsens gård nr 6 (af hart
korn 6-5-1 -1 ), som faderen fomedelst alder og svag
hed til sønnen overlader. Bygningerne er 32 fag. Be
sætningen efter forordningen og der betaltes 8 rdl i 
indfæstning.

Det har ikke været muligt at finde Niels Larsens 
hustrus navn. På den tid, da han blev gift, blev der 
ikke indført vielser i kirkebogen og det har ikke med 
sikkerhed kunnet fastslås, hvem af de forskellige 
kvinder fra Borsholm, der nævnes som faddere i kir
kebogen, der har været Niels Larsens hustru. I 1762 
afstod de gården til nedennævnte søn, og derfor er 
der ikke noget skifte efter dem. Niels Larsen døde i 
februar 1772 og blev begravet på Tikøb Kirkegaard 
09.02.1772. De havde 3 børn:

Peder Nielsen, døbt 10.05.1739 
Ellen Nielsdatter, døbt 01.11.1741 
Jens Nielsen, døbt 28.10.1742

Jens Nielsen, født på gården og døbt 28.10.1742, 
fik fæstebrev på sin fædrenegård d. 30. august 1762. 
Et resumé af fæstebrevet er indført i Kronborg amts
stues fæsteprotokol8. Det siges heri, at faderen “for
medelst alderdom og skrøbelighed” har afstået gård
en, men dette er måske kun en kliché, der ikke be
tyder noget reelt; i hvert fald har vi lidt svært ved at 
tænke os, at alderen trykkede allerede i 49 års alde
ren, selv om man blev tidligt gammel dengang!

29. september 1774 viedes i Tikøb ungkarl Jens 
Nielsen fra Borsholm og pigen Maren Jensdatter fra 
Horneby. Forlovere var Jens Jensen og Peder Jensen 
af Horneby. Maren Jensdatter blev døbt 17. februar 
1754 i Tikøb og var datter af Jens Jensen i Horneby. 
Hun døde som aftægtskone i Borsholm den 17. juli 
1839.

De fik 6 piger:
Kirsten Jensdatter, født i 1774, døbt 16.03.1774 
Karen Jensdatter, født ca 1776
Marie Jensdatter, født 1783 
Boel Jensdatter, født 1786 
Nille Jensdatter, født ca 1789 
Anne Jensdatter, født ca 1796

BORSHOLMGAARDS EJERE:
-1789 Carl Frederik Fontenay 

1789-1809 Thomas Wedelsparre 
1809-1811 oberstløjtnant Johan M.v.Voigt 
1811-1832 købmand John Good 
1832-1851 Martin Ludvig Kali
1851- 1852 Niels Daniel Kemp
1852- 1859 Børge Emanuel Wulff 
1859-1890 C. A. Bauer
1890-1902 Carl Emil Frederik Petersen 
1902-1909 proprietær Julius Schmidt 
1909-1911 C.Walther & H.I. Justesen 
1911-1915 godsejer Louis Carl S. von Mühlertz 
1915-1942 dir. Carl Johan Becker 
1942-1948 dir. Carl V. Jensen
1948- 1949 godsejer A. Poulsen
1949- 1954 Vibeke Plutte 
1954-1957 Eva og Svend Kiær 
1957-1959 Lillian Kiær og Torben Kiær 
1959-1976 Alix og amb. Gunnar Seidenfaden 
1976- Adjunkt Anette Seidenfaden

Tiden omkring udskiftningen
I 1784 blev Borsholm bys jorder udskiftet, og det 
betød store forandringer for landbrugsdriften. Fra ti
den før udskiftningen har senere gårdejer på Munk
høj gaard, Otto Peder Mathiasen, fået fortalt om 
landsbyen, som den så ud da. Det fortæller han om 
i sine erindringer, der er nedskrevet i perioden 1920- 
30:
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Op til Borsholmgaards mark, ligger en skov, som 
kaldes Risby Vang. Før udskiftningens tid, lå her to 
gårde, hver på 100 tdr Id. De pløjede agre, som man 
endnu kan se i skoven, stammer fra denne opdyrk
ning. Men da udskiftningen kom, tog staten gårde
ne og plantede dem til skov. Ruinerne af gårdene i 
skoven har været synlige indtil for få år siden, men 
da blev stenbroen brudt op og slået til skærver for 
at blive lagt på skovens veje. Nu er der intet synligt 
af gårdene mere.

Før udskiftingen bestod Borsholm by af Bors
holmgaard samt af 7 hele gårde og 2 halvgårde, men 
da udskiftningen fandt sted, fik hver gård sit navn 
og de to halve gårde, blev lagt sammen til en hel. 
Havrevangsgaarden blev lagt ind under Bors
holmgaard, men er senere blevet solgt derfra og lagt 
ind under Havegaard, ligesom den såkaldte Skip- 
pergaard også er lagt til Havegaard. Den oprinde
lige Slagtergaard er flyttet ud af byen og kaldes nu 
Nørregaard.

Skolen og de 8 gårde, med matrikelnumrene fra
1844, var herefter:
Borsholm Skole matr. nr. 1
Borsholmgaard, J. Voigt matr. nr. 2
Svinggaarden, Jens Jørgensen matr. nr. 3
Vestergaard (Skippergaard) matr. nr. 4
Niels Jensen

Enggaarden, Mathias Gabrielsen matr. nr. 5
Havegaard, Lars Jørgensen matr. nr. 6
Askegaard, (Askerupgaard) matr. nr. 7

Hans Christiansen
Høigaard, (Munkhøjgaard) matr. nr. 8
Jens Nielsen

Nørregaard, (Slagtergaard) matr. nr 9
Lars Olsen

Byen bestod desuden afen del daværende huse, 
som nu ikke findes, da en del er nedbrudt og flere er 
brændte. I min tid her i byen har der således været 
7 brande: Først Killebakkehuset, som lå i Lars Lar
sens have, derefter Borsholmgaard, så Nørregaard, 
derefter 2 huse, som lå hvor Caroline nu bor. Der
på Nørregaard anden gang, så Borsholm gamle sko
le (som lå hvor Borsholmgaards arbejderboliger nu 
ligger), tilsammen med et hus, der lå overfor 
købmanden, hvilket en dreng satte ild på, og ende
lig Chr. Petersens sted, som brændte efter et lyn
nedslag.

Otto P. Mathiasen (1847- 
1935), ejer af Munk- 

højgaard, sammen 
med hustruen, Ka

ren Pedersdatter 
(1853-1918).

Otto P. Mathia
sens erindrin

ger danner 
basis for en 

del af denne 
artikel.

(VM).

Til hver gård var ved udskiftningen udlagt om
kring 100 tdr. land og en huslod på 6 tdr. Id. I Ømo
sen (=Øerne) fik hver gård en tørvelod omtrent på 
2 tdr land. Borsholmgaard havde derimod 254 tdr. 
Id. og en tørvelod på 6 tdr. Id. ligeledes i Ømosen. 
Gårdens huslodder lå derimod på overdrevet ved 
Horserød Skov. Huslodden til Højgaard (nu Munk
høj gaard) var den tidligere skolelod, der hvor nu 
Borsholm skole ligger. Alle huslodderne skulle efter 
gældende lov afstås til husmænd, men da ingen vil
le have lodderne fra Borsholmgaard, blev de ved 
gården. Omtrent alle overdrevene til gårdene er nu 
bortsolgte og tilhører nu parcellister. Omkring 1860 
solgte Borsholmgaard Havrevangen og Brøndmar
ken, hvilke arealer blev tillagt Havegaard.

Før udskiftningen gik om sommeren alle Kreatu
rer fra hele byen løse i flok og de lod dem gå langt 
ud over byens grænser, endog helt på den anden si
de af Teglstrup Hegn. De blev malket på et bestemt 
sted, som kaldtes for Malkeledet, et navn, det end
nu har.

Den 28. januar 1793 udstedtes der kongeligt ar
vefæsteskøde til “den hæderlige bondemand Jens 
Nielsen og hans arvinger på den under Cronborg 
amt beliggende og hidindtil af hannem selv i fæste 
havende gård i Tikøb sogn, Borsholm By, Højgaard
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Familiebegivenheder 
blev fejret også med 
deltagelse af naboer. 
Her er der gilde på 
Havegaard omkring 
1880. Daværende ejer 
af Havegaard var An
ders Petersen, der til
lige i en årrække var 
ejer afVestergaard. 
Anders Petersen, der 
også er afbilledet på 
fotoet herunder, byg
gede oprindeligt huset 
i baggrunden som 
hjulmagerværksted, 
men det blev senere 
indrettet som hoved
bygning til Have
gaard.
(Foto: Poul Mathia
sen, Skibstrup)

kaldet, af hartkorn 6-2-3-21/:, med al dens tillig
gende efter den i året 1784fuldendte udskiftning og 
jorddeling”9. Og dermed gik gården så over i selv
eje i 1793.

Fra fæste til selveje
I det udstedte “Arvefæste og Skiødebrev” bestem
mes under hvilke vilkår, Jens Nielsen kan overtage 
gården. Bl.a. understreges, at Jens Nielsen herefter 
frit kan anlægge humlehaver, tilplante med træer, 
bygge nye bygninger eller fiske i de damme og søer, 
der hører til gården. En pligt blev det imidlertid at 
levere sand og grus, såfremt det fandtes på gården, 
men selvfølgelig til en rimelig betaling. Derimod 
blev det udtrykkeligt bestemt, at al jagt fortsat var 
forbeholdt Kongen. Skulle der blive ødelagt noget i 
forbindelse med en sådan jagt, skulle det naturlig
vis blive erstattet.

Derudover var der nogle bestemmelser om fra
salg afjord, sammenlægning af gårde, samt en del 
bestemmelser om de påhvilende skatter, afgifter 
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samt pligtarbejde. Sidstnævnte handlede bl.a. om 
kørsler i forbindelse med kongerejser. Der var også 
bestemmelser om, at gårdens bygninger skulle være 
forsikrede, om at ejeren ikke måtte hindre vand-gen
nemstrømning over sit tilliggende samt om afgivel
se af jord til skolestier. Herudover er der en lang 
række andre bestemmelser, som alle tager sigte på 
at undgå fremtidige stridigheder, dels med myndig
hederne, dels med naboerne. Et mere moderne sam
fund begynder at tage form.10

Om denne periode og tiden forinden, har Otto Pe
der Mathiasen (som ejede gården 1873-1916) føl
gende erindringer:

I mine oldeforældres tid var der mange hjorte, 
som om sommeren gik og ødelagde den smule sæd, 
som var på marken, hvorfor bønderne måtte holde 
en fælles hjorterydder. Det var en skomager, som 
havde påtaget sig det hverv, og han havde bygget en 
hytte på Munkehøj, hvor han drev sin provision ved 
siden af samtidig med at han havde to store hunde 
der, som han sendte efter hjortene, når de kom i sæ
den. De var nemlig ikke sådan at jage for menne
sker, som ofte blev angrebet af dem, navnlig i “brom- 
metiden” lod hanhjortene sig ikke bortjage og det 
kunne være slemt nok for hundene. Skomageren var 
dog kun på vagt i sommermånederne, hvor han blev 
aflønnet af bylauget.

Siden vi nu er ved hjortene, vil jeg fortælle en lil
le tildragelse som passerede samme skomager Lars 
Pedersen, kaldet “Hjortshyren ”. Han boede hvor nu 
Kistroppens hus ligger, og der havde han i haven 
nogen grønkål, som en hjort havde fået smag på. 
Den gik imellem to blommetræer ind i haven. Han 
satte da en snare imellem blommetræerne, og ud på 
natten gik hjorten i den opsatte snare. Han dræbte 
den, slæbte den ind og fik saltet den. En sypige, som 
var husbestyrer for ham, hjalp ham. Det var nu ik
ke uden stor straf at dræbe en hjort: Enten livsstraf 
eller tugthus på livstid !

En søndag kort derefter, var der kogt et stykke og 
stod på skomagerens bord med en dug over. Da kom 
pludslig skovfogeden ind ad døren, da han ønskede 
at skomageren skulle ordne noget fodtøj for ham. De 
kunne nu ikke få kødet bort, og da skovfogeden hav
de stået der lidt, sagde han: “Jeg kan fandeme godt 
lugte hvad du har der ”, hvorpå han gik hen og tog 
dugen af kødet. Skomageren blev morderlig bange 

og tænkte: “Nu er det forbi med mig”. Imidlertid 
sagde han til skovfogeden: “Sæt dig hen til bordet 
og få lidt mad med”, og skovfogeden tog til takke 
med indbydelsen, hvorefter de drak en mængde 
snapser til. Stemningen blev hurtig god, og dermed 
var den “hjortesag” til ende.

Jens Nielsen solgte i 1810 gården til sin sviger
søn Ole Mathiasen. Jens Nielsen døde den 8. okto
ber 1817. Ole Mathiasen var født i Skibstrup ca 
1781, som søn af gmd. Mathias Olsen og hustru Ane 
Nielsdatter. Han fik skøde på Højgaard efter sin svi
gerfader den 24. oktober 1810 mod “at opfylde og 
i tiden at udbetale til mine børn de i en imellem og 
under dags dato oprettet aftægts kontrakt bestemte 
summa ialt 600 rdl, som er købesummen for denne 
gård.” Umiddelbart efter overtagelsen giftede Ole 
Mathiasen sig med Jens Nielsens datter, Marie Jens
datter. Hun døde den 16. september 1865, efter at 
hun i en årrække havde boet i et lille hus ved gård
en. Hun havde været enke i mange år, da Ole Mathi- 
assen allerede døde den 16. april 1826. Enken stod 
derfor for gården i en lang årrække. Først i 1843 
solgte hun gården til den ældste søn, Mathias Ol
sen, der var født 20.09.1811.

Tikøb Sogne
råd i en lang 
årrække: 
1871-89. 
(FLM).

Andreas 
Johansen, 
der ejede 
Askerup- 
gaard i 
Borsholm 
fra 1846 
til 1895, 
var tillige 
medlem af
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Borsholmgaard som den så ud i midten af 1950’erne. I 
denne periode havde en virksomhed lejet sig ind i kam
pestenslængen nederst i billedet. Denne virksomhedfrem
stillede de bekendte Flamingo-plader, men brændte i de
cember 1959.
Den lave bygning for enden afgårdspladsen brændte del
vist og blev ikke genopført. Flamingo-virksomheden flyt
tede herefter til Kvistgaard. Bygningen med den åbne la
deport i gavlen var i øvrigt brændt i 1929 som følge af en 
kortslutning i forbindelse med tærskning. (KD).

Carl Emil Frederik Petersen var ejer af Borsholmgaard i 
perioden 1890-1902. Enkelte kilder nævner fejlagtigt, at 
ejeren i denne periode hed Piper. (VM).
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Erindringer fra 1820’rne
Fra denne periode har Otto Peder Mathiasen føl
gende erindringer:

Omkring 1820 rasede en frygtelig orkan, som fæl
dede en stor bøgeskov af gamle træer, lige fra Ple- 
jelts gårde til Gurre Sø. Det varede seks år inden 
træerne blev fjernede, og i den tid var det let at kom
me til brænde, for når bønderne tog en flaske bræn
devin med ind til skoven, så fik de to læs brænde 
med hjem.

Af andre begivenheder fortalte min bedstemoder, 
at i året 1826 var sommeren så tør, at der ikke fand
tes vand i byen, hvorfor de måtte drive alle kreatu
rerne til Gurre Sø for at drikke hver dag. Vejen der
til gik over Borsholmgaards mark, derfra over over
drevet til Rødeled ude ved Horserøds marker og der
fra videre midt igennem skoven. Det bemærkes, at 
dengang var overdrevet bevokset med lyng over det 
hele, og dengang var der ingen murede brønde - de, 
der fandtes var sat af kampesten.

Mathias Olsen måtte give 700 rdl for gården, 
hvoraf de 609 rdl var arvepart til køberens to søstre. 
Moderen betingede sig ophold på gården uden hen
syn til hvem der ejede den. Mathias Olsen døde 
14.04.1866, hvorefter enken, Karen Cathrine Pe- 
dersdatter (født i Saunte 28.01.1823) fik tilladelse 
til at hensidde i uskiftet bo og først i 1873 solgte hun 
til sin ældste søn, nemlig Otto Peder Mathiasen, f. 
7. januar 1847.

Vi lader nu Otto Peder Mathiasen tage ordet igen. 
Her er hvad han skriver i sine erindringer om Bors
holm gennem tiderne. Beretningen er nedskrevet 
omkring 1920-30:

Af Huse har været en mængde, som er forsvun
den tid efter anden. Der har været tre nede i Hav
revangen, hvor der boede 4 familier med mange 
børn. Ligeledes har der ligget et ved gadekæret - et 
større har ligget hvor nu købmandens have findes, 
et har ligget lige overfor købmandens på den anden 
side af vejen. Adskillige har ligget op ad Strædet og 
et ligget mellem Havegaard og Højgaard, nemlig det 
oprindelige stuehus til Nørregaard.

Nu vil jeg fortælle lidt om hvadjeg ved om de for
skellige gårde enkeltvis, og hvad der er passeret på 
dem i før og nutid og hvilke mennesker, der har le
vetfør og nu, og hvad særlige bemærkninger der har 
været ved deres marker.

Svinggaarden
Svinggaarden, som nu ejes af Frederik Jensen, og 
som nu ligger vest for byen, er bygget af den tidli
gere ejer, Peter Jensen. Gården lå før der, hvor nu
værende gartnerbolig findes. Det gamle hus, som 
findes i haven her, er stuehuset af den gamle gård. 
Den forrige slægt som boede der, var en mand som 
hed P. Christensen, men da han blev fordrukken, blev 
han umyndig og gården solgt ved tvangsauktion, 
hvor Peter Jensen købte den for 13.000 Rdl. Det var 
i halvtredserne. Den nuværende Frederik Jensen 
havde 2 sønner, Johan og Peter. Sidstnævnte er død 
som voksen.

Den forrige ejer, Peter Jensen, havde 4 døtre: Pe- 
tronelle, Trine, Marie og Sine. Den forhen ejer P. 
Christensen var gift med enken Margrethe. De hav
de tre børn: Jens, Petronelle og Peter. Margrethe 
havde været gift før med Jens Munk. Her var der 4 
børn: Søren, Lars, Ane Cathrine og Birte. Lars faldt 
i krigen 1848.

På denne gård fandtes en egetræsbevokset høj, 
som nu er borte. Den lå temmelig tæt ved Kloster
ris Hegn og kaldtes Ørnekulen. Heri fandtes nogle 
gamle begravelser, men der blev ej taget hensyn til 
hvad der fandtes - Peter Jensen fjernede den uden 
videre.

Frederik Chri
stian Jensen, 
ejer af Sving
gaarden var 
også medlem af 
Tikøb Sogneråd.
Det var i tidsrummet 
1904-13.
(FLM).
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Luftfoto fra 1985 visende Enggaarden ne
derst i billedet. Øverst ses Svinggaarden. 
(Foto: Otto Mathiasen)

SVINGGAARDENS EJERE:
1793-1807 SørenSørensen
1807-1820 Peder Sørensen (søn)
1820-1830 Jens Jørgensen
1830-1832 Margrethe Pedersdatter (enke) 
1832-1857 Peder Christensen (2. mand) 
1857-1895 Peder Jensen
1895-1929 Frederik Christian Jensen (søn) 
1929-1971 Johan Jensen (søn)
1971-1989 Ellen Jensen (enke)
1990-1992 K. Præstrud og A. Duus Mathiesen 
1992-1997 Asger Duus Mathiesen

Gården er nedlagt som landbrug 1997. Bygnin
gerne er frasolgte med 4 tdr.ld., mens resten afjor
den er delt mellem Borsholmgaard og Hulerød- 
gaard i Horserød.

Skippergaarden
Så kommer vi til den såkaldte Skippergaard, som lå 
der, hvor nu Havegaards arbejderboliger ligger. Det 
var oprindelig hovedbygningen til bemeldte gård. 
Den første ejer, som man kender, var Niels Skipper. 
Han havde tre døtre: Bolsofie, Inger og Gundel. Det 
fortælles, at det var nogle vilde pigebørn. De havde 
en lænkehund, men den havde aldrig ro - sådan sag
de folk i alle fald. Bolsofie blev gift med Jørgen Ol
sen og de overtog gården.

Jørgen Olsen gik det ikke godt med, han kunne ik
ke godt lade andres ting være. Han tog bl.a. et lam 
hos os og hos Peter Christensen, slagtede og spiste 
dem. Om natten tog han sine karle og kørte ud at 
stjæle. De gjorde indbrud og stjal fødevarer og vin. 
Det blev imidlertid opdaget og hele selskabet kom i 
forbedringshuset. Da blev gården solgt, men senere 
kom Jørgen Olsen på aftægt hos gårdens køber, An
ders Petersen. Jørgen Olsen havde to børn, Trine og 
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Hans Christian, som senere blev gift og fik det godt.
Fra gården var tidligere udstykket 18 tdr. Id. ved 

skoven - det nuværende Skovly. Senere blev gården 
solgt ved tvangsauktion og lagt ind under Have- 
gaard.

VESTERGAARDS (SKIPPERGAARD) EJERE: 
1793-1819 Hans Jensen
1819-1843 Niels Hansen (søn)
1843-1855 Jørgen Olsen (svigersøn)
1855-1859 Anders Pedersen
1859-1883 Adam Vilhelm v. Krogh
1883-1910 Jes Pehrsen Vilgaard

Enggaarden
Enggaarden ligger endnu på det gamle sted. Den 
tidligere ejer var Mathias Gabrielsen. Hans kone 
hed Ane Katrine og var født på Holmegaard ved 
Hornbæk. De havde mange børn, 8 ialt: Jens, Ga
briel, Niels, Jørgen, Inger, Johanne, Gundel og 
Katrine. Mathias Gabrielsen døde tidligt og enken 
giftede sig senere med Niels Hansen fra Villingerød. 
Der kom ingen børn i det ægteskab, men han havde 
gården i mange år, og efter ham fik stedsønnen, Jør
gen, gården.

Jørgens kone var fra Hørhavegaard i Horneby. 
Der var mange børn: Andreas, Hans, Georg, Jens, 
Karoline, Ida samt en datter mere. Jens Jørgensen 
har senere fået gården, er gift med en datter af P. 
Larsen ved Helsingør, og har en datter ved navn 
Gudrun.

Ved denne gård fortælles det, at der i tidligere ti
der, skete en mærkelig hændelse. Den tidligere om
talte skovfoged, sendte sin karl ud at grave et hul ne
de ved engene. Da han kom derned, bad han karlen 
om at lægge sig i hullet for at se om det var langt 
nok til den gamle hest. Men i stedet skød han kar
len og fyldte hullet. Karlen hed Ole Nep og det kal
des stedet for endnu.

Af andre begivenheder på Enggaarden fortælles 
der, at der ved gården tidligere skal have været en 
filial af Esrum Kloster. Det kan have været muligt, 
da der lå en gammel bygning nord for gården, som 
var en mærkelighed. Bjælkehovederne var udskåre- 
de figurer - et stort arbejde at udføre. Der fandtes 
også en døbefont med tilhørende fad. Stenfonten, der

Adam Wilhelm v. Krogh kaldte sig proprietær som ejer af 
hhv Vestergaard og Havegaard. Han boede i Borsholm i 
mere end 50 år, og var blandt andet medlem af Tikøb Sog
neråd i perioden 1889-95.
(VM).

var udhugget affin kampesten, har jeg set som hun
deskål. 12

ENGGAARDS EJERE:
1793-1819 Gabriel Nielsen
1819-1835 Mathias Gabrielsen (søn) 
1835-1841 Cathrine Jørgensdatter (enke) 
1841-1873 Jørgen Olsen (2. mand) 
1873-1912 Jørgen Mathiasen (stedsøn) 
1912-1944 Jens Lauritz Jørgensen (søn) 
1944-1969 Agner Otto Larsen (svigersøn) 
1969-1981 Arne Otto Larsen (søn) 
1981-Anette Seidenfaden
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Enggaard i Borsholm fotograferet omkring 1950 - set fra sydøst. Nederst til venstre i billedet ses ved en telefonpæl et gær
de. Indenfor dette gærde lå Vestergaard, der imidlertid blev nedlagt i slutningen af 1800-tallet.
(Foto udlånt af Gudrun og Arne Larsen, Helsingør).

Havegaard
Havegaard er der sket mange forandringer med. 
Den blev først lagt sammen med Skippergaarden. Si
den købtes Havrevangen og Brøndmosen fra Bors
holmgaard og lagdes ind under Havegaard. Gård
en ejedes tidligere af Peter Larsen og hans kone, 
Margrete. Der var to børn: Anders Petersen og Mar- 
grete Petersdatter. Da Peter Larsen imidlertid døde 
tidligt, giftede hans kone sig igen - denne gang med 
Jens Petersen. De fik imidlertid ingen børn, og An
ders Petersen fik derfor gården efter sin stedfader, 
hvorefter Skippergaarden og Havegaard blev lagt 
sammen. Anders Petersens kone var fra Torshøj og 
hed Maren. De havde mange børn, 9 ialt: Søren, Pe
ter, Jens, August, Emil, Karl, Petronelle, Marie og 
Juliane.

Efter at Anders Petersen havde haft gården i 
flere år, solgte han gården til Krogh, der solgte til 
Vilgaard, som efter nogle år atter solgte til direktør 
Becker, som nu driver den sammen med Bors
holmgaard. Vilgaard tjente over 200.000 kr ved den 
handel, men gik senere fallit med en korn- og fo
derstofhandel.

Før den tid, hvor Anders Petersen fik Jens Peter
sens gård, havde han bygget det nuværende stuehus 
til Havegaard, og drev der hjulmagerværksted. 
Gamle Havegaard lå mere til vest for den nuværen
de gård, men der er foretaget så mange forandrin
ger på ejendommen i de sidste 60 år, som jeg ikke 
kan fortælle her.
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HAVEGAARDS EJERE:
1793-1813 Anders Nielsen
1813-1827 Peder Larsen
1827-1827 Petronelle Andersdatter (enke) 
1827-1867 Jens Pedersen (2. mand) 
1867-1883 Anders Pedersen (stedsøn) 
1883-1910 Adam Vilhelm v. Krogh 
1910-1919 Jes Pehrsen Vilgaard

Fra 1919 ejet af Borsholmgaards ejere.

Midt imellem Havegaard og Højgaard lå et hus 
som Søren Andersen solgte til Krog for 1300 kr., og 
hvoraf jeg byttede mig til det halve af jorden, så vi 
fik den nuværende nedkørsel til haven, da huset lå 
helt sammenbygget med vores ladelænge.

De forrige ejere af dette hus var Peter Søren-Ju- 
stesen og Niels Strømberg. En søn af Justesen faldt 
i krigen i 1849. Han hed Jens Justesen og var sko
mager. Det hus var egentlig hovedbygningen til 
Nørregaard, men kaldtes dengang for Slagtergaard, 
men ved udskiftningen blev gården flyttet ud til dens 
nuværende plads.

Nørregaard
Nørregaard ejedes først af en mand, som hed Lars 
Olsen og konen hed Bente. Sønnen, Hans Larsen, fik 
den herefter. Hans kone hed Peternille, og der var 4 
børn: Lars, Peter, Stine og Marie. Hans Larsen solg
te gården til jægermester Jessen fra Rosendal for 
32.000 rdl., hvilket svarer til 64.000 kr. Hele fami
lien flyttede til København, hvor datter, Marie, kom 
ulykkeligt af dage, ved en petroleums-forbrænding.

Gården brændte, da en røgter, som kaldtes 
Børstelars, stak ild på den. Den blev imidlertid byg
get op igen og solgt til Hans Haar. Det blev en fin 
gård, men en nat kom en af karlene fuld hjem, gik 
op på loftet og stak ild på, og da brændte alle byg
ningerne, undtagen stuelængen. Derpå blev den 
bygget op igen med dens nuværende udseende.

Haar havde 3 døtre, Karen, Ulrikke og Henny. 
Haar døde imidlertid pludselig og enken solgte 
gården til sadelmager Næhr fra Tikøb,for 60.000 kr. 
Næhr havde den i nogle år, men solgte den så til 
Nilausen, hvorved Næhr tabte nogle tusinde kroner. 
Nilausen solgte den efter nogle års forløb til Barfod. 
Han havde den nogle år, og solgte den igen til Pe- 
schcke Køedt. Han var der i tre år og solgte den så

På denne tegning fra 1893 af Martin Olsen, ses Havegaard med gadekæret i forgrunden. Til venstre i billedet ses Bors
holm Smedje, der var i drift indtil omkring 1920. (VM).
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Hans Hammer Haar (1841-1905) ejede fra 1888 til sin 
død Nørregaard, den eneste af Borsholms gårde, som var 
flyttet ud fra landsbyen. (VM).

til den nuværende ejer af Sauntegaard, Hald. Han 
fik 200.000 kr, hvilket nok bliver den største pris i 
mange år.

For tiden er hovedbygningen udlejet til frk. Bar
fod for 3.000 kr årligt. Hun driver pensionat i byg
ningen. Selve gården drives under Sauntegaard. 
Halvdelen afjorden er indelukket med folde til løs
gående kreaturer, og på engene er der brugt mange 
penge til dræning, men gården er ikke de penge 
værd, som der er givet for den sidst.

Matr. nr. 8 kaldes Højgaard eller nu Munkhøj
gaard, fordi der på vangen ligger en høj, som kal
des Munkehøj. Den har været benyttet til begravel
se for lang tid siden, for da jeg udgravede den, fand
tes 21 urner med brændt ben og i hver urne fandtes 
forskellige genstande af bronze og gule ravperler, 
neptang (= pincet), knive og små save. Disse ting 
rejste jeg til Oldnordisk Museum med, og her opbe
vares de nu.

NØRREGAARD (SLAGTERGAARD) 
EJERE:
1793-1808 Ole Andersen
1808-1836 Lars Olsen (søn)
1836-1876 Hans Larsen (søn)
1876-1888 jægermester H. E. Jessen
1888-1905 Hans Hammer Haar
1905-1905 Frederikke C.C. Haar (enke) 
1905-1907 sadelmagermester Th.A. Næhr 
1907-1912 Peter Nilausen
1912-1915 (Agner) Rud Barfod
1915-1918 Andreas Peschcke-Køedt
1918-1934 S. Hald
1934-1940 godsejer! Chr. Breum
1940-1972 ingeniør Waage Myhre
1972-1976 Elisabeth Anne Perner
1976-1981 Karen Jacobsen
1981- 1982 Magnus C. Sachtleben
1982- 1986 B.Aaris Jensen og Frank Schaufuss 
1986- Lisbeth Skanderup

Fra 1972 er 22 tdr.ld. tillagt gården, medens resten 
afjorden er lagt til Sauntegaard.

Ole Mathiasen som soldat
Otto Peder Mathiasen fortæller herefter om beboer
ne gennem tiderne på Munkhøjgaard, men her sprin
ger vi først ind ved den tid, da Ole Mathiasen leve
de:

Bedstefader havde været soldat i 13 år under Na
poleonskrigene, deraf de 11 år i Holsten og Tysk
land. I de 11 år så han ikke sit hjem. Han fortalte 
mange små træk derfra. Midt i Borsholm by boede 
således en husmand, som hed Niels Peter Strømler. 
En broder til ham kaldtes Skræder Viner. Han stjal 
imidlertid og kom i forbedringshuset, men på den tid 
passede de ikke så godt på ham, og han brækkede 
ud af fængslet og rømte til Sverige, hvor han lod sig 
hverve til svensk soldat. Så blev han sendt til Prøj
sen med hjælpetropperne. Her løb han fra sven
skerne og lod sig hverve hos prøjserne, hvorfor han 
kom med ved slaget ved Lybeck. Under dette slag 
gemte han sig i en stor mose, og blev liggende der 
til dagen efter, hvorefter han så begav sig ad Hol
sten til. På vejen mødte han danskernes andet 
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Jægerkorps, hvor min bedstefader, Ole Mathiasen, 
var med, og han kendte straks Per Skræder, hvoref
ter han blev anholdt. Skræderen blev noget forbav
set over at se nogen han kendte, men også meget 
glad, for han var meget udsultet. Han fik så det hal
ve af Ole Mathiasens brød, og så fortsatte han sin 
vandring mod nord.

Begge Borsholmere kom heldigt hjem, og siden 
taltes adskilligt om deres møde i Tyskland. Skræder 
Viner roste sig altid af, at han havde tjent 4 konger 
i et par sko. Når man spurgte skræderen hvordan 
han befandt sig i mosen, sagde han: Der sov jeg he
le tiden, for jeg var så træt, men da jeg vågnede, tog 
jeg efter min hue, men den var der ikke. Til gengæld 
havde viben lavet en rede i mit hår og lagt to æg !

Bedstefader døde da min fader var 14 år, og ind
til min fader Mathias Olsen overtog gården, holdt 
min bedstemoder den. Han var da 34 år gammel og 
blev gift med min moder, Katrine, en datter af gård
ejer Peter Larsen af Saunte. Han havde den gård, 
som nu ejes af Peter Andersen.

Efter min faders død styrede jeg gården indtil jeg 
var 28 år, hvorefter jeg overtog gården i forening 
med min daværende hustru, Kirstine Olsen, der var 
datter af Niels Olsen, Hitsehovgaard i Villingerød. 
Min hustru døde af brystsyge eller tuberkler efter 2 
års sygdom i 1919. Vore børn er: Miliam, Peter, Oluf, 
Magda, Ingeborg, Agner og Otto - sidstnævnte har 
nu overtaget gården.

Askerupgaard
Askegaard (senere også kaldet Askerupgaard), til
hører nu frøknerne Andreasen. Den første ejer, som 
jeg har hørt tale om, hed Hans Christiansen, en dat
ter til ham var gift med en høker i København. Men 
da Hans Christiansen døde, kom høkeren, Klaus 
Nielsen, hertil og fik Askegaard. Han var en meget 
dygtig mand. Hans hustru, Inger, var født på gård
en. Af børn havde de 5: Hans, Hanne, Stine, Niels 
og en datter mere. Datteren Hanne fik gården efter 
Klaus Nielsen. Hun var gift med Andreas Johanne
sen, en søn af gårdejer Johannes Jensen Bonde af 
Hornbæk. De havde 6 børn: Edvard, Bende, Karo
line, Nille, Johannes og Marie. Moderen døde da 
børnene var små og Karoline døde 18 år gammel.

Efter Johannesen fik sønnen Johannes gården, 
men nogle år efter fik han tuberkler og døde, hvor

for hans fader måtte overtage gården igen. Senere 
afstod han dog gården til de to ugifte døtre: Bende 
og Nelle, som nu driver den ved en bestyrer.

ASKERUPGAARDS (ASKEGAARD) 
EJERE:
1798-1815 Hans Christiansen
1815-1815 Ane Cathrine Nielsdatter (enke)
1815-1846 Claus Nielsen (svigersøn)
1846-1895 Andreas Johansen (svigersøn)
1895-1904 Johannes Andreasen (søn)
1904-1930 Bendte og Petronille Andreasen 
(søstre)

I 1930 brændte gården og den blev lagt ind under 
Munkhøj gaard og nedlagt.

Søstrene Andreasen fra Askerupgaard i Borsholm er her 
fotograferet i starten af 1880'erne. En jjerde søster døde 
som ung, og to af søstrene overtog gården, da broderen, 
Johannes døde ung i 1904. (VM).



Borsholm skole
Borsholm Skole var en af de gamle, som kongen hav
de ladet opføre. Den første lærer, som kendes her, 
var Top - en militær underofficer. Derefter kom Mül
ler13, som min bedstemoder havde lært hos. Dengang 
lærte de kun at læse - ikke at regne eller skrive. 
Lærer Müller havde en datter, Lene, som fik et uæg
te barn. Hun blev derfor tilsagt at møde i Hornbæk 
Kirke, for at stå til skamme indenfor kirkedøren un
der gudstjenesten. Dem som ville spytte på hende, 
havde lov dertil.

Derpå kom Jakobsen'4 som lærer ved Borsholm 
skole. Da blev der undervist i forskellige fag. Jeg har 
selv gået i skole hos Jakobsen, men der var mange 
flere børn at undervise end nu. Vi var med mindste 
klasse, ialt 76 børn på en gang i skolen, men un
dervisningen foregik på en anden måde. Læreren gik 
mest med en rebtamp op om nakken og prygl faldt 
glatværk over det hele. 10-12 af de dygtigste børn 
måtte lære de øvrige, og de kaldtes for bihjælpere. 
På væggene hang store tabeller, og der stod en bi
hjælper med 5-6 børn for at læse med dem. Hjæl
peren havde en lang pegestok til at vise på tabellen 
med, og sommetider faldt stokken over armene på 
de små. Det blev ikke taget så nøje - dengang lærte 
børn at lyde medens de var små.

Efter Jakobsen kom Jørgensen15. Da blev under
visningen ledet på en anden måde, og da var der ble
vet bygget flere skoler så børneantallet var betyde
ligt mindre. Jørgensen var her i mange år, og efter 
ham kom en tidligere højskolelærer og jyde, Han
sen'6. Han var en meget dygtig lærer, som børnene 
så højt op til, men efter nogle få års forløb fik han 
gigtfeber og døde fra hustru og fem børn.

Efter Hansen kom Skjoldager'7 og var her i nog
le år, i hvilket skolen brændte. Den blev derpå flyt
tet hen, hvor den ligger i dag. Der var mange ube
hageligheder med denne lærer, og han måtte heref
ter forlade skolen. Herefter kom den nuværende 
lærer Pedersen'8, som havde været friskolelærer i 
Hellebæk, og som er en meget dygtig lærer.

Hageruppen og måren
Af særlinge i Borsholm, havde vi en vi kaldte ‘Ha
geruppen ”. Han gik omkring og spillede på violin, 
men hans lillefinger måtte han binde med en tråd, 
da den ellers tog fejl. Engang var han på sin sæd

vanlige rute, da han kom gennem en skov. Der så 
han et par mårunger springe omkring, men da de 
blev ham var, løb de ind i et hult træ. Så tænkte han: 
Det var rart at få fat i dem.

Han var snarrådig, trak bukserne af bandt for
neden af dem og holdt dem så for hullet, hvor de var 
løbet ind, og bankede derpå på træet med sin træs
ko. Da for der en mår ud i bukserne, og han samle
de da bukserne forsigtigt sammen og begav sig på 
vejen hjem. Da han så kom til sit hus, stod konen 
udenfor, og hun kunne naturligvis ikke forstå, hvor
for han kom med bukserne i hånden. Hun udbrød: 
Er du forvoren far ? Han svarede: Nu skal du bare 
se en spojan jeg har i bukserne !

De gik da ind i stuen og lukkede vinduer og dør - 
og så åbnede han for spojanen, men med et sæt var 
den oppe på hylden under loftet, og den ville ikke gå 
ned igen. Da tog mutter blæsepiben og ville jage 
den, men da sprang den hen på dragkisten og rev 
nogle kopper ned. Så sagde hun: Du må hjælpe mig 
med at få den ud. Så tog han et kosteskaft, og så gik 
det løs. Men når de slog efter måren ramte de det 
der stod på dragkisten eller også på hylden.

Da begyndte mutter at græde for alt blev slået itu, 
men fatter sagde: Det skal du ikke bryde dig om, for 
skindet skal betale det. Men langt om længe gik 
måren ud af en rude. Da sagde Hageruppen: Gud
skelov vi blev af med den spion. Men sorgen var stor 
hos mutter, for alt det som var slået i stykker.

Hageruppens dage endte i København, da han var 
kommet ind for at bære lig under koleraen.

Munkhøjgaard i dette århundrede
Vi vender nu tilbage til indeværende århundrede, 
hvor Munkhøjgaard altså nu lå som den ene af lands
byens gårde, godt indeklemt. Den var på 70 tdr. land, 
hvoraf de ca 10 tdr land vedvarende var græs i et 
engareal. Økonomien var indtil 1900 god, men efter 
at Helsingør Andelssvineslagteri i 1899 var gået fal
lit, var min farfader nærmest ruineret, da han kort 
forinden var kommet i bestyrelsen og derfor måtte 
garantere for tabet.

Gårdens økonomi var i de følgende år katastrofal 
indtil 1914, da første verdenskrig begyndte, og der 
igen kom gode tider til landbruget. Disse gode tider 
forstod farfar og senere far at udnytte til gavn for 
gården, således at vi børn ikke mærkede så meget
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Munkhøjgaard fotograferet fra nord omkring 1955. Udlængerne er ombyggede, og har nu alle fået udskiftet stråtagene med 
faste tage. (VM).

til krisen sidst i tyverne og først i trediverne, selv
om far i 1930 købet nabogården Askerupgaard efter 
en brand, og derved fik plads til at udvide bygnin
gerne med en ny svinestald og en tilbygning til ko
stalden.

Da gårdene i Borsholm lå meget indeklemte i 
landsbyen, fik Otto Mathiasen tilladelse til ikke at 
genopføre den nedbrændte gård. En jordomdeling 
blev gennemført således at hovedlodden blev lagt 
ind under Munkhøjgaard og overdrevet blev tillægs
jord for 4 husmandsbrug, der således hver fik en pas
sende størrelse. Til erstatning for den nedbrændte 
Askerupgaard, byggedes “Grønvang” - en mindre 
gård med 21 tdr. Id. vest for Borsholm. Grønvang 
frasolgtes i 1936 og ejedes af Peter Andersen, der 
tillige var formand for Husmandsforeningen. Han 
ejede den fint drevne gård til sin død i 1969, hvor
efter enken Karen Andersen gerne ville have solgt 

til en ung landmand, men ved en kedelig misfor
ståelse blev det Borsholmgaard, der købte Grøn
vang. Bygningerne er senere solgt seperat ogjorden 
lagt ind under Borsholmgaard.

I 1937 tilkøbtes til Munkhøjgaard et husmands
sted på 6 tdr. Id. Det indrettedes til to arbejderboli
ger, og 5 tdr. Id. herfra solgtes til idrætsplads ved 
Borsholm Forsamlinghus. Slutresultatet blev, at 
Munkhøjgaard fik 100 tdr ld. jord samlet i nærhe
den af gården.

Folkeholdet var fra 1930 til 1946 følgende: En fo
dermester og kone til pasning af køerne, en gift hus
mand, hvis kone hjalp til i høsten, roerne og kartof
lerne. Hun hjalp også husmoderen med storvask og 
lignende. To eller tre karle, som kørte med hestene, 
og en pige til husholdningen.

Vi måtte som børn hjælpe til i ferien med høstar
bejdet og lignende, men der blev set på, at vi skulle 
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passe skolen først og fremmest. Efter skolealderen, 
når vi var hjemme, indgik vi på lige fod med med
hjælperne. Vi havde ingen særstilling, selvom vi var 
børn af huset. Det var dog sådan, at da vi blev gam
le nok til at tage et ansvar, blev vi betroet at lede ar
bejdet, når far ikke var hjemme. Vi fik altid løn, som 
svarede til, hvad der skulle være betalt til fremmed 
medhjælp, og som vi selv måtte administrere til køb 
af tøj, cykler og lignende.

Da far overtog gården 1916, var den en gammel 
firlænget gård med stråtage. Bygningerne, der var 
fra før stavnsbåndsløsningen, var opført dels af ler
stampede vægge, dels af mursten med 1er som mør
tel; skillerum i stuehuset var flere steder bygget med 
ubrændte lersten. Der var ingen bindingsværk. Byg
ningerne var ret store og rummelige og var godt ved
ligeholdt med kalkning maling, og stråtagene var i 
så god stand, at det aldrig har regnet ned. Der blev 
indlagt vand fra fælles vandværk med vindmølle i 
1911. Elektriciteten kom til Borsholm i 1917, sam
tidig med at den kom til den nybyggede Horserød- 
lejr, en fangelejr for russiske og franske soldater, ta
get til fange af tyskerne. Farfar var foregangsmand 
m.h.t. vandværket og andre lokale initiativer.

Stuehuset er stadig det samme som ved stavns
båndsløsningen, men hver generation har foretaget 
forbedringer og moderniseringer. Stråtaget på stue
huset afløstes således i 1981 af mørke eternitplader. 
De øvrige bygninger er ombygget i perioden 1924- 
44.

Husdyrholdet
Efter tilkøbet af Askerupgaard, blev der plads til ud
videlsen af kostalden, og så udvidedes kobesætnin
gen fra 25 til 38-40 køer, hvorfor der blev antaget 
en fodermesterfamilie. Besætningen var af rød 
dansk malkerace, som forsynedes ved eget tillæg. Vi 
holdt selv tyr, og kælvninger blev så vidt muligt 
planlagt, så mælkeydelsen var nogenlunde konstant 
året rundt. Naturen krævede imidlertid sin ret, og det 
er altid nemmest at få køerne drægtige i maj og ju
ni. Kviekalvene fik lov til at leve, for at indgå i be
sætningen som malkekøer, mens tyrekalvene blev 
sendt til slagtning lige efter fødslen eller blev slag
tet til brug i husholdningen. Kalvene blev taget fra 
moderen og lærte at drikke af en spand, og de fik 
på samme tid klippet numre i ørerne.

Stor Brand i Borsholm. 
Frøknerne Andreasens Gaard 

nedbrænd!. — Der var Fare 
for Nabogaarden. — Ilden 
skyldes Kortslutning.

Lidt før Kl. 10-i Formiddags, 
da Bestyreren’, af Frøknerne An
dreasens Gaard i Borsholm, R a- 
bø 1, sammen med Folkene var 
ved at sætte Tærskeværket i 
Gang, oplagedes det, at det 
brændte {‘Svinehuset. Ilden greb 
med rasende Fart om sig, og ik
ke længe efter stod hele Gaar
den i Flammer. Antagelig skyl
des Ildens Opkomst en Kort
slutning.

Sprøjterne fra Bdrsholmgaar-J, 
Siaunte og Tikøb mødte paa 
de dog stor Nytte, idet de frelste 
Brandstedet, og selv om Gaar
den ikke ‘kunde reddes, gjorde 
Nabogaarden, tilhørende Gaard- 
ejer Mathifeen, for Flammerne, 
der to Gapge antændte de pap- 
tækked© Gavle. Ogsaa et mindre 
Hus ved Gaarden var i Fare.

Det lykkedes at redde alie 
Kreaturerne, medens en Del Ind
bo brændte.

Gaarden^tder var paa 4 Læn- 
. i - Ruinös*, Icun ; ot 

lille Skur i det ene Hjørne af 
Gaardspladsen staar tilbage.

Branden kunde ses, viden om 
og tilkaldte Egnens Beboere.

Udklip fra Helsingør Avis den 4. marts 1930.
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Mælken blev kørt til et privatmejeri i Helsingør. 
Der kom hver måned en kontrolassistent, som veje
de køernes mælkemængde og aflæste fedtprocenten. 
Den enkelte kos ydelse i mælk og smørmængde blev 
på denne måde beregnet i kg. pr. ko. Kontrolassi
stenten kom altid ved ellevetiden, så husmoderen 
vidste, at der var en person mere, som skulle have 
mad det følgende døgn. Han blev så på gården til 
næste dag ca kl 10, hvor han havde afsluttet regn
skabsføringen. Det var da gårdejerens pligt at sørge 
for, at centrifuge og prøveflasker kom til den næste 
gård inden malketid.

Køerne var på græs i tøjr fra ca. 5. maj til ca. 1. 
oktober, afhængigt af vejret. I denne tid blev de mal
ket ude på marken. Det kunne være et drøjt job at 
sidde ude på marken i regnvejr kl 5 om morgenen. 
Det var en speciel gammel hest, der blev benyttet for 
malkevognen og til at trække vandvognen. Det var 
en vogn med en 600-1 stor tønde på, og bagefter en 
to-hjulet vogn, som to køer samtidig kunne drikke 
af. Var det en god vandehest, kunne den gå fra ko til 
ko, uden at blive styret. Hvis det kneb med græsset, 
blev der givet kraftfoder (korn og oliekager) i små 
kasser, som køerne åd det af. Køerne blev vandet om 
eftermiddagen ved 2-tiden og måtte så drikke, så de 
kunne klare sig til næste dag ved samme tid. De blev 
flyttet fem gange daglig: Før og efter malkning om 
morgenen, ca. kl 11 om formiddagen, ved vandin
gen om eftermiddagen og efter malkningen om af
tenen.

1943 kom der malkemaskine på Munkhøjgaard, 
og så kom køerne hjem og blev malket. I den tid gik 
køerne løse på marken omgivet af et elektrisk hegn. 
Sammen med plagene var kvierne på græs i engen 
i løsdrift fra ca. 1. maj til ca. 1. november, hvoref
ter de kom på stald og blev fodret med roer med top 
og senere - når roeoptagningen var begyndt - med 
roetop.

Fra 15. november begyndte den egentlige vinter
fodring. Hver ko fik om formiddagen 20 kg kålro
er samt hø og om eftermiddagen igen 20 kg kålroer 
samt halm. Hertil gav man kraftfoder, en blanding 
af korn og oliekager, efter ydelsen. Efter jul iblan
dedes runkelroer, for senere at fodre ene med run- 
kelroer: 40 kg. Roerne flækkedes med en spade til 
køer og kvier og raspedes til de mindste kalve. Om 
vinteren vandedes køerne ved, at man tappede vand 

i krybben, så de kunne drikke efter behov: det over- 
flødelige vand lukkedes ud af et rør i væggen - det 
kunne lukkes med en prop.

Køerne fik ved indbindingen klippet hale, lår og 
yver, så de var nemmere at holde rene med striglen. 
Slagtekøerne blev, efter at Danske Landmænds 
Kreatursalg var stiftet, sendt til D.L.K.s kreatur
marked i Hillerød.

Besætningen blev i øvrigt i 1938 erklæret fri for 
tuberkulose, efter at de angrebne køer var sendt til 
slagtning. Inden den endelige udrensning for tu
berkulose havde stalden i nogle år været delt på mid
ten, så de smittede køer stod i den ene ende og tu
berkulosefri i den anden. Det, som hjalp mest mod 
tuberkulosen, var nok, at man havde fået bedre stald
hygiejne og havde lært, at en god udluftning var 
gavnlig. Om sommeren stod stalden tom, og da blev 
den på regnvejrsdage rengjort og kalket.

Men i oktober 1938 blev besætningen smittet med 
mund- og klovsyge. Det var på mange måder en ka
tastrofe - især afspærringen af gården i flere uger. 
Mælken blev kogt ved at sætte jungerne i vandbad i 
vaskekedlen. Herefter kørte jeg med hest og vogn 
mælken til mejeriet, det skete, efter at mælkebiler
ne havde forladt mejeriet. Køerne var meget syge og 
kunne næsten ikke æde, da munden var fuld af vab
ler, og de savlede meget. Såvidt jeg husker, døde in
gen, men mælkeydelsen gik meget ned, og kom først 
op igen efter kælvning.

Svineholdet
Efter at en ny svinestald var bygget 1930, holdtes 
otte søer og egen orne. Der leveredes ca 130 slag
tesvin om året til Hillerød Andelssvineslagteri, men 
efter nogle få år kom reguleringen med svinekort, 
og produktionen blev sat betydeligt ned. En del af 
s vinestal den anvendtes så til ungkreaturer.

Der fodredes med malet byg og i begrænset om
fang med skummetmælk. Kødbenmel anvendtes 
som proteintilskud og mineralblanding, men stivsy- 
ge var ret almindelig på grund af mangel på vitami
ner og mineralstoffer: Søerne fik om vinteren nog
le roer - for at spare på kornet - og om sommeren i 
perioder noget græs.

Det var med i aftalen med fodermesteren, at han 
rensede og strøede under grisene, men det var fars 
arbejde at fodre dem og at sørge for løbning og til-
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Otto Mathiasen (1886-1975) og hustru Johanne Marie 
Henriksen (1887-1977) ejede Munkhøjgaard i årene 1916 
til 1960, men j'orpagtede allerede i 1951 gården til søn
nen Vagn Mathiasen. (VM).

syn med søerne, når de skulle fare. Smågrisene blev 
taget fra soen, når de var 6-8 uger gamle. Min far 
kastrerede selv ornegrisene, når de var 4-5 uger.

Slagtesvinene blev vejet i en grisekasse, som blev 
løftet op på decimalvægten af to mand. De vejede 
ca 90 kg levende, når de solgtes til bacongrise. Gri
se, der var noget større og federe, kaldte vi tysk- 
landgrise.

Hesteholdet
Der var syv arbejdsheste, hvoraf de fleste var frede
riksborgere. Der blev hvert år tillagt 1-2 føl, og der 
var i mange år en fast stamme til avling. Vi havde 
egen hingst. To hingste af egen avl, blev solgt til 
Bornholm. Den første, Feltus Juvel, fik stor betyd
ning for Frederiksborgavlen på Bornholm. En søster 
til Feltus Juvel var i mange år avlshoppe, og min fæt
ter rejste en sommer fra det ene dyrskue til det an
det med Fylla. Hun blev regnet for noget særligt og 
fik mange gode føl.

Følhopperne folede som regel i april eller maj, og 
føllene blev fravænnet til høst, så moderen kunne ar
bejde fuldt med i høsten og efterårsarbejdet. Ni el
ler tredive dage efter, at hoppen havde folet, blev hun 

holdt til hingst igen for at kunne fole igen ca 11 
måneder senere. I perioder var der hingst på Munk
højgaard, men for det meste benyttedes forenings
hingste.

1 1938 var jeg ti dage til jubilæumsdyrskue på Bel- 
lahøj med en 4-års-hoppe - en datter af Fylla - den 
fik sølvmedalje. Min far blev om formiddagen - ef
ter at hoppen sammen med naboens hingst, var læs
set på en bil, og vi var kørt til Bellahøj, indlagt med 
blindtarmsbetændelse. Jeg måtte som sekstenårig 
klare mig selv de ti dage.

Når far handlede heste, var det oftest byttehand
ler med unge heste, som blev solgt som vogn
mandsheste til København, hvor han fik ældre he
ste i bytte, som var ømbenede af den hårde stenbro, 
men som godt kunne være landbrugsheste i en del 
år.

Hestestalden var med 8 båse og en følboks, to af 
båsene kunne ændres til boks. Gulvet var stenbro 
lagt i sand med en kant mod grebningen. Seletøjet 
hang enten på en krog på spiltovsstolpen bag heste
ne eller på en knage i et seletøjsrum. En eller to gan
ge om året, kom sadelmageren på sin cykel og sad 
en dag og reparerede seletøj, men det hændte, at vi 
ind imellem måtte bringe noget seletøj til reparati
on hos ham.

Om vinteren fodredes 6-8 gange om dagen med 
hakkelse af havrehalm og rughalm og valset korn. 
Første foder blev givet en time før arbejdstid, heste
ne blev om morgenen vandet med en spand, som blev 
sat i krybben, og så fik de et foder og blev striglet, 
inden karlene gik ind og spiste morgenmad. Når he
stene kom hjem til middag og til aften, drak de af 
vandtruget i gården. Om aftenen blev der fodret tre 
gange, sidste gang kl 20.30, hvor de som regel fik 
fyldt høhækken med hø. Roefodring var kun et til
skud for at holde fordøjelsen i orden.

Om sommeren var hestene på græs fra ca 1. maj, 
når det værste forårsarbejde var overstået. De var en
ten tøjret med klaptræer eller gik løse i fold ved gård
en eller i engen. Efter høst, når der var travlt med 
efterårsbehandlingen afjorden samt kartoffeloptag- 
ning og roeoptagning, var hestene på stald.

Arbejdsvognene, som var meget primitive, blev 
lavet hos hjulmageren, og landsbysmeden lavede 
hjulringene og jernbeslaget. Landsbysmeden skoe
de også hestene. Stads vognen og kanen stod der, 
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men blev ikke brugt efter, at far havde købt bil i 
1928. De kom dog til ære og værdighed igen under 
krigen 1940-45. Hestene blev også dyre på den tid, 
idet prisen på en hest steg fra 800-1000 kr til 2500- 
3000 kr.

Hønseholdet
Hønseholdet var på ca 100 høns. Hønsehuset var ik
ke særligt godt. Det byggede min farfar i 1931. Det 
var kun jordgulv, hvor der blev strøet med avner. Der 
var pinde til dem at sidde på og reder med halm. 
Hønsegården var stor, og der groede en masse pe
berrod. Det var rigtige skrabehøns, men produktio
nen var ikke særlig stor, der var nemlig ikke lys i hu
set, og så blev dagen for kort. Hønseholdet var ba
seret på husholdningens forbrug af æg og slagte
kyllinger og slagtehøns. De æg, der ikke blev brugt 
i husholdningen, blev solgt til mejeriet men det var 
ikke sådan, at min mor holdt høns for at tjene pen
ge til sig selv.

Agerbruget
Min far havde planlagt et fast sædskifte:
1. Havre med udlæg af kløvergræs
2. Kløvergræs til afgræsning af køerne
3. Kløvergræs til høslet og afgræsning
4. Grønjordshavre
5. Kartofler
6. Hvede eller rug
7. 'A kålroer og *A runkelroer
8. Byg

Kunstgødningsforbruget var i 1930 90 sække (a 
100 kg) superfosfat, 18 sække kaligødning og 30-40 
sække kvælstofgødning. Der blev årlig kalket en 
mark. Kvælstofforbruget har ikke givet anledning til 
nitratudvaskning - idet det var meget lavt - kun ca 
1/6 af hvad der nu bruges.

Kartoflerne blev i tiden fra 1916-25 solgt til gar
nisonen på Kronborg. Farfar og far havde begge 
været soldat ved 2. regiment på Kronborg, og far 
kørte selv kartoflerne derind. Fra ca 1930 til 40 solg
tes kartoflerne til en grønthandler i København, me
dens de under krigen solgtes i Helsingør.

Når vi tog kartofler op, kom der 8-10 koner fra 
Hornbæk og fra omegnen. De fik hver niende kurv 
til eget forbrug, og på den måde fik de et godt til-

Kornneg sættes i stak på Munkhøjgaard i 1937. (VM).

skud til vinterkosten. Den uge, der blev taget kar
tofler op, gik det livligt til, og man skulle ikke være 
alt for sart, for der var nogle af disse koner, der var 
meget rapmundede.

Kartoflerne blev læsset af i kule på marken. Kar
toffelkulen var en 1 'A m bred rende, ca 30 cm dyb. 
Den blev pløjet ud til siden og skovlet op med en 
vold i begge sider. Denne vold væltede vi vognene 
mod, ved at køre de to hjul op på skråplan. Når vog
nen var tom, rejste vi den op, ved at dreje hestene 
bort fra jordvolden og køre frem.

Kartoflerne blev dækket med hvede- eller rug
halm og dertil et 15-20 cm jordlag på siderne. Når 
frosten kom ca 1. november, blev de dækket med 
jord i kulens rygning og fik et ekstra lag halm og 
jord, eller der blev dækket med tang eller hestegød
ning. Tangen blev hentet på stranden ved Hornbæk.

I 1933 købte far en to-rækket kartoffellægger fra 
Holbæk Maskinfabrik. Den blev trukket af to heste 
og styret på samme måde som en såmaskine. Den 
blev de første år lejet ud til naboerne. Det var en me
get robust maskine, som vi kørte med i mange år. 
Fjorten dage efter, at kartoflerne var lagt, blev de 
kammet op med en hyppeplov, og ca 1 uge senere 
harvet ud igen med en spidstandet letharve, så mar- 
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ken blev næsten jævn. Det var en effektiv ukrudts
bekæmpelse. Efter at de var kommet op, blev kar
toflerne radrenset og til sidst hyppet med hyppe- 
ploven. Det skete ca 1. juli.

For at undgå kartoffelskimmel, blev kartoffel
planterne sprøjtet med blåsten og kalk sidst i juli. 
Man brugte en sprøjte med en roterende messing
plade, som slyngede væsken ud i 4 til 6 meters bred
de.

Kornhøsten begyndte med selvbinderhøst ca 1. 
august. Som regel var rugen først moden, derefter 
kom byg, havre og hvede. Negene blev sat i hobe 
med 14-20 neg i hver. Her stod de til saften var tørret 
af strået, og kærnerne havde et passende vandind
hold. Kom der regn, kunne det være meget vanske
ligt at få høsten i lade, og ofte spirede kornene i ne
gene. Især rugen kunne spire, så hobene var helt 
grønne af spirende kærner. Den rug var uegnet til 
brødbagning.

Hvis man satte rugen i bornholmske stakke, som 
var runde med 50 neg i hver, var det kun de øverste 
3-4 neg, der blev våde, resten af stakken var tør. Ne
gene blev sat ind i laden til tærskning. Tærskningen 
skete i løbet af vinteren, efterhånden som man hav
de brug for kærne, avner og halm til foder og strøel
se. Tærskningen var som regel sluttet 1. februar, for 
at rotter og mus ikke skulle tage en for stor part af 
høsten. Set. Bernhardshunden Nulle, som var en god 
rottehund, havde meget travlt, når vi tærskede. Det 
meste korn blev brugt til foder til heste, køer og svin. 
Det var ikke ret meget, der blev solgt.

Markarbejdet
Alt arbejde i roemarken blev, bortset fra radrens
ning, foretaget med håndkraft: To eller tre gange 
lugning med hånd og afhugning af toppen med roe- 
kniv og om vinteren hjemkørsel til roehus. Man ar
bejdede næsten med roer hele året. Om sommeren 
med pasning af roemarken, sammenkørslen til roe
kulen i oktober, og om vinteren med hjemkørsel til 
kostaldens roehus.

Markarbejdet begyndte med vinterpløjning i no
vember, da der blev dybpløjet ca 8 tommer. Der var 
tre spand heste med kusk og svingplov ude at pløje 
på en gang. Det sidste, der blev pløjet, var grønjor
den, og da var der som regel tre heste for ploven. På 
to af markerne blev der kørt gødning i løbet af vin

teren, inden de blev pløjet - på den ene skulle der 
være roer, på den anden kartofler. Var det streng vin
ter, blev disse først pløjet om foråret.

Der blev næsten altid pløjet i agre med tolv fav
ne imellem opfuringerne. Det var normalt forkar
len, som furede op, men de andre fik også lært det, 
dog skulle de først vise, at de kunne pløje en lige 
plovfure.

Det første forårsarbejde var at så kunstgødning, 
superfosfat og kaligødning, fra vogn. Den mand, 
som spredte, stod bag i vognen og spredte den fra 
en balje ved skiftevis at så med begge hænder.

Når jorden var tjenlig til at så, blev der harvet med 
sæddækker med tre heste for, derefter med en fem- 
leddet letharve med to heste for og så fulgte såma
skinen med 2 heste for. En dygtig såmaskinekusk 
kunne lave et meget fint arbejde, men han måtte og
så høre for det, hvis han ikke havde sået lige. Kvæl- 
stofgødningen blev altid strøet, efter at kornet var 
sået, tit efter, at det var kommet op.

Efter såningen blev marken harvet med ukrudts
harve, en bred letharve med én hest for. Formålet 
var at bekæmpe agerkål, og der blev harvet både før 
og efter at kornet var kommet op. Ukrudtssprøjtning 
var ikke blevet almindeligt, det eneste, man kendte, 
var svidning med en blåstenopløsning eller pudring 
om natten med kalkkvælstof. Planterne skulle være 
dugvåde for at binde pudderet.

Skiftedagene
1. maj og 1. november var to vigtige dage på landet. 
Det var skiftedage for karle og piger samt for de fa
stansatte folk. Fæstetiden for de ugifte var 'A år ad 
gangen inklusive kost og logi. Også de gifte folk 
fæstedes 'A år ad gangen og aftalen var så også at 
der medfulgte fri bolig samt eventuelle naturalier, 
som mælk og kartofler. Var begge parter tilfredse 
blev der aftalt forlængelse af fæstemålet til næste 
skiftedag. Ofte blev der således tale om flere års 
ansættelse, bl.a. havde vi engang en fodermester i 
ni år.

Borsholms sociale liv
Hvordan var det så at bo i et bondesamfund ? Var 
der klasseforskel? Ja, det var der. Der var stor 
standsforskel mellem de forskellige ejere af Bors
holmgaard på den ene side og til arbejdsmanden i 
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“Strædet” på den anden side. Her i mellem var bøn
derne, som indbyrdes havde et godt forhold. Jeg kan 
således ikke huske, at der nogensinde har været 
uvenskab mellem dem, uanset om de havde 20 eller 
100 tdr.ld. Det var almindeligt at man kom sammen 
til aftenkaffe og spillede kort sammen. Mændene 
spillede l’hombre og konerne whist eller rommy, 
men der var aldrig store pengebeløb i omsætning.

Man deltog også i familiefesterne på de forskel
lige gårde, men var der bryllup eller sølvbryllup i 
byen pyntede man - uanset om det var en bonde el
ler en arbejderfamilie.

Beboerne i landsbyen kom hinanden ved, blandt 
andet fordi, de var vokset op sammen og havde gået 
i samme skole. Derfor blev der ganske naturligt et 
sammenhold.

Som afslutning på denne beretning om livet i 
Borsholm er der grund til at fremhæve den store 
betydning, en dygtig husmor havde for, at alt fun
gerede godt med et stort folkehold og en stor bør
neflok. Husholdningen var baseret på, at man var 
selvforsynende, og at husmoderen kunne klare ned- 
saltning af julegrisen og spegesildene samt sørge for 
bagning. Der var mange dygtige og myndige koner, 
man respekterede for god orden i hus og have. “Hvor 
der var en god kålgård, havde lægen sjældent ærin
de”.

NOTER
1 “Register over alle Lande”, bd. 5, fol. 163.
2 Betegnelsen “1 pund” var dengang et andet mål end nu. 1 pund

svarede da til 20 skæpper. Til en tønde gik der 8 skæpper. 1
skæppe var igen inddelt i 4 fjerdinger å 3 album. Tøndemålet 
anvendtes som det autoriserede mål ved salg af korn. I vore 
dage handles korn også i tønder, men nu er 1 tønde = 100 kg.

•’ “Lensjordebogen” 1582 og senere jordebøger.
4 Inds.job. til Rentekammeret 1660 og 1661
5 Kronborgs gi. Skifteprotokol 1691-1700, fol 307.
6 Kronborg Amtsforvalters Skifteprotokol 1712-21, fol. 27.
7 Kronborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 1737-41, fol 121. 
K Kronborg Amtsstues Fæsteprotokol 1754-96, fol. 126.
9 Rentekammeret, skødeprotokol for Frederiksborg og Kronborg 

Amter, skøde nr 369.
10 Kgl. Arvefæsteskøde til Jens Nielsen, dat. 28. jan. 1793.
11 Kronborg Rytterdistrikts Skødeprotokol E, 1809-13, fol. 661.
12 Ifølge senere undersøgelser tyder det dog på, at der har været 

tale om stor marmor-morter. Sådanne var almindelige i store 
husholdninger, og har næppe oprindeligt været anvendt på en 
“almindelig” gård i Borsholm.

” Caspar Müller var f. ca 1759. Han var skoleholder i Borshohn 
fra 1779 og muligvis helt til 1813.

14 Lars Jacobsen (1792-1886) var lærer i Borsholm 1813-1858.
15 Ole Niels Jørgensen (f. 1829) var lærer i Borsholm 1858-94.
16 Andreas Hansen (1844-1897) var lærer 1894-97, da han døde 

i embedet.
17 Haldan Valdemar Skjoldager (f. 1872) var førstelærer i Bors

holm 1897-1913.
IN Peder Pedersen (1870-1934) var den næstsidste fastansatte 

førstelærer i Borsholm i perioden 1914 til 1934, hvor også han 
døde i embedet. Fra 1934-39 var førstelæreren Peter Jensen.
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Hornbæk-fiskerne udsmykkede selv deres kirke

Af Axel Ploug

Axel Ploug, født 23. juli 1922 
i Haastrup ved Faaborg, blev 
uddannet som lærer i 1944.
Gift i 1946 med Gudrun Balslev 
f. Sommer.
Fra 1948 lærer ved Hornbæk Skole, 
1965 viceinspektør samme sted. 
Pensioneret 1988.
Formand for Hornbæk Menigheds- 
raad 1961-89.

Spredte træk fra kirkens historie 1737 - 1837
I 1730’erne måtte hornbækkerne erkende, at deres 
bindingsværkskirke, som kun var rundt regnet 60 år 
gammel, ikke længere ville kunne bruges. De over
vejede, om de kunne nøjes med at nedbryde og for
ny de midterste fag, som allerede i 1722 var blevet 
afstivet med træstøtter, men i 1735 indså de, at kir
ken måtte nedrives for at give plads til en ny og 
grundmuret kirke.

Forhandlinger blev indledt med de kirkelige myn
digheder, kong Christian den Sjette (1730-46) og 
Sjællands biskop Christen Worm (1732-1737), og 
efter tilsagn om økonomisk støtte kunne man efter 
nytår begynde at træffe aftaler om levering af byg
gematerialer og slutte kontrakter med håndværkere.

En del af pengene kom som renter af kirkernes 
kapital i Kronborg Rytterdistrikt og dermed fortsat
tes det samvirke, som havde været mellem konge
magtens lokaladministration og Hornbæk siden be
villingen i 1588 til “et lidet kapel” (den første kir
ke) på 50 rigsdaler fra Kronborg Len nu med Kron
borg Rytterdistrikt, et af de tolv distrikter, som 1717- 
18 blev oprettet af kong Frederik den Fjerde (1699- 
1730) og opløst og solgt 1774. Desuden kom der til
sagn om bidrag fra nabokirker, især Tikøb, og en
delig havde kirken en beskeden egenkapital.

Den følgende sommer blev en sommer, de ville 
huske længe, for det var en enestående begivenhed 
at nedrive en gammel kirke og bygge en ny.

De kunne godt erindre den dag tidlig i april, da 
tømrermester Peter Sørensen Ulf og hans svende var 
kommet kørende i hestevogn helt fra København, 
havde indlogeret sig på kroen og straks var gået i 
gang med at bære kirkebænkene ud, døbefonten hav
de de rullet ud, og snart var stiger rejst til taget, så 
teglstenene kunne bæres ned. Murersvend Chri
stopher Hansen stod for stilladsarbejdet og for den 
ubehagelige opgave at opgrave de kister, som lå dér, 
hvor den nye kirkes fundament skulle støbes og ned
grave dem et andet sted på kirkegården (indendørs 
begravelser blev forbudt 1805). Der var travlt på 
stranden, skibe var kommet med bjælker, spær og 
brædder, kalksten blev sejlet hertil fra et kalkværk 
ved København, og fra Jean Jeans teglværk i Hel
singør blev leveret mursten. Bytækkerens svend 
havde hen på sommeren beklædt spiret med kob
berplader, siden kom smedemester Haassing fra Hil
lerød med otte jernvindueskarme, som glarmester- 
enken Anne Marie Smit, også fra Hillerød, satte glas 
i. Midtvejs i arbejdet syntes man, at der ikke var 
pladser nok i kirkerummet. Det vidste tømrerme
steren råd for: Et pulpitur ved vestvæggen blev ind
kilet i væggene og båret af fire træsøjler og med en 
plankevæg til adskillelse mellem kvindepladser og 
mandspladser.

Når arbejdet blev udført af udensogns folk, skyld
tes det, at kirken var domænekirke (kongens ejen
dom). Et hold af håndværkere løste de byggeopga
ver, som var i rytterdistriktet, og da det netop havde 
afsluttet arbejder ved Gilleleje, Esbønderup og Al- 
sønderup kirke (udvidelse af østdel, tilbygninger af 
korsarme) kunne tiloversblevne materialer derfra 
køres til Hornbæk og gratis stilles til rådighed. 
(Først 1914 overgik kirken til selveje).

Helt uden problemer havde samarbejdet på 
byggepladsen ikke været, i hvert fald fik skole
holder Gjødesen, Tikøb, der var blevet ansat som 
materialforvalter til 20 rigsdaler, beløbet forhøjet 
med 5 rigsdaler, da han havde haft “en hoben be
svær”.
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Hornbæk kirke står stort set uforandret siden 1737. (Hornbækegnens Lokalhistoriske Arkiv).

Men i oktober, da havernes afgrøder var blevet 
høstet, var håndværkerne rejst. I ro og mag kunne 
hornbækkerne gå med glæde rundt om den nye kir
ke, se på det nye kirkegårds-stengærde, hvis sten de 
selv havde samlet og på trillebøre kørt til de to 
stensættere, der kyndigt satte stenene på plads, så de 
ikke skred ud.

Endelig søndag d. 27. oktober kunne de gå ind i 
kirken til indvielsesgudstjeneste. Her stod Tikøb- 
præsten, Rasmus Henriksen Garboe, foran alteret, 
som var beklædt med rødt kamelskindsplyds med 
broderi af kongens monogram, og da han senere på 
prædikestolen citerede fra profeten Haggajs bog 
(kap.2.v.9): “Det sidste hus’ herlighed skal være 
større end det førstes”, mindedes de den gamle, så 

skrøbelige kirke. De kunne kende nogle ting, som 
var genbrug: Døbefonten, nogle gavle på bænkene 
og på alteret det lille messingkrucifiks. Den gamle 
altertavle stod omme på gulvet bag den nye.

Men alt træværket var umalet.

Maleren kom!
I 1737 havde bygningsadministrationen forsigtigt 
nok undladt at slutte kontrakt med en malermester, 
og da kirken var rejst, kunne man konstatere, at ham 
var der ikke råd til, for underskuddet var på 27 rigs
daler, men efter en auktion med birkedommeren 
som auktionarius 6. juni 1738 over de tiloversblev
ne materialer såsom bjælkestumper, brædder, kalk
bøtter - den indbragte 40 rigsdaler 4 mark 4 skilling 
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- var gælden afløst af en beskeden kassebeholdning.
Først i 1741 havde man samlet så mange penge 

sammen, at man kunne træffe aftaler med en maler. 
De fire års brug kunne vel ses på kirkebænkene. 
Maleren, som fik arbejdet, var Hans Nielsen Gan- 
løse, og selv om han var en efterspurgt og særdeles 
aktiv håndværker, ved vi intet om ham. I 1747 ud
førte han i Oppe Sundby marmorering på piller og 
buer, malede alt inventar, samt på væggen bag 
alterbilledet et draperi. Sådanne draperier, baldaki
ner med eller uden gardiner, var han en mester i. 
1 1740’erne forsynede han seks nordsjællandske kir
ker med draperier, i dag forsvundne.

I sommeren 1741 kom han til Hornbæk. I første 
omgang blev malet, hvad han kunne nå uden stil
lads: Panelet ved prædikestol, de 34 bænke, der 
nummereredes, pulpitur, loft og søjler under det. 
Næste gang, i 1743, blev træværket omkring alter
billedet malet, og døbefontens grå granit og dens 
dæksel fik “sirlige farver.”

Endelig i 1744 kravlede malerne op på stillads un
der bjælkeloftet, stod mellem malerbøtterne, og så 
blev bjælkerne røde med blå kanter, brædderne imel
lem gule. Det hele måtte have tre gange med god 
oliefarve.

Prædikestolens fire evangelister med deres sym
boler blev utvivlsomt malet 1741. Disse og marmo
reringen på paneler ved prædikestol, på pulpitur og 
kirkerummets bagvæg, er Hans Nielsen Ganløses 
værk.

Døbefonten
Man kunne godt mene, at døbefonten i dens grå gra
nit og tyngde virkede fremmedartet i den nye, lyse 
kirke. Den havde stået i den forrige kirke, i hvert 
fald i tiden før 1672, for da skænkede præsteenken 
i Tikøb Kirsten Pedersdatter Bircherod et messing
dåbsfad med et billede af Adam og Eva ved Kund
skabens træ.

Den var blevet hentet ovre på Randersegnen. Her 
blev efter reformationen flere kirker overflødige, 
dels på grund af sognesammenføring, dels forårsa
get af fald i sognenes befolkningstal. Alene i Ran
ders blev seks kirker nedlagt. Byggematerialer fra 
de nedlagte kirker blev genanvendt i egnens herre
gårde, hvor kvaderstenene blev uensartede mursten. 
Det kan ses på Clausholm, sydøst for Randers.

Døbefontene blev altså overflødige og kunne an
vendes som havedekorationer eller som drikketrug. 
En af dem kom til Hornbæk og her anvendt til sit 
oprindelige formål. I Krogstrup Kirke ved Skibby 
står en anden døbefont fra Randersegnen.

Dekorationen på døbefonten er fire løver: Fire 
løvekroppe med svungne haler hen over ryggene, 
forenet i to hoveder, det ene med runde kinder (kvin
de), det andet med spids som hageskæg (mand).

Døbefontene stod i middelalderlige kirker ved 
indgangen, for dåben var netop indgangsdøren til 
kristenlivet. Arkæologiske undersøgelser, udgrav
ninger af kirkegulve f. eks. i Blistrup, har vist, at 
fonten stod på en sokkel, et podie, hævet over gulv
niveauet. Derved var det muligt dengang i kirken 
ved Randers at se dens løver i al deres vælde.

Symbolikken i løvefigurerne kan tydes ud fra Bi
belen, hvor løver er nævnt 180 gange, mest bekendt 
er dramaet om Daniel i løvekulen (Daniels Bog 
kap.6). Løven kendtes som et stærkt dyr, der på kort 
tid kunne indhente og dræbe en flygtende hjort. Den 
situation ses bag Salme 22 v.14: Rovgriske og brø
lende løver spærrer gabet op mod mig og bag. 1. Pe
ters brev kap 5 v.8: Vær årvågne og på vagt! Djæve
len går omkring som en løve og leder efter nogen at 
sluge. Men i Johannes Åbenbaring står der i kap.5 
V.5: Græd ikke! For løven af Judas stamme, Davids 
rodskud, har sejret. Løven kan altså både være det 
ondes og det godes symbol, Satan og Kristus.

Løvens dobbeltbetydning nævnes i en af middel
alderens populære bøger Physiologus, en naturhi
storiebog, der antages at være skrevet i Alexandria 
eller Syrien og derfra i afskrevne varianter spredt i 
det kristne Vesteuropa, som en bog, et kloster eller 
domkapitel måtte eje. Det var ikke en biologibog om 
dyrs levevis eller udseende, men en bog til sjælens 
opbyggelse, for efter hvert dyrs beskrivelse følger 
en kristen, moraliserende miniprædiken, f.eks. for
tælles det, at føder en løvehun dødfødte unger, kom
mer løvehannen tre dage efter og vækker dem til li
ve ved at ånde på dem - parallellen til Kristi op
standelse er tydelig. Også hos Hrabanus Maurus 
(780-836), hvis hovedværk cistercienserne i Esrum 
havde i deres bibliotek, er løven både en kongelig 
Kristus og en nederdrægtig ond djævel.

I den middelalderlige barnedåb foretages eksor
cisme, djævleuddrivelse, idet det udøbte barn var
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særlig udsat for det ondes magt, derfor måtte djæve
len fordrives, før korset kunne tegnes over bame- 
kroppen. Således løftedes barnet ud af det ondes 
magt, symboliseret ved de fire løver. Eller også var 
de barnets beskyttere.

I N.F.S. Grundtvigs meget brugte dåbssalme: 
“Sov sødt, barnlille” står der som en reminicens af 
middelalderens tankegang:

Gudsfingrene grande 
slog kors for din pande, 

Guds enbårne røst 
slog kors for dit bryst, 

thi skal ingen djævel dig skade.

Hvordan kunne stenhuggeren ved Randers vide, 
hvordan en løve så ud? Der fandtes mønsterbøger, 
som han kunne arbejde efter, når han fik den store 
granitsten placeret foran sig og gik i gang med ham
mer og mejsel. I dem kunne han foruden de øster
landske og sydeuropæiske dyr se fantasidyr såsom 
kentaur, basilisk og grif. Kun to sådanne mønster
bøger er bevaret, den ene i Paris, den anden i Wien.

Hvilke tanker hombækkerne gjorde sig ved den
gang at se døbefontens fire løver, kan vi naturligvis 
ikke vide.

Men billedskulpturen er et eksempel på kulturens 
veje: Langt bagude i Oldtiden i Syriens kunst, via 
Middelhavslandenes romanske kunst, til Randers - 
og til Hornbæk.

Fontehimlen
Over døbefonten blev i 1780 ophængt en fontehim
mel af fyrretræ, udelukkende til pynt, da den prak
tiske betydning, at danne låg over det indviede 
dåbsvand, var borte for længst. På dens nederste ge
sims ses forgyldte englehoveder, på den mellemste 
flammespir og bladomamenter og over den øverste 
følger en sortblå, voldsom skyformation. Mellem 
skyerne bryder tolv solstråler ud (forgyldte firkan
tede pinde) og to englehoveder kigger frem. På op
hængningsstangen ses to kronregalier: Kongekrone 
og rigsæble (jordkloden). På en frise over gesimsen 
forneden står der med guld-ffaktur-skrift:

Ao 1780 Bekostet af De Hornbechs ogAalsgaards 
Invaanere som levere Steen til Cronborg.

Bag på et af flammespirene står med sorte bog-

Hornbæk kirkes fontehimmel og døbefont. 
(Hornbækegnens Lokalhistoriske Arkiv).

staver: Mallet i Hornbechs Krohuus d. 17.de Nov. 
1780.

Hvordan kan jævne almuefolk i Hornbæk og 
Aalsgaard, fiskere på den fjerne kyst mod nord, fa 
den idé at bruge af deres ekstra indtægt ved det hår
de slid ved stentransport til en fontehimmel med 
svulmende skyer, solstråler og engle? De kan have 
haft en fornemmelse af tomhed over døbefonten, der 
manglede noget - og andre kirker havde sådanne fon
tehimle, de gav fylde - og prestige. Derfor stod ma
leren i krostuen, hvor der var mere plads end hjem
me i de små stuer, og malede og guldbronzerede 
tømrerens mesterværk.
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De fire kirkeskibe opstillet på Hornbæk Badehotel før processionen ved skibefesten 1937. En skibefest er den højtidelig
hed og det optog, der afholdes i forbindelse med ophængningen af nye eller restaurerede kirkeskibe.
(Hornbækegnens Lokalhistoriske Arkiv).

Fontehimlen kan i et større perspektiv være et ek
sempel på, at en kulturstrømning, trods tidens be
sværlige samfærdselsmidler, kunne krydse lande
grænser. De aktive fiskere solgte deres fangst i 
København, de kunne også transportere madvarer og 
brænde. Det kunne ske, at de måtte blive i byen, ja, 
når Øresund frøs til med is, i ugevis holde opsyn 
med deres båd. Lå deres både i Christianshavns ka
naler, var det ikke langt at gå til søndagsgudstjene
ste i Vor Frelsers Kirke. Her så de den usædvanlige 
alterudsmykning: En svævende marmorengel, der 
rækker kalken til Jesus i Getsemane Have, over den 
et overdådigt væld af solstråler fra en sol med Ja- 
hvetegnet og Treenighedssymbolet, og blandt de 
gyldne solstråler danser engle, en af dem griber for
troligt om et bundt solstråler.

Dette alter er tegnet af den svenske arkitekt Ni

codemus Tessin den Yngre (1654-1728), som 1687 
og 1694 aflagde besøg på Christianshavn, da kirken 
var under opførelse, og som efter det sidste besøg af 
kong Christian den Femte (1670-99) fik til opgave 
at tegne alteret, hvilket var at forbigå kirkens arki
tekt Lambert von Haven (1630-95). Alterbilledet 
blev færdigt 1695, men først efter alterets opbygning 
i træ og marmor indviet 1732.

Nicodemus Tessin havde studeret i Rom og Paris. 
I Rom havde han mødt barokkens store stil: kirken 
SS Domenico e Sistro og dens højdepunkt: Peters- 
kirken. Bag altret under kuppelen står Giovanni Lo
renzo Berninis (1598-1680) store træskærerarbejde: 
Cathedra & Glorie, den hellige stol. Over dens alter 
stråler en sol, i hvis centrum Helligåndsduen svæver, 
og i stråler, som udgår fra den, danser 26 gyldne bar- 
neengle.
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Hornbæks kirkeskib, “Frederik VI“. 
(Hornbækegnens Lokalhistorske Arkiv).

Barokkens vej kan markeres med årstal: Berninis 
Cathedra & Glorie 1657-66, Tessin 1695 og til sidst 
den ukendte Hornbæktømrer 1780.

Kirkeskibene
I oktober 1807 kunne hornbækkerne stå på stranden 
og se den danske flåde passere og forsvinde i hori
sonten mellem Nakkehoved og Kulien. Forbisejlad
sen varede længe, for der var mange skibe: 18 lin
jeskibe, 15 fregatter, 7 brigger, 23 kanonbåde. Men 
synet var så smerteligt og ydmygende: Fra bagstavn
ene vajede engelske flag. I følge en engelsk officer 
saluterede Kronborgs kanoner ikke, det kunne han 
godt forstå.

Tabet af flåden og den følgende krig med Eng
land fulgtes af et voldsomt had mod englænderne og 
af en national forsvarsvilje. Der blev bygget og ud
rustet nye kanonbåde, og mindre private skibe kun
ne blive forsynet med kanoner, så de kunne erobre 
fjendtlige skibe, sejle dem til havn og sælge deres 
last som enterprise - en legaliseret form for sørøve
ri. I denne form for krig deltog flere hornbækkere 
med stor risiko for liv og lemmer, men også med mu
lighed for at tjene særdeles godt.

Englandskrigen (1807-1814) kom til at markere 
sig i kirken i Hornbæk. 20. december 1809 blev et 
kirkeskib båret i procession antagelig fra kroen til 
kirken, undervejs blev der sunget for af to kirkesan
gere med et kor på tolv drenge. Derefter fulgte em- 
bedsmænd, officerer, stationeret på egnen samt by
ens borgere. Skibet, der blev båret til kirke, var fre
gatten Frederik den Sjette, som i følge kapellan Jens 
Christian Fangels (1781-1848) prædiken ved den ef
terfølgende gudstjeneste, havde hængt i kirken “i 
mange år”. Nu havde Hornbæks kække sømænd, af 
deres kaperpenge, foruden at hjælpe københavnere, 
hvis huse var brændt ved bombardementet i sep
tember 1807, samt hjulpet fattige nordmænd, for
skønnet deres hjembys kirke og istandsat og prydet 
kirkens ene skib.

1 1808 foretog kong Frederik den Sjette ( 1808-39) 
en inspektionsrejse langs Nordsjællands kyst og be
så de skanser og havneanlæg, der var anlagt til dens 
beskyttelse. Kongen overnattede på kroen.

Som gallionsfigur og på bagstavnen ses en for
gyldt St. Olavløve med øksen mellem de oprakte for
ben - et vidnesbyrd om forbindelsen til den anden 
del af det danske dobbelt-monarki. Det må antages, 
at kirkeskibet “Den norske løve” efter kongebesøget 
1808 har fået påsat en medaljon med kongens mo
nogram - og dermed fået nyt navn.

I 1811 fik kirken sit andet og største skib Ceres. 
Årstallet står på en medaljon over bagstavnens 
officerssalon. Efter sigende er det bygget i 
Dronningmølle og her rigget af en bådsmand fra 
Holmen.

Ved Dronningmølle blev der ved Esrumkanalens 
udmunding i Øresund anlagt en skanse.1 Dens mand
skab har antagelig været indkvarteret på møllen og 
i dens nabohuse. En fjendtlig besættelse af denne lo
kalitet ville kunne forhindre den vigtige transport af
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kornneg i sin favn. Dermed erindres vi om 
skibets giver, ejeren af Dronningmøllens 
kornkværne, Stephen Bang (ca. 1756-1821). 
I englændernes liste over de erobrede linje
skibe findes et med navnet Neptun. Det kun
ne man ikke kalde møllerens skib.

Også korvetten Anna, Prinsesse af Hes
sen-Kassel hentyder til Englandskrigen, selv 
om der ikke kendes nogen prinsesse af det 
navn. Prins af Hessen-Kassel var derimod 
Frederik (1771-1845) - søn af landgreve Karl 
og en dansk prinsesse Louise - der 1810-13 
som vicestatholder i Norge organiserede den 
norske landhær. Efter afståelsen af Norge til 
Sverige blev Frederik general i Holsten. For
bindelsen mellem prinsen og Hornbæk ken
des ikke. Når skibet ikke fik hans navn, kan 
det skyldes, at han stadig var i live. Korvet
ten Anna er antagelig blevet ophængt i peri
oden 1810-14.

Kutterbriggen Mandahl er model af et rig
tigt kaperskib, hvis kaptajn Caspar H. Wolff- 
sen, der fik dets første forhyringkontrakt 
ordnet i København 17. november 1807, le
dede det under så dristige og vellykkede kap
ringer, at kong Frederik den Sjette belønne
de ham med ridderkorset. Det havde 8 ka-

Eckershergs altertavle i Hornbæk kirke. 
(Hornbækegnens Lokalhistoriske Arkiv).

tømmer og brændsel fra Grib Skov til hovedstaden. 
Men den betydningsfulde skanse blev aldrig angre
bet.

Hvilket linjeskib bådsmanden i sin erindring så 
for sig, da han bandt det - for udenforstående - så 
indviklede tovværk til masterne, kan vi ikke vide. 
Dog kan man undre sig over, at kirkeskibet bærer 
navnet Ceres, så vidt vides som det eneste i landet. 
Ceres er navnet på en gudinde i den romerske my
tologi, hun er jordens, afgrødens, særlig kornets 
gudinde (hendes navn kommer af creare, at skabe, 
frembringe, jævnfør creation, kreativitet). Skibets 
gallionsfigur er et forgyldt barn med et vægtigt 

noner og en besætning pa 66 mand. Det ud
gik af kaperskibsflåden 1812. Efter dette år 
må modellen af skibet sandsynligvis være 
blevet ophængt i kirken.

Et nyt alterbillede
Hundredåret for kirkens bygning nærmede 

sig. Selv om ryttergodset var solgt, tilhørte dets kir
ker stadig kongen som domænekirker. I 1800-tallet 
opstod en ny interesse for kirkekunst. Bertel Thor
valdsen (1770-1844) udsmykkede Vor Frue Kirke 
med Kristusfigur, dåbsengel, apostelfigurer, og byg
ningsadministrationen indbød kunstnerne til at ma
le altertavler på et tidspunkt, da malerkunsten ople
vede sin guldalder. På Charlottenborg hænger 28 
skitser til alterbilleder, indleveret til Kunstakademi
ets bedømmelse. Blandt dem var et af den højt an
sete kunstner, professor ved Kunstakademiet, un
derviser af senere så kendte malere som Constantin 
Hansen, Vilhelm Marstrand og Christen Købke, 
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landskabs- og portrætmaler Christoffer Wilhelm 
Eckersberg (1783-1853). Det forestillede Jesus og 
den samaritanske kvinde i deres samtale ved brøn
den i Sykar.

Den blev i 1837 udvalgt til Hornbæk Kirke, og 
Eckersberg kunne i den dagbog, han førte hele livet, 
notere: Begyndt Anlægget af Altertavlen til Horn- 
bech. Det var den 9. juni, arbejdet gik i gang, men 
andre arbejder kom imellem, så først 20. april 1838 
blev det dagbogsført: “Arbejdet på og endeligen ble
ven færdig med Altertavlen forestillende den cana- 
næiske Qvinde ved Brønden med Christus”2. 
Eckersbergs atelier var hjørnestuen i stueetagen på 
Charlottenborg i den søndre fløj, som vender hen 
mod Det kgl. Teater. Datteren Julie Eckersberg har 
givet en skildring af ateliet, her var malerier fra 
øverst til nederst, to staffelier, en “gliedermand” (en 
træfigur med indstillelige arme og ben), som børne
ne ikke var helt trygge ved. Alterbilledet var blevet 
afsluttet så betids, at det kunne bæres over til forårs
udstillingen og være her, til det skulle til Hornbæk.

Udstillingen blev besøgt af tidens største kapaci
tet i kunsthistorie, Niels Laurits Høyen (1798-1870), 
professor ved universitetet og akademiet. Han skrev 
en udførlig kritik af udstillingens mange malerier i 
artiklen “Udsigt over det mærkeligste på Kunstud
stillingen 1838”. Høyen var ikke helt tilfreds med 
figurtegningen, men samspillet mellem figurer og 
landskab roses: Når man betragter den nøgne klip
peegn, som bagved byen optårner sig i en skarp og 
øde bjergryg, og den krumme fjeldsti, som fører ned 
fra staden, så får man indtrykket af et kildeløst land
skab, hvor man ad besværlige veje må hente vandet 
fra en fjern brønd, og det uden mindste ly mod den 
bagende sol. Man begriber ret evangelistens skil
dring af kvindens længsel efter den læskende drik 
og hendes glade forhåbning om at blive fritaget for 
den besværlige vandring.

En anden kunstkritiker Karsten Friis Wiborg 
skrev, at mens Eckersberg i andre alterbilleder hav
de lagt vægt på følelsen, så var her tanken, personi
ficeret i Jesus, det fremtrædende. - Motivet er da og
så en dialog på højt intellektuelt plan mellem to per
soner.

I Hornbæk blev den gamle altertavle, hvis bille
de: “Jesu Opstandelse”, var malet 1737 af Frederik 
Lovise Francishani (d. 1757), en i hofkredse kendt 

kunstmaler, virksom på Frederiksberg, Frederiks
borg og Jægerspris slotte, nedtaget, derefter for
svandt det. Det var fremstillet for 12 rigsdaler - på 
akkord.

C.W. Eckersberg: “Kristus og den samaritanske 
kvinde” kom på plads og blev indrammet af en bred 
guldramme med fire sortmalede søjler i pseudogo- 
tisk stil placeret ved siderne, oven over en kunst
færdig bue med tre engle, malet af Eckersberg med 
fontehimlens engle som forbillede.

Krucifikset
Foran denne altertavle står ved hver søndagsguds
tjeneste og ved alle kirkelige handlinger et lille mes
singkrucifiks, som er fra 1650’eme og omtalt i en 
inventarieliste 1712.

Det er bindeled mellem kirken, der var, og kirken 
nu.

Anvendt litteratur:
Ellekilde, Hans: Hornbæk Kirke (1937) 
Rønne, Karl: Hornbæk i historieklip (1978) 
Bavnshøj, Peter: Genbrugte kirker. Skalk 5/1994.
Danmarks arkitektur: Kirkens huse. Hugo Johansen og Claus M. 
Schmidt (1981)
Dansk Kunsthistorie Bind 1 og 4. (Politikens Forlag 1972) 
Eckersberg, Julie: Optegnelser om C. W. Eckersberg (1917) 
Gotfredsen, Lise og Hans Jørgen Frederiksen: Troens billeder. 
Romansk kunst i Danmark (i987)
Kitson, Michael: Barok og rokoko (1970)
Kirkerne i Danmark. Ulla Kjær og Poul Grinder Hansen: 
Den katolske tid indtil 1536 (1989)
Den protestantiske efter 1536 (1989)
Kjærboe, Jette: C. W. Eckersbergs altertavler. Kunstmuseets Års
skrift LXII(1975)
Larsen, Kay: Danmarks Kapervæsen 1807-14 (1915)
Lillie, Eva Louise: Nye udsmykninger og overhvidtning. Rumbe
malinger i danske kirker ca.l 100-ca. 1900 (Kirkehistoriske Sam
linger, 1995)
Schindler, Peter: Dage i Rom (1955)
Scocozza, Benito og Grethe Jensen: Danmarkshistoriens Hvem, 
Hvad og Hvornår (1994)

Noter:
1 I Hornbækegnens lokalhistoriske Arkiv findes en kopi af skan

sens grundplan. I dag er stedet bebygget.
2 Ordet “cananæiske” er en fej lskrivning af Eckersberg. Der skul

le have stået “samaritanske”.
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Et skur ved Snekkersten Havn

af Christian Sørensen

Christian Sørensen, fiskersøn, f 
04.07.1918 i Snekkersten. Udlært 
elektriker med installatøreksamen. 
Ansat 34 år i Søværnet som værk
mester. Pensionist fra 1982. Fritids
interesser: Egnshistorie, fotografe
ring samt radioamatør. Har tidlige
re skrevet i årbøgerne: “Om tilbli
velsen af Snekkersten Havn ” 
(1973), “Snekkersten-Skotterup Fi
skerleje” (1985), “Fra åbent ildsted 
til farve-TV” (1993) og udgivet billedhefterne: “Snek
kersten og Skotterup” (1987) og “Espergærde” (1988).

Dengang, ligesom nu, havde beboerne i Snekkersten 
og Skotterup behov for at komme til barber eller fri
sør. I vores tid er det ikke noget problem, men går 
vi hundrede år eller mere tilbage i tiden, ser det he
le anderledes ud. Da måtte lokalbefolkningen gå til 
Helsingør for at få den service. Til hverdag klarede 
fiskerne sig dog med en ragekniv eller saks. Koner
ne havde normalt langt hår, som var sat op, derfor 
havde de ikke noget frisørproblem.

En omvandrene barber
Sidst i 1800-tallet, da det blev moderne for byboer
ne at flytte på landet og tage sommerophold i de 
små fiskerlejer, steg behovet for at blive betjent af 
en fagmand. Problemet blev løst på den måde, at der 
hver dag i sommerperioden gik en barber/frisør ud 
ad Strandvejen fra Helsingør til Humlebæk. Her på 
lejet modtog gæstgiver Carl Jonassen på Skotterup 
Kro besked fra folk, som ønskede besøg af barbe
ren. Uden for kroen sad et skilt med følgende ind
skrift:

Barberen kommer hver dag 
ad Strandvejen til Humlebæk. 

Besked modtages her.

Efter Kystbanens åbning i 1897, hvor det blev 
nemmere at komme op ad kysten, steg landligger
antallet endnu mere. Ordningen med den gående 
barber duede ikke længere, han nåede dårligt nok 
til Espergærde på sin tur. Derfor lod havnebestyrel
sen og fiskerforeningen i 1900 opføre et træskur ved 
Snekkersten Havn, på hjørnet af Søndre Mole og 
Strandvejen. Her kunne en barber/frisør hele som-

Skotterup Kro og Hotel, 
matr.nr. 1 af Skotterup, her 
fotograferet ca. 1900. Ste
det var oprindeligt bageri 
og conditori først i 1800- 
tallet under navnet “Dide- 
riksminde”, senere “Hen- 
riksminde ”, men endte som 
Skotterup Kro i 1870’erne. 
Her blev lagt besked til den 
gående barber om somme
ren, og om vinteren klippet 
og barberet folk i krostuen, 
hvor der også blev solgt 
rugbrød og skråtobak fra 
disken. (CS).

69



Barberskuret ved den søn
dre mole ud til Strandvejen 
i Peter M. Gulevs tid.
Salonen er åben, barber- 
skiltet er hængt ud.
Skitsen er tegnet af en tysk 
kunstner fra Bremen i 1930. 
(CS).

meren betjene de mange landliggere og lokale. Men 
i hele vinterhalvåret kom barberen kun en gang om 
ugen ud til Skotterup Kro, hvor han betjente de lo
kale i krostuen.

Bådebygger Laurits Svendsen, som overtog bå
debyggeriet på Snekkersten Havn i 1898 efter sin 
fader, Jens Svendsen, brugte skuret om vinteren til 
kontor. Pladsen, som skuret stod på, var en del af 
bådebyggeriets samlede areal på 1660 kvadrat-alen. 
Dette areal betalte Laurits Svendsen leje af, 30 kr 
årligt til havnen og 20 kr årligt til staten. I 1920, ved 
havnens årlige generalforsamling, foreslog besty
relsen, at ophøre med denne barberordning og fler
ne skuret, men ved den efterfølgende afstemning 
blev forslaget stemt ned. Skuret skulle blive ståen
de - og tiden viste, at der blev brug for det igen.

Ordningen med en barber/frisør fra Helsingør op
hørte, da man i 1922/23 skulle bruge skuret til kon
tor for ing. C. Johannessen fra Odense, som ledede 
den store ombygning af Snekkersten Havn. Der blev 
opmuret en kakkelovnsplads med udvendig skor
sten, så skuret kunne opvarmes om vinteren.

Barbermester Peter M. Gulev
Endnu en gang kom skuret til at huse en barber. Det 
var barbermester Peter M. Gulev, som med sin 
hustru Sofie, og to børn, Lise og Edith, flyttede fra 
Christianshavn til Snekkersten, for at skabe sig en 
ny tilværelse her. Gulev var født i Thisted i 1883, 
hvor han også blev udlært som barber. Efter en ar
bejdsperiode i Sønderjylland og København, endte 
familien som nævnt i Snekkersten. Her kunne Gu
lev i 1938 fejre sit 25 års jubilæum som barberme
ster i faget. Samme år lukkede Gulev dog sin bar
bersalon i skuret, men havde fortsat en del faste kun
der, som han besøgte privat.

Både i 20’rne og 30’erne var der virkeligt travlt i 
barberskuret om sommeren, da både Snekkersten og 
Skotterup var fuldt udlejet til landliggere. Gulev 
havde god hjælp af sin datter Edith, som sæbede 
kunder ind i den ene stol, medens Gulev brugte den 
skarpe ragekniv i den anden stol. Klipninger var der 
også mange af. Som dreng fik man 25 øre med 
hjemme fra, og når man havde betalt Gulev, fik man 
5 øre tilbage til at købe brystsukker for !
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Bådebygger Laurits Svendsen pralede af og til 
lidt af barbersalonen, som han tjente penge på. Gu
lev gav nemlig 100 kr om året i leje, hvorimod han 
jo selv kun gav 50 kr i leje for hele arealet. I 1937, 
da Laurits Svendsen holdt op, forærede han Snek
kersten Havn det hele med ret til fremleje. Op gen
nem 1940’erne havde bådebyggeriet derpå en ræk
ke forskellige lejere, som i perioder brugte barber- 
skuret som bolig.

Omkring 1950 blev det gamle skur adskilt for at 
blive genopstillet i haven bag Villa Acht (Strandve
jen 184), hvor det stadig trives i bedste velgående 
med sine mange minder om alle de mennesker, der 
gennem årene har siddet i de to barberstole.

Tiden efter skuret
Fordi Peter M. Gulev i 1938 lukkede sin barbersal
on betød det ikke, at lejets beboere igen skulle til

Hilmer Lindeskovs købmandshus, som nu er pri
vat beboelse, er bygget først i 1930 'erne. Til ven
stre forporten var den lille frisørsalon, hvor fri
sørmester Ejnar Ploug havde forretning i en halv 
snes år. (Foto 1997. CS).
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Fisker Jens Andersens gamle sejlhus med gavlen ud til 
vejen. Her indrettede frisørmester E. E Rasmussen sin fri
sørsalon i 1952 - og endnu i dag driver Rasmussen for
retningen. (Foto 1997, CS).

Helsingør for at blive betjent. Midt i 1930’erne byg
gede nemlig købmand Hilmer Lindeskov et stort 
købmandshus på Strandvejen 174 - og i den ene en
de af huset, ved porten, var indrettet en lille ekstra 
butik med egen indgang. Her åbnede barber- og fri
sørmester Einar Ploug fra Espergærde en salon, som 
han havde til 1946, hvor han holdt op for helt at hel
lige sig det maritime maleri.

Ploug solgte frisørsalonen til frisørmester E.V. 
Rasmussen, der kom fra Samsø via en arbejdsperi

ode i Helsingør. Rasmussen fik en 5-års kontrakt på 
salonen med købmand Lindeskov, som derefter vil
le indlemme frisørsalonen i butiksarealet.

E.V. Rasmussen købte derfor naboejendommen, 
Strandvejen 176, i 1952. Her indrettede han en fri
sørsalon i det gamle sejlhus (som hidtil havde været 
brugt til opbevaring af fiskernes sejl og fiskered
skaber). Endnu efter et halvt hundrede år betjener 
Rasmussen stadig sin store kundekreds i denne 
gamle hyggelige salon.
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Havreholm - byen, der havde det hele!

af Ruth Jensen

Ruth Jensen er født i 1924 på 
"Skovhøj" i Havreholm, som datter 
af gårdejer Einar Jensen og hustru 
Marie. Ruth Jensen har siden 1945 
været gift med Knud Kert Jensen, 
og sammen har de drevet ejendom
men "Enrum ” mellem Borsholm og 
Horneby.
Ruth Jensen har igennem flere år 
indsamlet lokalhistoriske oplysnin
ger fra Hornbæk sogn og denne ar
tikel bygger således dels på egne erindringer, dels på det 
indsamlede materiale. Artiklen er udarbejdet i samarbejde 
med Kjeld Damgaard. Yderligere oplysninger om gårde, 
slægter m.v. vil kunne indhentes på "Hornbækegnens lokal
historiske Arkiv”, Sauntevej 4 A, Hornbæk.

Byens navn nævnes første gang i året 1178 som 
“Haureholm” i Esrum Klosters Brevbog. Betydnin
gen af navnet er simpel: Forleddet er plantenavnet 
Havre, og efterleddet “-holm” betyder et stykke 
agerjord omgivet af vand eller eng på alle sider.1

Før jordreformerne i slutningen af 1700-tallet 
dyrkedes jorden i fællesdrift, dog havde hver fæste
bonde sin jordlod. Fremsynede folk kunne se, at 
bønderne måtte have bedre vilkår, og efter at en 
kommission have arbejdet med sagen, blev jorden 
delt op, så hver gård fik sin egen jord. På denne gård 
fik hver enkelt bonde så skøde og arvefæstebrev fra 
kongen. Senere blev arvefæstesystemet ophævet, og 
bonden kunne nu råde helt og holdent over sin ejen
dom. Han kunne nu lade den gå i arv eller sælge.

Nogle af gårdene i Havreholm blev flyttet ud af 
landsbyen, så de lå bedre i forhold til den jord, de 
havde fået tildelt. Udflyttergårdene er “Stubbe- 
gaard”, “Stengaard” og “Rødbjerggaard”. Jorden 
blev tildelt efter bonitet2, så den, der fik den dårlig
ste jord, fik mest. Rødbjerggaard fik således 124 
tdr.ld., Ørbjerggaard fik 90 tdr. Id., mens de øvrige 
fik mellem 60 og 70 tdr.ld.

I det følgende vil de nuværende vejnavne og 
adresser blive anvendt, men det skal understreges, at 
de fleste af disse er indført efter 1925, og i nogle 
tilfælde meget ulogiske. Bl.a. starter Havreholmvej 
midt på hovedgaden, nemlig lige ud for “Vejman
dens Hus”, hvor Plejeltvej slutter.

Naturforholdene
Fra istiden har Havreholm sine åsebakker, som går 
i retningen syd-nord: Ravnebakke (også kaldet Me
jeribakken), Hestehavebakke (der går mod Lille Vil- 
lingerød og Villingerød), Pandehavebakke (langs 
Pandehave-ådalen) samt Ruslandsbakke (mod Vil- 
lingebæk).

Pandehaveåen udspringer ved Ravnebakke og 
løber øst om Ruslandsbakken gennem Månedalen, 
hvorefter den løber ud i stranden ved Baalbakke i 
Villingebæk.

Lidt nord for vejen til Villingerød findes det 
sjældne 100-årige enekrat. Gurre å løber mod Vil
lingerød i moserne. Der bliver den sammenført med 
Esrum Kanal. I disse engarealer har vi mod Esrum: 
Klostermarken, Keldsø Eng og Skovrider Sø.

Ravnebakke og Hestehavebakke er fra 1930’rne 
og i årene derefter benyttet til sten- og grusgravning. 
Bl.a. blev der hentet materialer herfra til bygningen 
af Tegners Museum i 1938. Der var i Havreholm en 
betydelig utilfredshed med denne ødelæggelse af 
naturen. Nu er grusgravningen ophørt, men tilbage 
står de stejle skrænter, som ikke er beplantet, samt 
en ny kunstig sø ved Ravnebakke.

Ræveskiftet og den 4.000 år gamle beboelse
I dag er “Ræveskiftet” navn på en 2 km lang, blind 
vej fra Havreholmvej mod nord til Pandehaveaaen 
og Ruslands bakker. Det navn fik vejen først i nye
re tid, men navnet kendes allerede i 1808, da en tør
vemose i området blev benævnt sådan i forbindelse 
med en tinglysning. Flere lodsejere havde således 
ret til at skære tørv i området, ligesom de omkring
liggende bakker brugtes af gårdene til græsning.
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Ofte kaldtes området dog for “Jysken”, fordi områ
det minder om et jysk hedelandskab med lyngbak
ker.

forfattere, skuespillere, malere, tegnere, billedhug
gere og musikere. Området fik herefter navnet 
“Ræveskiftet Ole Haslunds kunstnerfond”.

Kortudsnit, der viser Havreholm i 
1948. På kortet ses gårdenes pla
cering, ligesom både mølle, mejeri, 
smedie og telefoncentral m.m. er 
markeret.

Senere “opdagedes” området 
imidlertid som et rekreativt om
råde: Smuk natur i fredelige om
givelser. Allerede i 1921 bygge
de Papirmedhjælperforeningen 
således det første sommerhus i 
området. Det var et 2-familiers 
hus, som foreningens medlem
mer kunne låne og bo i om som
meren. Ved Havreholmvejen 
stod et skilt med bogstaverne 
PMFS, så var feriegæsterne sik
re på, at være på rette vej med 
deres bagage. Huset solgtes i 
1986 til privat brug.

Allerede i 1923 blev det 
næste hus bygget. Det var Hans 
Ahlmann og hans hustru 
Michaela f. Haslund, der byg
gede hus på en grund på 32 
tdr.ld. med græs, beplantning 
og mange forskellige træer, 
buske og blomster. Det blev 
tegnet af arkitekt Tage Rue, 
og allerede i 1925 overtaget 
af Ole Haslund. Dette natur
skønne område syntes Ole 
Haslund, at andre også skulle 
have glæde af, så han opbyg
gede et slags naturreservat for
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Fra Aalborg Lufthavn blev i 1949 indkøbt 6 sven
ske træbarakker, der havde været brugt til tyske 
flygtninge efter krigen. Det er de store rødmalede 
huse på hver 3 værelser, stue og køkken, som end
nu findes på stedet. I 1953 byggedes tillige 5 sorte, 
såkaldte “ungkarlehuse”. Det er et-værelses huse 
med kun 2 køjepladser. Derudover findes et ældre 
hus, som lejes ud til journalister. I husene er indlagt 
elektricitet, men ellers er forholdene primitive: Man 
henter selv vand ved en fælles brønd, der er kakkel
ovne og gammeldags das samt fælles telefonboks. 
Trods disse forhold er stedet meget populært og al
tid udlejet hele sommerhalvåret.

På området er der hele året 15 Welsh Mountain 
heste. Det er præmierede avlsdyr, som er vældigt go
de til at holde området vedlige til glæde bl.a. for fug
le og vildt. Uden hestene ville det hurtigt gro til med 
buske og træer.

For enden af “Ræveskiftet” ser man ned over 
“Skovhøj” og “Rødbjerggaards” enge mod Pande- 
haveaaen. Den snor sig i bunden af den fjord, der var 
her på Stenalderhavets tid. Senere er der ved 
forsumpning dannet tykke tørvelag i den afsnørede 
fjordarm. Sporene fra tørvegravningen, der har fun
det sted så sent som under sidste verdenskrig, viser 
sig stadig. Dels som vandfyldte tørvemoser, dels 
som rækker af - i vintertide delvist vandfyldte - for
dybninger, hvor pil, birk og el trives. Hvor bønder
ne fra Havreholm før gravede tørv, græsser Here- 
fordkvæget i dag fredeligt.

Går man imidlertid lidt tilbage ad “Ræveskiftet”, 
går en gammel markvej, kaldet “Hulvejen”, mod øst. 
25 store, ca 150 år gamle bøge, danner 2 rækker 
søjler, der hvor vejen er dybest. Sagnet fortæller, at 
her red kong Valdemar mellem Gurre og Søborg 
slotte.

Følger man markvejen til venstre over Rød
bjerggaards marker, kommer man til en af tørvemo
serne, der ligger i bunden af en af de gamle fjord
arme. På den nordlige skrænt vokser skov med eg, 
bøg og hassel. På den sydlige skråning, “Tyvekro
gen”, blev der for nogle år siden opgravet en mose- 
eg, der viste, at der har boet mennesker her i år 2.030 
f. Kr. Stammen, der var næsten 1 m tyk, havde et ty
deligt fældespor, som Nationalmuseet ved hjælp af 
C 14-metoden og pollenanalyse kunne tidsbestemme 
til senneolistisk tid (dolktid). Fældningen kunne så-
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Skovfester var et udbredt fænomen allerede i midten af 
1800-tallet. Det kendes også fra bl.a. Hammermøllesko- 
ven i Hellebæk og fra Egebæksvang. Her er det Havre
holm Fabrik, der står som indbyder - og tilsyneladende 
er der ikke noget bestemt formål, som festens overskud 
skal gå til. Senere er der i en lang årrække afholdt fester 
i Klosterris Hegn til fordel for Sygekassen. (Helsingør 
Avis).

ledes være udført enten med stenøkse eller af en af 
de tidligste kobber- eller bronceøkser.3

Fortsætter man ad vejen, kommer man over Sten- 
højgaards marker og passerer bl.a. en jernaldergrav 
på venstre hånd lige over for gården. Men tilbage til 
Havreholm.

Da Havreholm var fabriksby
Havreholms vartegn var engang den femvingede 
mølle syd for Havreholm by - lige ved Gurre Aa. 
Egentlig er det Bøtterup jord, men navnet Havre
holm må have været mere populært end Bøtterup. 
Også bageri, telefoncentral og skole kom til at hed
de Havreholm, selvom det egentlig lå i Bøtterup.

Havreholm Mølle nævnes første gang i 1555 og 
optræder derefter i kilderne med jævne mellemrum.4 
Møllen er efterhånden gået i forfald, da den i 1782
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“ Villa Havre
holm ” var det 
oprindelige 
navn, men sene
re blev det til 
'Havreholm 
Slot”. Bygnin
gen stammer fra 
1872, da den 
daværende ejer 
afpapirfabrik
ken, Valdemar 
Culmsee, lod 
den opføre. 
(Postkort udlånt 
af Leif Jensen, 
Hornbæk).

overtages af “Det Schimmelmannske Fideikom- 
mis”. Lidt længere mod vest opførtes så en ny sli
bemølle - der blev gravet en fabriksdam samt anlagt 
et turbineanlæg. Desuden blev der anlagt en ny 6 
alen bred vej syd om dammen fra den gamle slibe
mølle til den nye. Møllen blev i perioden fra 1782 
og til salget i 1857, anvendt som bore- og slibemøl
le for Kronborg Geværfabrik i Hellebæk.

Men allerede flere år før fremkom der planer om 
en papirfabrikation på stedet. Den blev anlagt i 1842, 
og fik igennem årene forskellige lejere og ejere. Af 
disse kan nævnes fabrikant Frederik Culmsee og 
hans søn Valdemar Culmsee. På grund af manglen
de afsætning afhændes papirfabrikken i 1889 til 
“A/S De forenede Papirfabrikker”, som straks stand
sede driften og demonterede maskinerne. Herefter 
nedlagde Papirfabrikkerne forbud mod at anlægge 
eller drive fabrikation af papir, pap eller cellulose 
samt mod at ejendommen overhovedet blev benævnt 
“papirfabrik”.5

I familien Culmsees tid på fabrikken blev der byg
get arbejderboliger med flot klingende navne: 
“Charlottenborg” (nu Bøtterupvej 26), “Gibraltar” 

(nu Bøtterupvej 27) og “Sebastopol” (nedrevet). Hu
set Charlottenborg var oprindeligt så langt, at der 
kunne bo 12 børnerige familier i det. Herudover var 
der til fabrikken knyttet smedieværksted, snedker
værksted, samt en købmandsforretning. Den sidste 
indehaver af købmandsforretningen hed Ole Larsen 
- han byggede senere købmandsforretning på Hav
reholmvej nr 9.

I 1872 byggede Valdemar Culmsee den nye di
rektør-bolig, som han kaldte “Villa Havreholm” - i 
daglig tale dog som oftest benævnt “Havreholm 
Slot”. Valdemar Culmsee anlagde et større have- og 
parkanlæg i forbindelse med villaen, men allerede i 
1877 døde han i en alder af kun 37 år. Det var en 
stor sorg ikke bare for familien, men også for de an
satte på fabrikken. Hans enke, Laura, drev imidler
tid fabrikken videre i 12 år.

Efter De forenede Papirfabrikkers nedlæggelse af 
papirfabrikationen blev ejendommen købt af fabri
kant Sophus Emil Briiel. Han købte de ca 40 tdr.ld., 
der hørte til, og indrettede derefter fabrikken til 
træskæreri, savværk, træuldsfabrik og halmbånds
spinderi.
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Mens Emil Brüel ejede fabrikken, anlagde Tikøb 
kommune en ny vej nord om “Villa Havreholm” og 
ned ad bakken til “Charlottenborg”. Da den blev ind
viet, gav Brüel champagne til arbejderne - og siden 
da har den heddet “Champagnebakken”.

Natten til den 7. september 1897 var der mid
natshvil blandt arbejderne mellem kl 12 og 1. Ar
bejderne lå, efter de havde spist, samtalende i det 
netop fremstillede træuld på nederste loft, da en af 
dem pludselig udbrød: “Hvad er det ?” - hvorpå han 
rejste sig, for op ad trappen til mellemste loft. Han 
så da, at der var ild overalt på loftet og varskoede 
derpå de øvrige arbejdere. Netop som alle var ude 
af fabriksbygningen, slog luerne ud af taget. Ilden 
var opstået på det mellemste loft ved en petroleum
lampes eksplosion, og den fik kraftig næring af det 
træuld, træpap og halmbånd, som fabrikken frem
stillede.6

Købmandsforretningen samt flere nærliggende 
bygninger blev reddet, men allerede samme dag var 
der forlydender om, at fabrikken sandsynligvis vil
le blive flyttet til Kvistgaard, hvortil alt transport al
ligevel gik. Og sådan gik det. Fabrikken flyttede, og 
tilbage i Havreholm var nogle bygninger, som i de 

følgende år skiftede ejer flere gange. I 1906 brænd
te fabriksanlægget, med undtagelse af turbinean
lægget, endnu engang - og det hele gik herefter i for
fald.

Familien Jantzen på Havreholm
Den store smukke villa i Havreholm, “Slottet”, var 
ikke særligt godt vedligeholdt, men blev alligevel i 
maj 1911 solgt til sukkerfabrikant Holger Jantzen 
og hans hustru, Louise. De havde i en snes år haft 
sukkerfabrik på Java, men ønskede at komme til 
Nordsjælland at bo. De gik herefter i gang med re
staureringen af huset, og blandt deres gode bekend
te var også familien Skovgaard. Professor Joakim 
Skovgaard blev således opfordret af Jantzen til at ud
smykke havesalen, og i 1918 var det store udsmyk- 
ningsarbejde med paradismotiverne, færdige. Disse 
store malerier kan endnu i dag ses på på væggene 
og i loftet på Havreholm Slot.

Der blev desuden anlagt en stor flot park omkring 
huset: en meget smuk rosenhave med rosenpergol
aer, lavendler og buksbom omkring, desuden grus
gange og en store stensætninger på det anlæg, hvor
på papirfabrikken oprindelig lå. Omkring kilden 

Kusk Karl Petersen kører 
med landauer for her
skabet, familien Jantzen, 
på Villa Havreholm. 
(RJ).
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med rindende vand blev anlagt et vandanlæg med 
sten, åkander og vandplanter, og ved selve kilden 
blev opsat en stenplade med inititalerne H.J. - L.J - 
1918. Desuden et bjørnehoved, som kilden endnu i 
dag løber ud af.

Der var drivhus, frilandsgartneri og frugtplanta
ge, og mod vest var der en stor fårefold med får og 
fårestald, hvorimod den østlige del af parken var 
fredskov.

Robert Michael var i mange år gartner på stedet, 
og alt var smukt og velholdt. Til hjælp havde han 2 
havemænd, Anders Andersen fra Havreholm og 
Julius Jensen fra Bøtterup. Til at tage sig af land
bruget og fårene var ansat Karl Petersen, kaldet 
“Karl Kusk”. Han kørte desuden for direktørparret 
med fine heste og vogne. Senere fik Jantzen bil og 
fik i stedet Anna Jensen som chauffør, tjener og 
selskabsdame.

Når søen var frosset til om vinteren, issede man. 
Det vil sige at der blev skåret store isblokke op af 
søen. Disse blev opbevaret i et specielt indrettet hus, 
delvist nedgravet og tækket med stråtag helt ned til 
jorden. Isblokkene blev så anvendt til nedkøling af 
madvarer i køkkenet om sommeren.

Direktør Jantzen og frue var gæstfrie og invitere
de egnens befolkning til Sankt Hansblus og fest med 
servering, musik og dans på tennisbanen. Alle in
teresserede kom ind og så Paradisbillederne i have
salen og gartner Michael viste rundt i drivhus og i 
de smukke anlæg.

Efter Holger Jantzens død i 1933 og Louise 
Jantzens død i 1939 overtog niecen, frøken Helvig 
Thal Jantzen ejendommen, da de ikke selv havde 
børn. I 1956 overtog tredje generation ejendommen: 
Valdemar Thal-Jantzen og hustru Erna. Han var ud
dannet civilingeniør, havde arbejdet indenfor de gra
fiske fag, været teknisk direktør på Berlingske 
Tidende og senere chef for Nationalbankens sed
deltrykkeri.

Da han nærmede sig de 80 - og ingen af de fire 
børn ønskede at overtage ejendommen - blev ejen
dommen sat til salg i 1981. Thal-Jantzen forhandle
de med en friskole om køb, og de flyttede da også 
ind et par år, hvorunder Paradisbillederne bl.a. blev 
taget ned og sendt væk. Selve villaen blev nærmest 
totalskadet med ituslåede vinduer m.m., og parken 
groede til i et vildnis. Friskolen fik imidlertid aldrig 

skøde på ejendommen. I stedet blev ejendommen i 
1984 solgt til Havreholm Handels- og Investerings
selskab med Preben Weiergang som direktør. Sel
skabet, der fra 1985 omdannedes til “Havreholm 
Slot A/S”, udarbejdede derpå en plan for indretning 
af et eksklusivt “Country Club kursuscenter” (Time 
Share International). Denne plan indebar, at bl.a. 
modernisering af hovedbygningen, tilbageføring af 
Paradisbillederne samt bl.a. opførelse af 16 boli
genheder øst og vest for slottet. Til centeret skulle 
knyttes golf- og tennisbaner, ridefaciliteter m.v.

Projektet blev godkendt og påbegyndt, men kun
ne ikke gennemføres, bl.a. på grund af finansie
ringsmæssige vanskeligheder. I 1987 tiltrådte i ste
det direktør Inge Corell, der fortsatte byggeriet, men 
nu med en lidt ændret målsætning, ny finansiering 
m.v,. og nu kom der nye takter omkring “Havreholm 
Slot”. Hun åbnede parken, der hidtil havde været 
lukket for offentligheden og inviterede Havreholms 
beboere til eftermiddagskomsammen for at bese hu
set - helt i den ånd, som allerede Culmsee stak ud, 
og som blev fulgt op af både Briiel og Jantzen.

I dag rummer anlægget kongres- og konference
center, restauration, fem tennisbaner, ni huls golfba
ne, boule bane, indendørs og udendørs svømmebas
siner, whirl-pool, squash-hal, motionsrum, sauna, 
solarium, billard pavillon samt robåde og rideheste.

Havreholm Skole og Slamat
Den gamle Havreholm skole blev taget i brug i 1822. 
Den lå i virkeligheden på Bøtterups jord, men til 
gengæld centralt i skoledistriktet, der foruden Hav
reholm og Bøtterup omfattede Plejelt og Bistrup. 
Læreren boede på skolen, hvortil der var have og 7 
tdr. Id. Derved blev læreren i stand til at supplere sin 
indtægt ved at holde et par køer og nogle får.

Havreholms mest kendte lærer hed Christian Han
sen, hvis hustru, Julie, var kusine til Holger Drach- 
mann. Det var via dette slægtsskab, at Drachmann 
kom i kontakt med Culmsee-familien, som jo var na
boer til skolen. Også lærer N. P. Sørensen huskes for 
sit store engagement i lokale sager samt som forfat
ter (under pseudonymet Byrge Trolle) til en lang 
række skole- og børnebøger.

Den gamle skole havde allerede længe været 
utidssvarende, så i 1918 blev den afløst af en ny og 
mere moderne. Den lå helt nede ved Bøtterupvejen 
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og bestod af 2 klasselokaler og 2 lærerlejligheder. 
Men udviklingen gik i retning af større skoler, så al
lerede 1. april 1940 blev skolen nedlagt og eleverne 
fordeltes til Tikøb og Hornbæk skoler.

Havreholms lærere 1822-1940:
1822-1862 enelærer Niels Nielsen 
1862-1871 enelærer Christian Hansen 
1871-1896 enelærer Jens Andersen 
1896-1915førstelærer Niels Peter Sørensen 
1915-1923 førstelærer A. P Christensen 
1924-1940førstelærer Holger Møller Jørgensen 
1901-1905 lærerinde Theodora Kolding 
1906-1909 lærerinde Cathrine Jensen 
1909-1911 lærerinde Karen C. Bræstrup 
1911-1919 lærerinde Helga Olsen 
1919-1937 lærerinde Dagny Sperling 
1937-1940 vikar Gudrun Jonassen

Efter nedlæggelsen af den gamle skole, købte 
Holger Jantzen i 1919 bygningen og skolejorden. 
Ejendommen blev så udlejet til Københavns Under
støttelsesforening og indrettedes til rekreationshjem 
for kvinder. I 1929 blev der bygget en ny hoved
bygning mod øst, og den trelængede ejendom fik nu 
navnet “Slamat”. Det var Holger Jantzens forslag, 
idet ordet på javanesisk betyder: “Velkommen til 
dette Hus med Guds fred”. I 8-9 måneder af året blev 
ejendommen benyttet af rekonvalescenterne, der til
med havde ret til at færdes i “Villa Havreholm”s 
park. Senere fik Københavns Understøttelsesfore
ning gaveskøde på ejendommen - og den blev dre
vet videre frem til 1970, hvorefter den blev solgt til 
privat beboelse.

Havreholms andre virksomheder
Efter at Emil Briiel havde solgt Havreholm Fabrik
ker, blev også den gamle hovedbygning (nu Bøtte
rupvej 24) solgt fra. Det skete i 1898 og to år efter 
blev der bygget bageri ved ejendommen. Havreholm 
Bageri blev en større virksomhed med vogne (sene
re biler), der kørte ud med brød til egnens befolk
ning. Der var tillige butik i ejendommen med brød, 
kager og slik. Ejere fra 1937 var Gudrun og Helge 
Holm, som moderniserede og indrettede cafeteria i 
ejendommen. Denne blev ganske godt besøgt af eg-

Smedemester Sofus Beck (1899-1970) havde, før han flyt
tede til Havreholm, lejet sig ind med sin smedie i den byg
ning på Ndr. Strandvej 350 i Hornbæk, hvor nu Den Dan
ske Bank ligger. (RJ).

nens befolkning, samt ikke mindst af damerne fra 
det nærliggende “Slamat”. I 1967 blev bageriet ned
lagt og indrettet til privatbolig.

Smedemester Hans Peter Sørensen startede sin 
virksomhed ved Havreholm Papirfabrik, men byg
gede i 1903 ny smedie og beboelseshus på nu
værende adresse, Klosterri s vej 2. Her drev han sme
die frem til 1918. Ny smedemester blev Anton Val
demar Eriksen der i 1922 afløstes af Otto Mathie
sen. Men fra 1927 hed smedemesteren Sofus Beck. 
Han kaldte virksomheden for “Havreholm Smedie- 
og Maskinværksted”. Før tiden i Havreholm havde 
Beck haft smedie i Hornbæk. Her havde han sam
men med en smedesvend og en lærling skoet heste, 
lavet vogne og vognhjul, beslag, håndsmedede søm 
samt kæder til bl.a. fiskerbådene. Beck tog sine med
arbejdere med til Havreholm og her blev aktivite
terne udvidet. Nu repareredes også landbrugsma
skiner: såmaskiner, harver, tærskeværker, selvbin-

79



Smedien i Havreholm, med beboelseshuset til venstre. (RJ).

dere og mælkevogne. Desuden fremstilledes stald
vinduer, kobindsler, trappe-gelændere, jerndragere 
m.v. Skoning af heste var en central del af arbejdet, 
og Beck havde således et færdigt udvalg af sko til 
hestene. Med en grov fil blev hoven rettet af, hvor
efter man fandt den størrelse sko, som passede til 
hesten. Derpå kom skoen en tur i essen, indtil den 
var gloende, hvorpå den blev sat på hoven af hesten. 
Det syede og røg, og der fremkom en særpræget lugt, 
men hesten fandt sig roligt i behandlingen. Smeden, 
der var iført et specielt forklæde, skødeskind, kom 
derpå skoen i essen, bankede den til på ambolten, 
puttede den i en spand koldt vand, og endelig blev 
den sømmet på hestens hov. Når det blev glat, blev 
hestene broddet. Det indebar, at nogle specielle lan
ge søm blev sat op i skoen, men ikke slået helt i bund. 
På den måde opstod der en række pigge, som hin
drede hesten i at skride i glat føre.

I smedien var der i det hele taget en særlig atmo
sfære: Essens syden når blæsebælgen var i gang - 
klangen fra slagene på ambolten - masser af værk
tøj, redskaber og hestesko fordelt på væggene og 
hængt op under loftet. Hertil kom, at det var almin
deligt, at landsbyens beboere og folk fra omegnen 
mødtes i smedien for at snakke om “dagen og ve
jen” - i det hele få orden på verdenssituationen.

Under anden verdenskrig byggede Beck i øvrigt 
også personbiler om, således at de fik lad og kunne 
bruges som hestevogne, bl.a. i tørvemoserne. Fra 
1954 blev sønnen, Ole, kompagnon, men i 1970 var 
det slut. Smedien blev nedlagt og købt af Niels Hen
rik Egesø, der indrettede depot for bryggeriet Thor 
i ejendommen. Senere købte familien Sylvest ejen
dommen, hvori de indrettede keramikværksted. Nu 
fremstilles her keramik og stentøj til både hjemme
markedet og til eksport.
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Øverst ses Havreholm Mølle set fra syd. Møllen står end
nu med vingerne, men allerede omkring 1950 blev disse 
pillet ned. 11955 brændte den. (RJ).

Til venstre står møller Edvard Sofus Hansen i indkørslen 
til møllen. (RJ).

Havreholm Mølle blev bygget i 1890 af møller 
Hakon Nielsen. Der var en firvinget hollandsk vind
mølle, der blev bygget på jord, der var købt fra Rav- 
negaard. Møllen skiftede ejere flere gange i de føl
gende år, og blev i øvrigt ombygget til motormølle 
i 1924, medens Edvard Sofus Hansen var møller. 
Den sidste møller var Gudmund Sørensen, der måt
te lide den tort at se den gamle vindmølle brænde i 
1955. Mølleriet fortsatte dog i kornmagasinet, som 
var bygget til i 1930. Gudmund Sørensen nedlagde 
mølleriet i 1959.

De fire huse, der ligger overfor Møllen blev byg
get omkring århundredeskiftet. Således byggede 
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tømrer og hjulmand Carl Henriksen sin bolig og 
værksted i 1906. Han var kendt som en god hånd
værker, der altid havde godt, tørt og lagret træ. Land
mændene kom her og fik lavet det træværk, de skul
le bruge - eller måske en ny fastvogn. Meget blev 
også repareret, f.eks. nye hjul til landbrugsvognen 
eller såmaskinen. Hjulmanden lavede egerne og fæl
gene, hvorpå hjulet kom over til smeden, hvor der 
kom jernringe på. Som tømrer fremstillede han døre 
og vinduer, trillebøre, lavede skafter til river, spader, 
økser, ledrag, hammelstøj og meget mere. Carl Hen
riksen var mester i 50 år, og med hans afgang blev 
værkstedet lukket. Hans kone, Anna, havde fransk 
vask og strygning af kravetøj og stive flipper. Deres 
eneste søn, Vilhelm, boede i huset og forpagtede 
Hestehavebakke af O.P. Hansen, “Ørbjerggaard”. 
Her gravede han grus og sten og brugte det til 
støbning af cementvarer som drænrør og fliser. Hav
reholm Cementstøberi eksisterer stadig, men med 
anden ejer.

Havreholm Mejeri
En kreds af gårdejere og parcellister samt den loka
le skolelærer og skovfoged tog i slutningen af 
1880’erne initiativ til at få oprettet et andelsmejeri. 

Det diskuteredes intenst, hvor det skulle ligge - bå
de Tikøb, Plejelt og andre placeringer var inde i bil
ledet, men Havreholm valgtes, og den 1. november 
1889 stod det nye mejeri færdigt. Først havde et ud
valg dog været rundt på Sjælland for at bese andre 
mejerier, og i Borup fandt man et mejeri, som man 
brugte som “model”. Havreholm Mejeri blev såle
des bygget i funkisstil med fladt tag, røde mursten 
og firkantet skorsten. Drivkraften var en dampma
skine, først senere fik man elektricitet. Umiddelbart 
ved mejeriet blev der tillige bygget en 8-værelsers 
villa som bolig for bestyreren, idet de 3 værelser var 
beregnet til personalet.

Allerede fra starten var der 55 andelshavere, men 
allerede efter få år var andelshavernes antal steget 
væsentligt, og i 1915 var der 182 leverandører med 
i alt 1300 køer. Mejeriets første formand blev gård
ejer Lars Knudsen, Dagerødgaard i Plejelt, og den 
første kasserer proprietær Adam W.v. Krogh fra 
Havegaard i Borsholm. Sekretær blev skolelærer 
Jens Andersen, Havreholm skole. Disse erhverv 
kunne ikke klares uden en betydelig arbejdsindsats, 
men løn for indsatsen fik de ikke.7

Andelshaverne og leverandørerne kom ffa Horn
bæk, Tikøb og Villingerød sogne, især byerne 

Havreholm Mejeris bygninger står endnu i dag - i det ydre næsten uændrede fra den gang her var mejeri for hele omeg
nen. Bygningen forrest er mejeribestyrerens bolig, mens selve mejeriets bygninger ligger bagved. Den karakteristiske fir
kantede skorsen er dog nu nedrevet. (Foto 1997, KD).
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Havreholm, Horneby, Villingerød, Plejelt, Bøtterup, 
Bistrup, Horserød, Borsholm, Saunte og Skibstrup. 
Den enkelte leverandør havde pligt til at bringe 
mælkejungerne ud til landevejen. Til denne trafik 
havde han en tohjulet trækvogn. Den var monteret 
med kroge, på hvilke håndtagene i jungerne kunne 
hænge. Der var plads til 2 junger på sådan en vogn. 
Mælkekusken kørte med heste forspændt en stor 
vogn med flad bund og jernijælle - det sidste for at 
holde på mælkejungerne. At være mælkekusk var et 
strengt arbejde - der skulle nemlig køres hver dag 
hele året, uanset vejret. Denne kørsel blev udbudt i 
licitation en gang om året - forud for generalfor
samlingen.

Når mælken så kom til mejeriet, skulle jungerne 
læsses af på en rampe. Det gjorde kusken, men en 
mejerist skulle tage imod for at kontrollere mælken 

og se, at hver junge havde andelshaverens nummer 
påført. Det var et betroet job, for mælken skulle hæl
des op i den store vægt, og derefter skulle det bog
føres, hvor meget hver enkelt havde leveret. Desu
den skulle der tages en mælkeprøve med henblik på 
at bestemme fedtprocent. Mængden og fedtprocen
ten var bestemmende for hvor meget der skulle af
regnes til den enkelte leverandør.

Fra vægten samledes mælken i det store sød
mælkskar, hvor den blev opvarmet og derefter ledt 
over i centrifugen. Her skiltes fløden fra, og den 
skummetmælk, der var tilbage, blev vejet og fyldt 
varm tilbage på jungerne.

Mens dette foregik havde kuskene sat hestene på 
mejeriets stald. Her fik hestene en mulepose med 
havre, og senere en spand vand. Kusken havde 
måske et ærinde hos købmanden eller smeden, som
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han besørgede imens. Ofte bad leverandørerne nem
lig kusken om sådanne småærinder - nu når han al
ligevel kørte turen til Havreholm. Madpakken blev 
sammen med frisk kærnemælk med smørklatter i - 
især om vinteren - indtaget i mejeriets fyrrum. Men 
mælkekusken havde travlt. Han skulle igen læsse 
mælkejungerne med skummetmælk og kærnemælk 
på sin vogn og helst være tilbage med returmælken 
på gårdene, således at jungerne kunne være tømt, 
vasket af og hængt op i den friske luft inden kl 12. 
Returmælken anvendtes af landmændene som foder, 
især til svinene.

Fløden stod så natten over i syrnekarret, hvoref
ter den blev hældt over i smørkernen. Denne skulle 
køre rundt ca en time for at lave smørret. Derpå blev 
det saltet, pakket i pergamentpapir og lagt i kølerum. 
Det der blev skilt fra smørret, kaldes kærnemælk. 
Det blev delvist leveret tilbage til leverandøren, re
sten blev solgt sammen med sødmælken, fløden og 
smørret. Havreholm Andelsmejeri har derimod al
drig fremstillet ost.

Hver fjerde uge var der udbetaling af mælkepen
ge til leverandørerne. Der blev afregnet for den le
verede mælk, idet returmælken blev trukket fra. 
Regnskab og penge blev lagt i en blå kuvert med 
navn og nummer på. Kuverten blev så udleveret af 
kassereren på mejerikontoret på aftalt dag og tid. 
Hvis de ikke blev afhentet, kom de ud med mælke
kusken den næste dag. Inden udbetalingen havde 
regnskabet dog været til gennemsyn hos to betroe
de andelshavere. To gange om året blev der desu
den udbetalt overskudsafregning for den leverede 
mælk.

Mejeriet leverede hovedsageligt til grossister, 
men en mindre del blev solgt direkte fra mejeriet. 
Lokale beboere brugte dog ofte at hente mælk i en 
spand direkte på gårdene. Så fik man nemlig både 
mælk og fløde. Landhusmoderen hentede et fad 
mælk, når der blev malket til aften. Det stod så nat
ten over i spisekammeret, hvorefter man skummede 
fløden af næste morgen. Efter malkningen om afte
nen blev jungerne med mælken sat i et kar med koldt 
vand til afkøling.

Omkring 1930 blev der indkøbt en kartoffelkoger. 
Der var en stor rund beholder, der sad så højt, at en 
vogn kunne køre ind under den. Beholderen med 
kartoflerne blev herefter fyldt med damp, og når kar

toflerne var kogt, åbnede man en lem. Kartoflerne 
faldt ned i vognen, hvorefter de blev dækket over. 
Herefter kørtes de hjem til gårdene, hvor de opbe
varedes i en speciel beholder, hvor de efter at være 
blevet presset sammen kunne holde sig i en uges tid. 
Det var godt svinefoder, og det sparede på kornet - 
og det var der brug for netop i de vanskelige år un
der landbrugskrisen.

Til den daglige drift af mejeriet var, foruden me
jeribestyreren, ansat en eller to mejerister samt en 
elev. Desuden var der en kontrollør af mælken samt 
et antal kuske. Disses antal varierede efter hvor man
ge leverandører der var, men udgjorde eksempelvis 
i 1931 9 kuske.

Mejeriets første bestyrer var J.C. Larsen. Efter 
20 år afløstes han af Johansen, som kun var besty
rer i 5 år. Fra 1914 hed mejeribestyreren Christian 
B. Nielsen (f. 1881), og fra 1925 Olaf Olsen (f. 
1892). Olaf Olsen blev andelsmejeriets sidste be
styrer, idet han fortsatte helt til andelsmejeriets ned
læggelse i 1956.8

Som ansvarlige for mejeriets overordnede drift 
valgtes en bestyrelse på syv medlemmer. Den første 
formand var, som nævnt, Lars Knudsen. Foruden 
driften af mejeriet arrangerede bestyrelsen for me
jeriet også jævnlige mejerifester med spisning og 
bal. Der var med andre ord også tale om selskabeli
ge og sociale initiativer - ikke mindst med henblik 
på at øge sammenholdet blandt andelshaverne.

Men i 1956 var der slut. Færre besætninger hos 
landmændene, hvoraf flere og flere leverede til et 
privatmejeri i Helsingør, fik bestyrelsen med gårde
jer Anton Christiansen, “Pilely”, i spidsen til at for
handle om en nedlæggelse og salg. Ny ejer blev di
rektør Tholstrup, Kosangas, men allerede samme år 
genåbnede mejeriet som privatmejeri. Det var Ha
rald Kristensen fra Hornbæk Mælkeforsyning, der 
købte bygningerne. Hornbæk og Havreholm blev 
derpå drevet sammen og i 1963 overtaget af Hans 
Madsen, der dog kun fortsatte Havreholm Mejeri 
frem til 1967, da bygningerne endeligt solgtes til an
det formål.

Dyrlægerne i Havreholm
I 1902 kom dyrlæge R.P. Rasmussen til Havreholm, 
hvor han nedsatte sig som praktiserende dyrlæge. 
Han byggede huset, der nu har adressen Kloster
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risvej 3. Hans hustru, Louise var forøvrigt fra Ærø, 
hvilket bevirkede, at hun hver dag - fulgt af sine to 
store danske hunde - cyklede til Hornbæk Posthus 
for dér at hente Ærøavisen.

Inden Rasmussen nedlagde sin praksis, var der 
omkring 1930 allerede kommet endnu en dyrlæge 
til Havreholm. Det var den unge dyrlæge Harald 
Skydsgaard, som da lejede sig ind i ejendommen 
Plejeltvej 11. Senere, omkring 1935, købte han og 
hustruen, Astrid f. Kofoed Nielsen, dog en grund og 
byggede et stort rødstenshus på Hellebjergvej 43.

Det var en dyrlægepraksis, hvor dyrlægen kørte 
ud og så til de syge dyr, som oftest var det jo hus
dyr som køer, heste, grise og får. Nogle gange gen
nemførte han endog operationer på dyrene på selve 
gårdene. Dyrlæge Skydsgaard huskes som en mun
ter mand, der gerne deltog i egnens begivenheder.

I 1958 solgte han praksisen til Hans S.E. Chri
stoffersen, der virkede frem til sin død i 1976. Her
efter overtog Steen Thorup praksisen, men efter
hånden er der ikke så meget brug for at køre på lan
det for at tilse kvæg, avlsdyr eller svinebesætninger. 
Nu er det i højere grad kæledyr som hunde og kat
te, der skal tilses, og de kommer så i stedet til be
handling på dyreklinikken i Havreholm.

Købmændene i Havreholm
Allerede medens papirfabrikken var i drift var der 
på fabrikkens grund blevet indrettet en købmands

butik. Den seneste indehaver af butikken, der lå i 
den bygning, der i dag kaldes for “kuskeboligen”, 
var Ole Larsen. Men i 1903 købte han jord fra “Rav- 
negaarden” og byggede en ny forretning - lige over
for den 4-vingede kornmølle, der var bygget 13 år 
tidligere. Ole Larsen var gift med Marie, der var født 
på “Bakkely” - en lille ejendom ude ved Ræveskif
tet.

I Ole Larsens forretning kunne man naturligvis 
købe de almindelige købmandsvarer, som dengang 
foruden kolonialvarer var kom, foderstoffer, kunst
gødning og meget andet. Men Ole Larsen var også 
handelsmand og importør af forskellige varer, 
bl.a. importerede han gæs fra Rusland, heste fra 
Engelholm i Skaane og champagne fra Reims i 
Frankrig.

En gårdejer i Horneby, som havde 2 gårde, have 
engang forkøbt sig på foderstoffer og kunstgødning. 
Derfor fik Ole Larsen pant i gårdene, som han så 
overtog og solgte videre med mindre besætning. 10 
tdr.ld. fra den ene gård blev solgt til vognmand Lau
rits Rasmussen på Havnevej i Hornbæk, som byg
gede lade på jorden ved Hornebyvej til korn. Det be
tød, at køerne hver morgen skulle trækkes fra Hav
nevej gennem Hornbæk hovedgade ud til græsning 
og hjem igen hver aften.

Også Havreholm Mølle kom i 1909 i Ole Larsens 
besiddelse, men allerede i 1914 døde han, kun 53 år 
gammel. Men familien drev forretningen videre.

Havreholmvej 9 rummede købmandsforretningen - skråt bagved lå lageret og til højre i billedet ses en del af tømrer Hen
riksens hus og værksted. Bygningen helt til venstre i billedet var møllerens stuehus. (RJ).
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Købmand 
Jens O. 
Jensen står 
her i døren til 
sin butik ca. 
1951. Be
mærk bom
men til højre - 
den var til at 
binde hestene 
ved, medens 
man var inde 
i butikken. 
(Foto udlånt 
af Leif Jen
sen, Horn
bæk).

En søn passede møllen, og en anden søn hjalp 
moderen i kolonial- og foderstofforretningen, 
medens de 2 yngste børn kun var hhv. 6 og 8 år 
gammel, da faderen døde.

I 1920 solgte Marie Larsen forretningen til 
Oscar Hansen, der imidlertid allerede to år ef
ter solgte til købmand Jens O. Jensen. Hermed 
indledtes endnu en storhedstid for forretningen, 
der blev moderniseret. Dog var forretningen 
stadig en “blandet landhandel” med alt til hus
holdning, såsæd, frø, foderblandinger, kul, 
koks, kalk, tjære og kunstgødning. Man kunne 
endog få opladet sin akkumulator til radioen.

Der var et stort opland til forretningen. Uden
for var der en træbom til at tøjre hestene ved og 
cementriller til at sætte cyklen i. Senere, da bi
lerne blev almindeligere, kom der tillige en Es
so tank, så der også kunne købes benzin.

Når man kom ind i butikken blev man mødt 
med et “Hvad skulle det være?” Man blev med 
andre ord betjent. På den gode lange disk, var 

86

Herunder ses Poul Jensen i færd med at læsse kornsække på 
købmandsforretningens lille lastbil omkring 1951.
(Foto udlånt af Leif Jensen, Hornbæk).



der 2 vægte: En til de store køb og en til kaffe, te, 
bolsjer m.v., og på selve disken blev varerne pakket 
ind i brunt papir eller i papirsposer. Til flydende va
rer medbragte kunden selv emballage. Selve varer
ne var i skuffer under disken. De var kommet til 
købmanden i store sække eller tønder.

Der blev ofte handlet på kontrabog, som blev af
regnet en gang om måneden. Kommisen cyklede ud 
og hentede ordrene hjem en gang om ugen. Ordren 
blev så afgivet over en snak og en kop kaffe. Næste 
dag kom han så med husholdningsvarerne og foder
stofferne på den lille Ford Lastvogn.

I butikken var der desuden en glasdisk dels til cho
kolade og konfekt, dels til småting som sytråd, stop
pegarn, nåle m.v. Der var også store glas med låg til 
forskellige slags lakrids og bolsjer - og når der blev 
bragt varer ud, var der altid et kræmmerhus med 
bolsjer sammen med varerne. På butikkens tredje 
disk var der gummistøvler, træsko og sutsko. Bag
ved var der isenkram, såsom spande, koste og børster 
i alle størrelser.

Under besættelsen blev hverdagen vanskeligere. 
Rationering, vareknaphed og ingen benzin til biler
ne var blot nogle af problemerne. Men købmand 
Jens Jensen og hustruen Gudrun var afholdte og 
gæstfrie mennesker, som bl.a. bød folk indenfor på 
det hyggelige kontor med lædermøblerne, hver gang 
det var betalingsdag. Jens O. Jensen døde i 1954, 
men sønnen Poul og svigerdatteren Inge overtog for
retningen og drev den videre. Men i 1973 var det 
slut. Det var ikke længere muligt at drive købmands
forretning i Havreholm.

Købmand Andreasens forrening
Laura og Andreas Morten Andreasen drev først 
købmandsforretning i Tikøb Kro i ca 10 år. Der blev 
deres to børn, Carl og Kirstine, født. Købmand An
dreasen var også musiker og spillede violin. Tit og 
ofte spillede han op til bal på Tikøb Kro, Esrum Kro 
og på Hotel Bondegaarden i Hornbæk. Senere, da 
han havde bygget ny forretning i Havreholm, var der 
også tit bal her, idet der på forretningens loft var en 
hel “balsal”.

Laura Andreasen var i øvrigt kendt med forret
ningslivet i Havreholm. Hendes forældre havde 
nemlig i en årrække drevet høkerhandel i en ejen
dom, der kun lå få huse fra den, som Andreasen byg

gede i 1904. Denne grund købte han netop af sine 
svigerforældre - og her byggede han en stor forret
ning med gavlen ud mod vejen, lige over for meje
riet.

Også her kunne der købes alle former for koloni
alvarer samt vin, øl og tobak. Det var Laura, der eks
pederede kunderne. Ved vinduet var der en for
højning, hvor Andreasen sad og ordnede regnskab 
og sørgede for en gros indkøbene samt solgte mær
ker til at købe smør, mælk og fløde for på mejeriet.

Kunderne handlede også her på kontrabog, som 
blev betalt en gang om måneden. De bestilte varer 
blev af sønnen Carl, kørt ud en fast dag om ugen, og 
som “gevinst” var der et kræmmerhus med bolsjer.

Hos købmand Andreasen kunne man også bestil
le oliemaling - så blandede han det i den farve som 
man ønskede. “Den røde Rutebil”, som kørte mel
lem Hornbæk og Hillerød, stoppede ved forretnin
gen, når der var hængt et rødt flag ud. Så kunne pas
sageren stå og vente i forretningen. Der kunne dog 
også være tale om et brev eller en pakke, der skulle 
med. Dengang var køreplanen ikke så stram.

Sønnen Carl blev også musiker, endda kendt vi
den om for sit violinspil. Han blev senere gift med 
Grethe, og sammen fik de datteren Inge. Inge var 
som barn ofte på søndags- eller feriebesøg hos bed
steforældrene i købmandsforretningen i Havreholm, 
og fra den tid erindrer hun bl.a.:

Mine bedsteforældres købmandsbutik i Havre
holm lå lige overfor mejeriet, og på mejeriet boede 
der en pige på min egen alder, Ellinor. Hun var dat
ter af mejeribestyreren, Olaf Olsen. Ellinor og jeg 
legede altid sammen, og i bedstes store have måtte 
vi lege, hvor vi ville. Vi måtte også spise, hvad vi 
havde lyst til af æbler, blommer, ærter og gulerød
der og hvad der ellers var. I Ellinors fars have måt
te vi derimod ikke røre noget, så derfor stjal vi hans 
største jordbær og hans bedste druer, gemte dem i 
buksebenene - dem med lodden vrang og elastik for
neden - og spiste dem med stor fryd et hemmeligt 
sted. Hvis Ellinor og jeg besluttede os for en skov
tur på Mejeribakken, smurte Bedste sigtebrøds
madder og hentede maltøl i kælderen. Således godt 
forsynet med mad, drikkelse, tæpper og dukker drog 
vi over vejen og opad bakken, til vi fandt et sted hvor 
der var læ den dag. I øvrigt skinnede solen altid, da 
jeg var barn.

87



I en af udlængerne opbevarede mine bedstefor
ældre tomme papkasser og andre uidentificerede 
ting, men også de tomme bolchedåser kunne vi med 
lidt søgen, grave frem af bunkerne. Når vi var læk
kersultne, forsynede vi os med en teske fra køk
kenskuffen, og så gravede vi løs af de klistrede smu
ler fra blandede bolcher eller “Kongen af Dan
mark ”. Det hændte, at teskeerne blev lidt bøjede, for 
det var hårdt arbejde, men det var en uvæsentlig de
talje, som vistnok ikke bekymrede os. Jeg ved ikke, 
om det vi gjorde var helt legalt - jeg tror nemlig nok, 
at vi sneg os ind i det mørke rum, men ud fra mine 
egne pædagogiske principper var det overordentligt 
klogt, at man ikke moraliserede over en så uskyldig 
og fortryllende beskæftigelse.

Bortset fra 3 soveværelser var købmandsbutik
kens første sal et kæmpe loftsrum med hvidskuret 
gulv. Her legede vi utallige fantasilege. I det ene 
hjørne stod sække med gryn, mel, svedsker og abri
koser. Det var ikke på nogen måde forbuden frugt, 
og derfor var vores interesse minimal overfor disse 
tørre, sure frugter.

Bedste var lille og vims. Jeg husker hende som en 
glad og kærlig bedstemoder, der tilsyneladende al
tid havde tid nok, selvom hun må have haft utrolig 
meget arbejde.

Min bedstefar havde vand i begge knæ, og jeg kan 
ikke huske, at han har gået uden to stokke. Dertil ve
jede han 150 kg, så han sad næsten altid enten ved 
pulten i butikken, eller i en specialbygget stol på 
kontoret. Bedstefar var en mand af få ord, men han 
var utrolig tålmodig og rar, og tilsyneladende var 
der ikke ret meget, der kunne bringe ham ud af li
gevægt.

Kun en gang om året var der ikke rart i mine bed
steforældres hus, og det var når der var status. Alle 
de tålmodige voksne, inklusive min far og faster, 
havde pludselig travlt og de var ovenikøbet irritab
le! Ved en sådan lejlighed hørte jeg pludselig min 
bedstefar sige: “Kan Du dog ikke tie stille, Inge! ’ 
Sikken et chok, at min gode bedstefar kunne sige 
sådan!

Mine bedsteforældre solgte butikken, da bedste
far var 81 år og bedstemor 70 år.9
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Købmandsforretningen skiftede herefter ejere et 
par gange. Nævnes kan købmand I. Hilmer Goethe 
og som de sidste ejere Gerda og Bjørn Larsen fra 
Kroggaarden. De nedlagde butikken i 1962.

Og alle de andre i Havreholm
Lige overfor den gamle smedie ligger en stråtækt 
ejendom, der endnu i dag kaldes “Vejmandens Hus”. 
Det har navn efter Rudolf Nielsen, der var vejmand 
og tromlefører. Han var gift med Margrethe, som var 
syerske. Hos hende kunne man få syet kjoler, blu
ser, nederdele m.v.

I huset på Klosterrisvej nr 1, “Jacobs Minde”, bo
ede urmager Jacob Larsen. Der var et ur over husets 
indgangsdør. Her reparerede han ure for folk, men 
vedligeholdt f.eks. også uret på Hornbæk kirke, li
gesom han cyklede ud til folk, der havde større ure, 
f.eks. bornholmerure, der skulle repareres. Han var 
dog også kendt for at spille harmonika og skulle blot 
have et lille vink for at tage harmonikaen med til et 
arrangement.

“Murerens Hus” ligger på Havreholmvej 6. Her 
boede murermester Laurits Larsen sammen med sin 
kone Laura. I 1923 fik han skøde på svigermode
ren, Bolines, hus. Det var et gammelt, med vedbend 
overgroet hus, der lå med gavlen mod landevejen. I 
1933 blev det imidlertid revet ned, men forinden 
havde Laurits Larsen bygget et nyt ved siden af. Mu
rermester Larsen var en dygtig og solid håndværker, 
og der står mange bygninger endnu fra hans 35 åri- 
ge virke.

I “Marianesminde” (nu Plejeltvej 26) blev lands
bymusikant Jens Nielsen født i 1833. I det samme 
hus nedsatte han sig som høker, men det var mu
sikken, der optog ham mest. Jens var gift med Ane 
Kirstine Svendsen, kaldet “Stine Høker” - det var 
hende der havde sin plads i butikken. De havde 3 
børn: Peter, som var fløjteblæser, Laura, som blev 
gift med købmand Andreasen, og Juliane, som blev 
gift med den kendte redaktør Larsen-Græsted. I 
1866 købte Jens Nielsen “Haraidsminde” på den an
den side af vejen. Det skulle han bruge til magasin, 
men for egen regning begyndte han af afholde skov
fester med beværtning, dansetelt, karrusel, kagebod 
m.v. Landsbymusikken bestod i disse år af et helt or
kester på 6-8 mand, der spillede sammen ved sådan
ne lejligheder.

“Haraidsminde” blev i 1918 overtaget af Anders 
Andersen, der var havemand på “Villa Havreholm” 
i mange år. I nordlængen til denne ejendom boede 
barber og frisør Christian Rasmussen, så dengang 
kunne man også få den service i Havreholm.

Havreholm Telefoncentral lå, trods navnet, faktisk 
i Bøtterup. Nuværende adresse er Slamatvej 2. Cen
tralen blev oprettet i 1918 og blev passet af hus
mandens kone. Da der kom flere abonnenter, ansat
te man dog en ung pige til hjælp om dagen. Deri
mod anvendtes telefonen kun i nødstilfælde om af
tenen og om natten. Centralen blev nedlagt i 1970.

Året efter centralens oprettelse kom der elektrici
tet til Havreholm, men der gik flere år inden alle var 
tilsluttet nettet.

I mellemkrigsårene havde Havreholm også en 
sangforening. Det var et herrekor, hvorimod da
merne ligesom i Storm P’s “Sangforeningen Mor
genrødens Pinsetur”, kun kom med på den årlige 
skovtur. Af andre sociale arrangementer kan næv
nes, at der i 1930 opførtes et dilettantstykke på Ti
køb Kro med ikke færre end 44 deltagere fra Hav
reholm og omegn.

Matr.nr. 1 a, “Kroggaard”, Plejeltvej 22
Kroggaard og Bakkegaard var oprindeligt sammen
byggede - en såkaldt tvillingegård. Måske var det op
rindeligt to halvgårde, der tilhørte samme familie. I 
1937 tilkøbtes 5 tdr.ld. fra den da nedlagte ejendom, 
“Bekkehus”. Den 31. oktober 1985 brændte en del 
af gården, og der nedlagdes forbud mod at genopføre 
bygningerne. Endvidere er der ved første ejerskifte 
pligt til at afhænde jorden til anden landbrugsejen
dom, hvorved gården i realiteten nu er nedlagt. Fa
milien Ruben, der iøvrigt nu kalder gården for “Kra- 
rupgaard”, har ikke boet på gården, og jorden har 
igennem hele perioden været bortforpagtet. Ejere:

1791-1824 Jørgen Jensen
1824-1845 Lars Jørgensen (søn)
1845-1868 Karen Nielsdatter (enke) 
1868-1905 Niels Peter Larsen (søn) 
1905-1908 Birthe Karoline Larsen (enke) 
1908-1934 Ludvig Larsen (søn) 
1934-1960 N. Bjørn Larsen (søn) 
1960-1973 Gunna og William Ruben 
1973- Gunner Ruben (søn)
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Matr.nr. 2 a, “Bakkegaard”, Plejeltvej 7
Oprindeligt sammenbygget med Kroggaard. Brænd
te i 1950, hvorefter ny gård blev opført længere mod 
vest på den anden side af Plejeltvejen. Jorden er 
bortforpagtet. Ejere:

1791-1811 Peder Pedersen
1811-1814 Niels Pedersen (søn)
1814-1846 Lars Larsen
1846-1851 Ane Katrine Pedersdatter (enke)
1851-1885 Niels Larsen (søn)
1885-1934 Lars Anton Nielsen (søn)
1934-1935 Johan Erik Boas (Kildegaarden i Hor- 

neby)
1935-1941 Peter Petersen
1941-1941 Th. Suhr (anlægsgartner)
1941-1946 Hans Boesen
1946-1982 Kaj Jørgensen
1982- Bjarne Petersen

Matr.nr. 3 a, “Stubbegaard”, Plejeltvej 20
I perioden fra 1823-1851 blev gården drevet af et 
par af de skotske landmænd, som i de år købte går

de i Nordsjælland. Fra 1940’erne blev gården i en 
del år drevet med bestyrer. Gården drives i dag af 
ejerne Birthe og Mogens Jensen, der sammen med 
en medhjælper driver en stor svinebesætning. Ejere: 

1791-1813 Rasmus Pedersen 
1813-1813 Hans Nielsen
1813-1823 Michael Bille
1823-1847 Josef Graham
1847-1851 James Graham (søn) 
1851-1889 Lars Olsen
1889-1930 Otto Larsen (søn)
1930-1940 Jørgen Petersen
1940-1948 grosserer Povl Bengtson
1948-1953 fabrikant Frode Jørgensen 
1953-1955 detailhandler Ejnar Nielsen
1955-1963 Knud Christensen 
1963-1972 direktør A. Frøkjær-Jensen 
1972-1976 fabrikant John Marthin 
1976- Mogens Jensen

Matr.nr. 4 a, “Ørbjerggaard”, Plejeltvej 24
Fra 1771 til 1791 kendes gårdens fæster, det var Jens 
Olsen, men i lighed med de øvrige gårde i Havre

“Ravnegaard" var i over 200 år i samme slægts eje. Gården drives dog fortsat som landbrug. (RJ).
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holm, solgtes gården i 1791 til arvefæste og selve
je. I 1877 byggedes nyt stuehus. I 1976 købte går
dejer Kurt Olsen fra “Ravnegaard” ejendommen, 
lagde jorden til denne gård og frasolgte bygninger
ne, som i dag anvendes til fremstilling af kompo
nenter. Ejere:

1791- Lars Andersen
-1857 Lars Andersen Larsen (søn) 

1857-1907 Anders Larsen (søn) 
1907-1950 Oluf Peder Hansen 
1950-1962 købmand Otto Madsen 
1962-1969 ingeniør Jørgen Fobian 
1969-1976 civilingeniør Leif Falck 
1976-1978 Kurt Olsen (Ravnegaard) 
1978-1981 Jytte og Per Forsmark 
1981-1984 Tucaso ApS (v/familien Justesen) 
1984- tegner Jane M.F. og fabrikant Søren 

Justesen

Matr.nr. 5, “Ravnegaard”, Plejeltvej 13
Fra 1726 til 1757 hed fæsteren af Ravnegaard Lars 
Pedersen og fra 1757 til 1791 Jens Larsen. Hans søn, 
Hans Jensen, giftede sig senere med enken af den 
første ejer, Niels Mortensen. I 1846 overtog Jens 
Hansen gården og tilskøder ved samme lejlighed 25 
tdr.ld. til sin broder Søren Hansen. Denne ejendom 
fik matr. nr. 5 B og navnet “Skovhøj”. Gården 
brændte i 1906, og en ny firlænget gård blev opført. 
I perioden 1948-53 var gården bortforpagtet til Hel
ge Jensen, og fra 1955 kom den ud af slægtens eje. 
I 1976 tillagdes jorden fra Ørbjerggaard til Ravne
gaard. Gården drives i dag af Kurt Olsen med korn, 
raps, kødkvæg, slagtesvin og strudse. Ejere:

1791-1793 Niels Mortensen
1793-1846 Maren Pedersdatter (enke) og Hans

Jensen
1846-1880 Jens Hansen (søn)

“ Skovhøj ” fotograferet i første halvdel af 50’erne. Ejendommen på den anden side af vejen ligger på adressen Ræveskif
tet nr. 2. Bevoksningen øverst i billedet kaldes “Jysken ”, og yderst til højre ses ejendommen “Bakkely”.(RJf
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1880-1914 Niels Peter Jensen (søn)
1914-1955 Peter Christian Olsen (nieces mand)
1955-1966 Hans Poul Sørensen
1966- Kurt Olsen

Matr.nr. 5 b, “Skovhøj”, Havreholmvej 18
Gården er udstykket fra Ravnegaard i 1846. I dag 
drives gården af Kirsten og Knud Jensen med korn
avl, søer og smågrise. Ejere: 

1846-1885 Søren Hansen
1885-1934 Otto Jensen (nevø)
1934-1962 Einar Jensen (søn)
1962- Knud Jensen (søn)

Matr.nr. 6 a, “Stengaarden”, Havreholmvej 22
Indtil 1791 var fæsteren Lars Jensen, og hans datter, 
Inger, blev gift med gårdens første selvejer, Jens Lar
sen. Da han døde, giftede hun sig igen, denne gang 
med Andreas Nielsen, der blev den nye ejer af gård
en. Gården drives i dag af Jytte og Frode Stengaard 
Hansen med korn, raps, søer og fedesvin. Ejere:

1791-1844 Jens Larsen
1844-1863 Andreas Nielsen
1863-1895 Hans Larsen
1895-1908 Rasmus Christian Petersen
1908- 1909 T. G. Andersen
1909- 1913 Johan Martin Bussenius Hansen
1913-1944 Laurits Morten Larsen
1944-1969 Jacob Hansen (svigersøn) 
1969- Frode Stengaard Hansen (søn)

Matr.nr. 7 a, “Rødbjerggaard”,
Havreholmvej 21
I 1839 blev gården, der tidligere kaldtes “Roe- 
bjerggaard”, delt mellem Jens Jensens to sønner. 
Jens får Rødbjerggaard, medens broderen fik matr. 
nr. 7 b med navnet Rødbøggaard. I 1906 frastykkes 
en ejendom på 7 tdr.ld. med adressen Ræveskiftet 2 
af ejeren, Niels Jensen. I perioden 1950-70 drev 
Rødbjergfonden gården som biodynamisk landbrug. 
Gården drives i dag sammen med Stenhøj gaard i 
Horneby. De to gårde har samme ejere, og en drift
leder står sammen med en husmand for den daglige 
drift med kødkvæg, korn- og frøavl. Ejere:

Rødbjerggaard set fra gårdspladsen med stuehuset til højre. 
Foto fra sommeren 1942.
(Foto udlånt af René Mourier).

1791-1808 Peder Jensen
1808-1843 Jens Jensen
1843-1873 Jens Jensen (søn)
1873-1880 Bodil Marie Jensen (enke)
1880-1907 Niels Jensen (svigersøn)
1907-1909 vognmand R. Stahlhut
1909-1910 Riis Hansen
1910-1918 Hans Peter Christensen
1918-1918 I. H. Nørgaard
1918-1920 Johannes Evald Raarup
1920-1926 Toldevar Ross og Wøldiche 

Schmidt
1926-1934 Alfred Bjørn Sørensen
1934-1936 direktør Carl Vitt
1936-1946 sekretær Elias Frederik Hjort
1946-1950 assurandør Johannes Hansen
1950-1970 Rødbjergfonden
1970-1985 direktør Christian Mourier
1985- arkitekt René Mourier (søn)

Matr.nr. 7 b, “Rødbøggaard”, Plejeltvej 9 
Gården var indtil 1839 en del af “Rødbjergga
ard”. Ejere:
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1791-1808 Peder Jensen
1808-1839 Jens Jensen (søn)
1839-1871 Peder Jensen (søn)
1871-1880 Wilhelmine Marie Pedersdatter (dat

ter)
1880-1897 Anders Sørensen (mand)
1897-1913 Wilhelmine Marie Sørensen (enke) 
1913-1942 Peter Sørensen (søn)
1942-1949 Marie Sørensen (enke)
1949- Peter Dale Petersen (svigersøn)

Matr.nr. 8,10 og 16, “Solgaarden”, Plejeltvej 26 
Gården kaldtes oprindeligt for “Marianesminde”, 
senere for “Hansagaard”. Gården brændte i 1943, 
men blev genopført. Ejere:

1849-1862 skomager Niels Jensen
1862-1891 høker og musiker Jens Nielsen (søn) 
1891-1913 Ane Kirstine Nielsen (“Stine Høker”), 

(enke)
1913-1918 Hermann Stender og Carl Charles 

Julius Nielsen
1918-1926 Frederik Klinge
1926-1934 Ejnar Mauritzen
1934-1948 Olaf Olsen
1948-1956 Ove Andreasen
1956- 1957 Johanne Lykkel
1957- 1957 Else Madsen
1957-1963 Knud Paludan
1963-1978 Kaj Jørgensen (tidl. “Bakkegaard”) 
1978-1997 Preben Jørgensen (søn)
1997- Jesper Jørgensen (søn)

Matr.nr. 13 a, “Bekkehus”, Plejeltvej u/nr.
Ejendommen lå vest for Gurre Aa, tæt ved Krog
gaard. Ejendommen blev solgt til selveje i 1827. 
Ejendommen blev i 1936 revet ned og det følgende 
år blev jorden lagt ind under Kroggaard. Ejere:

1827-1857 Peder Christiansen
1857-1899 Rasmus Pedersen (søn)
1899-1918 Peternille og Caroline Petersen (døtre) 
1918-1934 Christian Christensen
1934-1936 Johan Nikolaj sen

NOTER:
'. “Frederiksborg Amts Stednavne”, 1929
2. Bonitet var i tidsrummet 1688 til 1903 en bedømmelse afjor

dens ydeevne, omregnet til enheder i tønder hartkorn.
3. Oplysninger givet af René Mourier, Rødbjerggaard.
4. Ekstraskattemandtals-1 ister 1555, RA.
5. Som yderligere læsning om Papirfabrikken i Havreholm anbe

fales flg. to artikler: Ejler Alkjær: “Da Havreholm var Fabriks
by” og Bendt Friis: “Havreholm Papirmølle” i Frederiksborg 
Amts Historiske Samfunds Aarbøger for hhv. 1945 og 1946.

6. Helsingør Avis, 07.09.1897.
7. Ifølge festsangen ved mejeriets 25-års jubilæum d. 1. novem

ber 1914.
*. G. Ellbrecht: “Danske Mejerier” 1915, og do.: “Dansk Meje

ristat”, 1931.
9. Uddrag af erindringer af Inge Krog, f. Andreasen (ej udgivet).
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Om at løbe med lap, om børstetræer og om palmestrygning

af Kjeld Damgaard

Kjeld Damgaard er født 3. nov. 
1953 og opvokset i Borsholm og 
Kvistgaard. Efter studier i historie 
og statskundskab ved Kbh.'s Uni
versitet med en bachelor-grad som 
resultat, er Kjeld Damgaard nu 
bl.a. beskæftiget med arkiv- og 
biblioteksarbejde i et privat firma. 
Damgaard har i mange år interes
seret sig for lokalhistorie, og ud
gav allerede i 1975 sin første bog:
“Kvistgaards Historie”, samt bl.a. artikler i 1989: ”Lands
byskolen i Tikøb Kommune” i 1996: “Landliggere og Som
mergæster” samt redigerede i 1997: “Kystbanen og dens 
omgivelser”. Damgaard har tillige haft adskillige tillids
hverv. bl.a. medlem af Helsingør Byråd 1978-81 og været
formand for Borger- og Grundejerforeningen for Espergær-
de og Snekkersten 1986-93.

Kvistgaard Station og forskellige 
fremstillingsvirksomheder hang gennem 100 år 
uløseligt sammen.
Da Nordbanen i 1864 var blevet etableret, betød det 
fra den ene dag til den anden voldsomt forbedrede 
transportmuligheder. Det indså ejeren af gården 
Qvistgaard (senere kaldt Kvistgaard Hovedgaard for 
at adskille den fra byen Kvistgaard) da også - og det 
var naturligt, at det netop var denne person, som tog 
initiativet. Ejeren af Qvistgaard ejede jo stort set al 
jorden i stationens nærhed.

Gårdejerens navn var i 1870’erne Emil Ludvig 
Lichtenberg, og han kaldte sig bagermester. 
Lichtenberg oprettede i 1875 et teglværk på gårdens 
jord, så at sige i den ene ende af stationsarealet. Tegl
værket skulle naturligvis bruge 1er, men det var et 
mindre problem - i alle fald i starten. Flere steder på 
gårdens jord, kan man endnu i dag finde lergrave fra 
dengang. Lichtenberg drev dog ikke teglværket selv, 
det havde han næppe interesse i eller baggrund for. 
I stedet var ansat en bestyrer - i en lang årrække frem 
til 1892 hed han Christen Hansen (f. ca 1843)' - og 
efter den tid var teglværket bortforpagtet.2

Ingen tilfældig placering
Placeringen ved Kvistgaard Station var ikke tilfæl
dig. Allerede fra starten blev der fra stationen anlagt 
et sidespor hen til teglværket. Sidesporet førte over 
den nuværende Munkegaardsvej hen imod den nu
værende Hornbækvej og eksisterede faktisk helt 
frem til 1970’erne. Med udgangspunkt i dette side
spor sendtes mange vognladninger mursten ud fra 
teglværket.

Foruden de store bygninger, tørrelader m.v. byg
gedes også langs Munkegaardsvej og den nuværen
de Farversøvej nogle arbejderboliger. Bl.a. en byg
ning, der gik under navnet “Kasernen”. Disse ejen
domme husede de mange sæsonarbejdere, der fik 
job på teglværket. Ofte var der tale om svenskere el
ler polakker - og det var ikke altid at de kunne enes. 
I juni 1903 kom det således til en strid mellem en 
polsk og to svenske arbejdere. Striden endte med at 
polakken i “noget beruset tilstand” efter fyraften 
greb et gammelt jagtgevær og affyrede dette gennem 
en lukket dør ind i den stue, hvor svenskerne sad ved 
aftensbordet. Svenskerne blev begge ramt i hovedet, 
men fik ikke varige men.3

Børnene løb med lap
Forholdene har såmænd heller ikke været for mor
somme for de ansatte. Teglværksarbejde var fysisk 
hårdt, og indkvarteringsforholdene meget ringe. De 
mange arbejdere lå derfor ikke bare i strid med hin
anden, men også tit med ejerne, der efter en konkurs 
i 1908, skiftede adskillige gange.4 Også børn var be
skæftiget på teglværket, ikke bare polakkernes børn, 
men også lokale beboeres børn tjente nogle få kro
ner til konfirmationstøjet ved at “løbe med lap” - 
d.v.s. at de nyformede sten blev båret ud i tørrela
derne på et træbræt, kaldet en lap.5

Samtidig med stridighederne blev leret ringere 
både hvad angik kvaliteteten, men også hvad angik 
mængden. Efter lokale forlydender skulle lergrav
ningen i Munkesømosen være stoppet fra den ene 
dag til den anden, da lergraven løb fuld af vand -
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Det eneste kendte billede fra Kvistgaard Teglværk er dette fra omkring 1908. Billedet viser en del af personalet på tegl
værket - måske på dette tidspunkt hele personalet. Netop i 1908 gik ejeren, sagfører Valdemar Jenssen, nemlig konkurs og 
arbejdernes antal har måske netop da været lavt. Afpersonerne kendes kun Jig. set fra venstre: Nr. 4: fyrbøder Christian 
Petersen, nr. 10 og 11 var et polsk ægtepar, Josef og Maria (med børnene Ada og Josse foran) og nr. 13: teglbrænder Han
sen.

Sådan så nogle af murstenene  fra Kvistgaard Teglværk ud. 
På den ene side stod “Qvistgaard” og på den anden side 
“LL”, formentlig fordi ejeren Emil Ludvig Lichtenberg 
kaldte sig selv Ludvig til fornavn. (KD). 

endda inden man havde nået at få fjernet tipvogns
toget fra stedet. Forsøg på at købe sig til lergravning 
på naboarealer, slog fejl6 og i 1917 var den uigen
kaldeligt forbi.7 Teglværket blev helt nedlagt, men 
enkelte af bygningerne blev stående og dele af dis
se kan endnu genfindes i nogle af de bygninger, der 
i dag ejes af KBK Tagentreprise A/S på Munke- 

gaardsvej 21.
Bygningerne er sidenhed blevet anvendt til 

utallige andre formål, men teglværket var bane
brydende for etablering af virksomheder ved 
Kvistgaard station.

“Havreholm Fabriker”
I 1897 flyttede således fyrbøder Jens Kristian 
Bentzen (f. 1874) fra Havreholm-egnen til 
Kvistgaard. Årsagen var, at virksomheden “Hav
reholm Fabriker” var brændt i september 1897. 
Men allerede i gennem flere år havde virksom-
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Havreholm Fabriker sådan som det så ud fra Kvistgaard Station omkring 1901. Forrest ses jernbaneterrænet og i bag
grunden til højre skimtes nogle af husene i Munkegaarde. Arealet, hvor Havreholm Fabriker belv bygget, har siden bl.a. 
rummet en gummifabrik, og i 1960 blev en helt ny virksomhed flyttet hertil fra Borsholm, hvor den var brændt. Virksom
heden hed Flamingo, og dens bygninger ejes i dag af firmaet Helioprint.

heden haft en fast forbindelse til Kvistgaard. Det 
skyldtes, at virksomhedens mange forskellige pro
dukter såsom rundstokke, træuld, halmbånd, drit
telstave, børstetræer og andre savværksprodukter, 
blev fragtet fra det - i transportmæssig henseende - 
afsides beliggende Havreholm til jernbanestationen 
i Kvistgaard. Derfor havde man i 1895 oprettet et 
sidespor med en læsserampe på Kvistgaard Station. 
Sidesporet var dog kun forbundet med det øvrige 
skinnenet via en drejeskive og der kunne således kun 
føres en jernbanevogn frem ad gangen. Læsseram
pen lå side om side med rampen hvorfra latringød
ningen blev distribueret, d.v.s. omtrent hvor der i 
dag er etableret en beton-beskyttelsesbunker, bag 
nuv. Munkegaardsvej nr 18.

En etablering i Kvistgaard førte endvidere virk
somheden tættere på en række af områdets store 
skove - og herfra skulle man jo hente råprodukter
ne. Det var således ikke overraskende, at Havreholm 
Fabriker’s direktør, Emil Briiel, allerede samme dag 
som branden i Havreholm fandt sted, gav udtryk for, 
at fabrikken ikke skulle genopføres i Havreholm.8

I stedet købte Emil Briiel et areal af Kvistgaard 
Hovedgaards jorder umiddelbart ved Kvistgaard 

Station og den eksisterende læsserampe, og her byg
gedes et større fabriksanlæg, som med tiden be
skæftigede omkring 120 arbejdere.

På denne virksomhed var J.K. Bentzen oprinde
lig fyrbøder - datidens kraftkilde var jo en damp
maskine, der trak fabrikkens mange forskellige ma
skiner. Senere blev han værkmester for at ende som 
formand på virksomheden. Fabrikken, der i året 
1900 ændredes til et aktieselskab, blev imidlertid ik
ke nogen gammel virksomhed. Allerede i somme
ren 1907 gik virksomheden konkurs og fabrikkens 
produktion blev indstillet.9

Bentzens Kransebinderi og Farveri
J.K. Bentzen måtte nu finde andre arbejdspladser, 
bl.a. var han en overgang ansat hos en grosserer så 
langt væk som i København.

I 1915 etableredes imidlertid en ny virksomhed 
på Kongevejen i Kvistgaard. Det var firmaet 
“N.W.Larsen & Co.”, der startede en produktion af 
kranseartikler. Denne virksomhed gik imidlertid 
fallit og i september 1921 købte J. K. Bentzen så bo
et. Virksomheden var den ene ud af kun 6 tilsva
rende firmaer i Danmark på det tidspunkt. Foruden
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Her kigger vi ind i J.K Bentzens virksomhed, mens der er fuld gang i palmestrygningen, ca. 1924. Billedet er taget i fa
briksbygningen på Kongevejen (nuv. nr. 320), men det skal bemærkes, at der af hensyn til fotografen er flyttet lidt om i lo
kalet. De ansatte var mestendels Bentzens egen familie og på billedet ses således fra venstre Helmuth Bentzen (søn), An
na Hansen (med ryggen til), Erna Bentzen (datter), Kamma Bentzen (datter), Maria Bentzen (svigerdatter), Hulda Bentzen 
(datter) og chefen selv, Jens Kristian Bentzen.

kransebinderiet var der også farveri - og især det sid
ste blev en væsentlig del af virksomhedens produk
tion.10

Bentzens virksomhed importerede således diver
se råprodukter fra hele verden og forarbejdede dem 
i sin virksomhed. Det drejede sig bl.a. om palmer af

arten “Cycas Revuluta” fra Japan. Disse blade kom 
tørrede, stive og usmidige hertil - fragtet med jern
bane. Igen var Nordbanen og stationen i Kvistgaard 
et vigtigt led i en virksomheds mulighed for at ek
sistere. Ud over palmebladene importeredes bl.a. 
magnolieblade fra Spanien og statice fra Italien.
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Fra de omkringliggende skove 
hentedes især bøgegrene til vide
re bearbejdning i Bentzens Kran
sebinderi og Farveri. Et sådant 
læs bøgegrene er her på vej forbi 
den daværende Marianelund Kro 
i maj 1922.

Desuden brugtes ganske almindelige danske bøge
grene og blade fra de omkringliggende skove.

Disse grene og blade, der varierede i størrelse fra 
10 cm til 1_ meter, blev så præparerede således, at 
de kunne holde til at stå som pynt i datidens stuer. 
Forarbejdningen bestod typisk i at bladene blev pres
set, strøget, stivet eller farvet.

Arbejdet foregik for størstedelens vedkommende 
i den ejendom, der i dag har adressen Kongevejen 
320. Men virksomheden havde succes allerede fra 
starten og i 1923 kunne der bygges en helt ny fa
briksbygning. Det er den ejendom, der i dag har 
adressen Kongevejen 320, og som nu rummer en 
tæppehandel.

Lergraven fik ny anvendelse
En del af virksomhedens produktion krævede imid
lertid brug af store mængder vand. Det var indfarv

ningen af bladene - og denne del af produktionen fo
regik derfor ved de tidligere lergrave i Munkesø-om- 
rådet. Disse lergrave stod nu fulde af vand og her 
var således rigelige vandmængder at tage af. Denne 
farverivirksomhed har derfor givet navn til den 
største af søerne i området. Den kaldes endnu i dag 
for “Farversøen”, og vejen der fører fra Kvistgaard 
og derud, er siden 1977 blevet kaldt “Farversøvej”.

Kransebinderivirksomheden fortsatte under be
sættelsen, men dels havde moden skiftet - farvede 
pynteblade var ikke ikke længere “in” - og dels blev 
det efter verdenskrigens udbrud umuligt at impor
tere de forskellige blade m.v. Efter Bentzens død i 
1947 blev virksomheden ført videre af datteren og 
svigersønnen, Erna og Christian Poulsen i deres 
ejendom på Stationsvej 1. Et restlager af palmebla
de gjorde, at det sidste palmeblad herfra blev leve
ret så sent som den 1. april 1964.“

Buch Erling G malermester 
Nielsen Gerda husassistent 
Petersen Lilly fru 
Poulsen Thor A smed

262jJ'i) ih W UUU..... I......ilqj
^*^8Ï(135) Bentzen Hulda A C palme-^\ 

strygerske*
----- BBUuriÆn Aflhä E fru
268 (50) (Ora-Kbh)

Poulsen Karl H vognmand 

Mange, her i blandt Nationalmuseet, har i tidens løb un
dret sig over, hvad det mon betød, når der i vejviseren 
som Hulda Bentzens titel stod: “ Palmes try gerske ”, ikke 
desto mindre var betegnelsen meget præcis.
(Uddrag af Vejviseren for Tikøb Kommune 1967-68).
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Bygningen på Konge
vejen, som J.K. Bent
zen byggede 1923, og 
som frem til 1940'erne 
rummede virksomhe
den “J.K. Bentzen & 
Co.” Kransebinderiet 
og Farveriet ses til 
venstre. Ejendommen 
har siden 1974 rum
met en tæppehandel, 
huset til højre, ”Bøge
ly ”, var bolig for fami
lien Bentzen, men hu
set er efter en brand 
omkring 1970 nedrevet 
og et nyt er bygget lidt 
længere inden på 
grunden. Imellem byg
ningerne ses i bag
grunden Kvistgaard Kro. 
(Foto udlånt af Thor Poulsen, Kvistgaard). Mange flere virksomheder har i tidens løb haft til 

huse ved Nordbanen og Kvistgaard Station, så det 
er ikke noget tilfælde, at det netop blev denne del af 
kommunen, som Tikøb Sogneråd i 1950’erne udpe
gede til industriudbygning.

Noter
1 “Helsingør Dagblad” 26.10.1880 og Folketælling 1890
2 “Nordsjælland” 03.11.1892
3 “Helsingør Avis” 11.03.1903
4 “Lerindustrien” 1908
5 Interview med Hulda Bentzen og Erna Poulsen, 1972 og 1982
6 “Lerindustrien”, 19.02.1917
7 “Frederiksborg Amts Avis” 16.01.1912
K “Helsingør Avis” 07.09.1897
9 Realregister R20, Tikøb Sogn, Ny Rk, bd VI, 1900-40 (LAS) 

Historien om J.K.Bentzens virksomhed er for størstedelens 
vedkommende fortalt af hans to døtre, Hulda Bentzen ( 1898- 
1997) og Erna Poulsen ( 1903-91 ), i interviews i 1972 og 1982.

11 Ifølge virksomhedens regnskabsbog, der opbevares af Birthe 
og Thor Poulsen, Kvistgaard.

Palmestrygerske Hulda Bentzen i færd med at stryge pal
meblade. Fotoet er taget i 50'erne i Poulsens ejendom på 
Stationsvej 1.
(Foto udlånt af Thor Poulsen, Kvistgaard).
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Skovlund - en “københavnergård”

af Kjeld Damgaard

Tikøb kommune har siden udskiftningen haft et an
tal større gårde, som typisk kaldtes “proprietærgår
de” - simpelthen fordi det var lidt finere at kalde sig 
proprietær end gårdejer. Kaldte gårdejeren sig prop
rietær kunne man regne med at gården mindst hav
de 100 tdr. Id., men som oftest over 200 tdr. Id. Af 
sådanne gårde kan nævnes Borupgaard, Bors- 
holmgaard og Qvistgaard. Men i løbet af 1800-tal- 
let opstod ved gårdsammenlægninger endnu flere 
gårde af “proprietærstørrelsen”. Eksempler på 
sådanne gårde er Sauntegaard, Nyrupgaard og så 
netop Skovlund.

Karakterisk for alle disse gårde var imidlertid, at 
de meget ofte ejedes af en “ikke-landmand”. I star
ten af 1800-tallet var det mest helsingoranere, såsom 
købmand og klarere, der brugte gårdene som en 
slags investeringsobjekt samt som bolig om som
meren.1 Landbruget havde de som oftest ingen for
stand på, og overlod det derfor typisk til en besty
rer. Senere, da samfærdselsmidlerne blev bedre, blev 
det mere og mere almindeligt at ejerne af gårdene 
kom fra København. I nogle tilfælde blev gårdene 
så brugt som sommerbolig, men snart flyttede ejer
ne ind på gårdene og boede der hele året - og de fik 
således fast bopæl i kommunen.

Blandt de lokale var det imidlertid ikke nok. Dis
se gårde blev - lidt ringeagtende - kaldt for “køben
havnergårde”, og det var dermed også underforstået, 
at driften ikke altid var lige vellykket, især ikke hvis 
ejeren pludselig selv fandt på at ville blande sig i 
driften.

Saane
I landsbyen Saane lå oprindelig kun gårde af “al
mindelig” størrelse. Det vil sige, at de 4 gårde var 
af nogenlunde samme størrelse (mellem 57 og 77 
tdr.Id.). Tre af gårdene lå oprindeligt samlet omtrent 
hvor idag gården Sølyst endnu ligger. Her lå nemlig 
landsbyen Saane - i dag er det vanskeligt at se, for
di den eneste tilbageværende ejendom i den oprin
delige landsby, jo altså er gården “Sølyst”. Den fik 

matr. nr. 1 ved den nu gældende matrikulering, der 
fuldførtes i 1844, men som i realiteten skete 20-30 
år forinden.3 Desuden lå her, sammenbygget med 
“Sølyst”, en anden gård. Det var gården Høebjerg, 
eller Højbjerg, som den er blevet kaldt igennem me
re end 100 år. “Højbjerggaard” (matr. nr. 4) flyttede 
imidlertid til sin nuværende placering (ved nu
værende Guldsmedevej) efter en brand i 1900.4 Den 
tredje gård i selve Saane hed “Tomegaard” og hav
de matr. nr. 2. Den lå 50 m nordvest for de to andre 
gårde, men nedlagdes i midten af 1800-tallet.

Den fjerde gård i Saane hed “Skovlund” og hav
de matr. nr. 3. Det har ikke været muligt at fastslå 
om gården også engang har ligget i selve Saane 
landsby. Men under alle omstændigheder er den 
i så fald flyttet ud til dens nordlige placering 
på et meget tidligt tidspunkt, for allerede i 1788, 
da O.C. Kynde udfærdigede det ældst kendte kort 
over byen, ses “Skovlund” med sin nuværende pla
cering.2

Harreshøj
Harreshøj havde oprindeligt 3 gårde. Men herudo
ver har der nord for byen, på overdrevet, ligget en - 
arealmæssigt - lidt større gård: “Lottesminde” . 
Gårdens historie skal gå tilbage til Esrum Klosters 
tid, da den skal have fungeret som overførsterbolig 
under klosteret. Gården er mest kendt for den peri
ode hvor Holger Drachmanns svoger, C. W. Thalbi- 
tzer, ejede gården, og hvor digteren ofte kom på 
gården.5

De tre gårde i selve Harreshøj landsby lå alle sam
let omkring gadekæret. Nord for gaden lå “Vange- 
gaard”, og den ligger endnu på sin oprindelige plads, 
hvorimod “Aspegaard” er flyttet omkring 200 m ud 
på marken i sydøstlig retning.

Den tredje af de oprindelige gårde i Harreshøj, 
“Sølund”, lå umiddelbart vest for gadekæret, lige ud 
til gaden, idet vejen her oprindeligt slog et skarpere 
knæk end i dag. Gårdens jorder strakte sig mod vest 
ned mod Esrum Sø og mod syd mod Saanes jorder.
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Kortet viser udstræk
ningen af Skovlunds 
jorder. De to nedlagte 
gårde i hhv. Saane og 
Harreshøj er markeret 
på dette kort med sig
naturen ♦.
Kortet er fra 1948.

3 gårde sammenlagt
Allerede i 1832 overtog Niels Pedersen “Tornega- 
ard” i Saane. Efter at have drevet denne gård i en del 
år købte han en af de andre gårde i Saane, nemlig 
“Skovlund”. Det var i 1847 - og der skulle kun gå 
yderligere 8 år - så købte han en tredje gård. Denne 
gang var det en Harreshøj-gård, nemlig “Sølund”.

Disse gårdes jorder blev lagt sammen, og heref
ter drevet fra den af de tre gårde, der nu lå midt i jor
den. Proprietær Pedersen (gift med Thora Camilla 
Kock) købte iøvrigt senere - i 1860 - Lerbjerggaard 

ved Niverød. Her blev deres berømte søn, kgl. kam
mersanger Peter Cornelius, født.7

“Sølund” i Harreshøj og “Tornegaard” i Saane 
blev begge revet ned, og i dag findes intet spor af 
dem. Gården “Skovlund” var allerede inden sam
menlægningen med de to andre gårde en hel del i 
handlen. Fra 1794, da den første ejer, Lars Pedersen, 
købte gården af kongen (staten) og til Niels Peder
sens overtagelse i 1847 havde gården haft 13 ejere. 
Men heller ikke efter Niels Pedersens ejerperiode, 
holdt ejerne ret længe - eksempelvis var der i pe-
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Skovlunds hovedbyg
ningfotograferet kort 
efter århundredskif
tet. Hovedbygningen 
blev i 1919 ombygget 
til dens nuværende 
skikkelse under le
delse af arkitekt Aage 
Lønborg Jensen.

rioden 1902-18 11 forskellige ejere. Først med gros
serer Blochs overtagelse i 1918 kom der en ejer, der 
beholdt gården igennem en længere årrække.8

Ved sammenlægningen af de tre gårde fik Skov
lund et samlet areal på over 220 tdr. Id. og til går
den indrettedes en komfortabel hovedbygning, 
hvorfra der var udsigt ud over Esrum Sø.

Ejere af Skovlund i nyere tid:

Noter
1 Se herom bl.a.: Kjeld Damgaard: “Landliggere og som

mergæster” i “Mellem Skov og Strand”, 1996.
2 Kort- og Matrikelstyrelsens Arkiv: Kort og Saane 1788.
1 Kort- og Matrikelstyrelsens Arkiv.
4 Iflg. J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, II samling. 4.bd. u.å. og 

“Danske Landmænd” 1947.
5 Iflg. “Større Danske Gaarde”, bd. I, 1960.
6 “Realregisteret for Tikøb Sogn, Gaarde”, LAS.
7 “Dansk Biografisk Haandleksikon”, 1920.
K Helsingør Civildommerkontor: “Tinglysningsbøger”.

1918-1938 gross. Anders I. Heymann Bloch 
1938-1948 godsejer Chr. Larsen 
1948-1952 apoteker Oluf Poulsen 
1952-1977 dir. Louis Bahnson (fra 1957 over

taget af A/S Louis Bahnson, æn
dret i 1966 til A/S Genu Food) 

1977- Anne Grete Toft og Søren H. Toft
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“Skovlund” i 1950’erne

af Hans E. Jensen

Hans E. Jensen er født på Mols 
d. 1l.09.1914 af gårdejer Jens 
Jensen og hustru Eva f Ras
mussen. Hans Jensen kom ud 
at tjene på gårde fra han var 
14 år gammel. Efter et ophold 
på landbrugsskole blev Hans 
Jensen forvalter på fere store 
sjællandske gårde, og senest på 
“Lindholm ” ved Roskilde. Her 
mødte han husjomfruen, Jessie
Frandsen, som han siden 1952 har været gift med.
Fra 1952 til 1961 var Jessie og Hans Jensen bestyrerpar på 
“Skovlund’’ mellem Saane og Harreshøj.
Fra 1961 til 1993 drev de Jessies fødegård,’’ Harekær-
gaard” ved Sæby i Horns Herred.
Denne artikel er uddrag af Hans E. Jensens erindringer, 
som ikke tidligere har været trykt.

Så en aften ringede der en mand, som præsenterede 
sig som proprietær Steen Knudsen, Rerslev ved He
dehusene. Han havde solgt en gård til en køben
havnsk direktør, Louis Bahnson, og havde lovet at 
skaffe en bestyrer eller inspektør også. Han havde 
så gennem forpagter Frederik Elgaard, “Bors- 
holmgaard” hørt, at jeg var interesseret i en sådan 
stilling, og ville så høre mig selv om det var noget, 
som min tilkomne hustru og jeg selv kunne tænke 
os. Han vidste, at vi havde været på “Lindholm” i 
over 3 år - han sagde det ikke rent ud, men det lå 
næsten i det han sagde - at så kunne vi ikke være 
helt idioter. Gården var på ca 250 tdr.Id. og hed 
“Skovlund”, lå i nærheden af Tikøb, lige ved Esrum 
Sø.

Det havde i høj grad vor interesse, og vi aftalte, 
at han skulle hente os en dag, hvor vi så skulle køre 
op for at se på gården. Jeg kunne godt se, at den var 
lidt forsømt i marken og bygningerne lidt gamle, 
men vi sagde ja, hvis vi ellers kunne blive enige om 
ansættelsesforholdene. Jeg må lige tilføje, at der var 
en kun 2 år gammel bestyrerbolig, med en dejlig lej

lighed til os i den ene ende, og værelser, badeværelse 
og borgestue til medhjælperne i den anden ende af 
huset.

Løn og ansættelsesforhold
Vi blev efterfølgende kontaktet af Steen Knudsen, 
der i mellemtiden havde talt med Bahnson, og afta
len blev så, at de ville lave et udkast til en ansæt
telseskontrakt, og hvis vi kunne gå ind for den, kun
ne vi regne med, at stillingen var vores. Efter nogen 
ventetid kom brevet og kontrakten, og da den var 
som aftalt, skrev vi under. Vi var dermed sikret stil
lingen med tre måneders opsigelse fra begge sider. 
Lønnen var kontant 9.500 kr. for et år + frit hus. I 
huset var der centralvarme, som også var med i løn
nen, ligeledes gratis lys og telefon samt grøntsager 
og mælk og en stor gris om året.

Hertil skal føjes, at da der var gået et år, sagde 
direktøren til mig: “Det er ikke til at bo herude på 
landet uden bil”; nej, det ville jeg gerne holde med 
ham i, men jeg havde ikke råd til at købe bil. 
Direktør Bahnson foreslog derpå, at han ville stille 
en bil til rådighed for os. Den kunne vi betragte og 
bruge som var det vor egen, så længe vi var ansat 
hos ham. Det var jo dejligt - vi fik en vældig god 
stationscar “D.K.W.” - den bedst indrettede sta
tionscar, jeg har set. Bagsæderne kunne lægges 
helt plant ned og forsæderne kunne vippes, så de var 
som hovedpuder, når vi kørte på ferie i den. Inden 
vi selv fik bil på Skovlund, havde jeg tit lånt en af 
direktørens, flere gange var det en stor Chevrolet, 
senere en stor Nash og til sidst en Mercedes 180, 
som egentlig var fruens. Direktør Bahnson kørte 
selv i en stor sort De-Soto, men jeg skulle altid spør
ge om der var en bil ledig, så det var dejligt, da vi 
selv fik bil. Det skete dog enkelte gange i begyn
delsen, at Bahnsons privatchauffør kom og lånte vo
res, når han skulle have meget med hjem fra Køben
havn.

I ansættelsesaftalen indgik desuden, at vi skulle 
have de ugifte folk på kost. Der fik vi 3,60 kr. pr.
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Bestyrerboligen på Skovlund - set fra nord - i november 1952, inden der blev anlagt have på området foran. Bygningen 
midt i billedet var traktorhus med vaskehal til maskiner samt værksted. Bygningen helt til højre var svinestald.

person pr. dag. Året var 1952, så selvom det virker 
som lidt nu om dage, så var vi nok blandt de højst 
lønnede bestyrere - vel at mærke når alle naturali- 
erne blev regnet med ind i lønnen. Der var iøvrigt 
mange lignende stillinger der på egnen, der var jo 
mange “københavner-gårde”.

Måtte spise af et askebæger
Den 1. november 1952 tiltrådte vi så pladsen som 
bestyrerpar på Skovlund. Det var en lørdag, og det 
var en fordel, for så havde vi søndagen til at gå det 
hele lidt igennem. At det var forsømt, var jeg klar 
over, men at det var så slemt, havde jeg dog ikke tro
et.

Vi havde en vognmand til at køre os derop, med 
de få ejendele vi havde. Det var skab, kommode, 
kufferter, cykler, tøj og alt hvad Jessie selv havde 
lavet og samlet + gaver ffa vores netop overståede 
bryllup. Møbler m.m., som vi havde købt i Roskil
de, skulle møbelfirmaet levere på “Skovlund” sam
me lørdag eftermiddag.

Vi var fæstet for, at alt hvad der hørte til daglig 
husholdning i køkkenet + rigeligt af service til med
hjælperne, skulle være der. Der var imidlertid 

næsten intet. Det eneste Jessie fandt var en gryde og 
en pande. Med det fik vi lavet lidt mad om sønda
gen, men jeg måtte f.eks. spise kærnemælkssuppe 
af et stort askebæger, da vi endnu ikke havde fået 
pakket vores egne ting ud. Heldigvis var der den dag 
kun 2 ugifte folk, en staldkarl (der tillige var svine- 
passer) foruden en forkarl, som jeg havde med fra 
“Lindholm”. De øvrige kom først dagen efter.

Da jeg kom ud og fik det hele gået igennem, kun
ne jeg hurtigt se, at der var intet værktøj, hverken 
skovle, grebe, spader m.v. Selv ikke skagler til se
letøj var der noget af. Mandag morgen måtte Jessie 
og jeg derfor køre ind til Tikøb Brugsforening, hvor 
Jessie bestilte alt, hvad hun skulle bruge til hus
holdningen, og hvor jeg så købte ind af værktøj, reb, 
håndlamper o.s.v. - alt hvad der var nødvendligt i 
det daglige. Senere måtte jeg købe endnu mere, ef
terhånden som “manglerne” dukkede op.

Det første markarbejde
Det første vi skulle i gang med, var at tage roer op 
og køre dem sammen. Alt arbejde var langt bagud, 
arbejdet måtte nærmest have ligget stille de sidste 
par måneder. Der var 2 gamle traktorer, “Massey 
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Harris” og 2 spand heste. Jeg regnede så med, at vi 
kunne bruge det ene spand heste til at tage roer op 
med. Der var nemlig en gammeldags slædeoptager. 
Det andet spand heste skulle så bruges til at trække 
vogne frem med, medens traktorerne skulle bruges 
til at køre til roekule med. Men hestene var sim
pelthen så lusede, at de gnubbede sig mod vogn
stangen eller smed sig ned, da de fik seler på. Vi 
kunne overhovedet ikke spænde dem for, og langt 
mindre køre med dem. Jeg måtte derfor til dyrlæge 
for at købe lusepulver, så vi kunne vaske dem. Den 
ene af traktorerne gik ganske forfærdeligt, så den 
måtte til mekaniker og skilles ad. Det var jo benzin
traktorer dengang og der havde åbenbart været skru
et et tændrør af og puttet en ganske lille møtrik ned 
i cylinderen. Derpå var tændrøret skruet på igen, så 
det var faktisk lidt af et mirakel, at ikke traktoren 
var blevet totalt ødelagt.

Efter at alle de genvordigheder var blevet nogen
lunde løst, kom vi endelig i gang med roerne, men 
så kom de næste problemer. Roerne var simpelthen 
så fyldt med ukrudt: Mælder, bynker, tidsler og 
kvikgræs, så det slæbte i roeoptageren. Vi kunne 
derfor kun køre et kort stykke ad gangen. Tilmed 
var roerne så små, at vi kun kunne læsse dem med 
spidsgreb. Hvis vi forsøgte med en roegreb, faldt ro
erne mellem grenene, og så ville vi også have fået 
alt ukrudtet med i roekulen, således at roerne ville 
rådne. Der var ikke for mange roer i forvejen. Da vi 
endelig - i begyndelsen af december, meget for sent 
- var færdig med roerne, tænkte jeg: Hvordan kla
rer vi foder til køerne i vinter ? Roekulen var nem
lig meget lille.

Køerne
Jeg havde i den forløbne tid, sat mig lidt ind i hvad 
det var for køer der var på gården. Jeg kiggede bl.a. 
på hvor mange junger mælk, der gik til mejeriet.

Jeg studerede også kontrolbogen, og måtte hur
tigt konstatere, at det var simpelthen en flok stude, 
der stod derovre i stalden. Jeg tror aldrig jeg har set 
så dårlige kontrolregnskaber - størsteparten af køer
ne var kun til slagtning.

Fodermesteren var hverken til at snakke med el
ler arbejde sammen med. Efter nogle måneder var 
han heldigvis væk en morgen. Hans kone eller sam
lever kom en morgen og sagde, at han var væk, men 

hun ville gerne blive og være med i stalden, hvis jeg 
kunne få en ugift i stedet for den forsvundne foder
mester. Det fik jeg så, og det gik rigtig godt indtil 
jeg fik fæstet en ny til 1. maj. Vel at mærke: Jeg 
fæstede ham ikke selv, det gjorde Steen Knudsen, 
som jo skulle være tilsynsførende det første år. Jeg 
havde imidlertid ikke valgt den fodermester, hvis 
jeg havde kunnet bestemme.

Pløjning i december
Vi var heldige med vejret. Det var stadig ret fint ef
terårsvejr, da vi endelig var færdige med roerne, 
men så måtte vi tærske lidt - vi måtte jo også sørge 
for korn til grisene og halm til køerne. Så var det på 
høje tid at få staldgødningen kørt ud - ellers kunne 
vi jo ikke komme i gang med pløjningen. Vi var jo 
næsten nået hen mod jul, og selvfølgelig var der ik
ke sået hverken frø eller vintersæd. Det ville den 
forrige ejer jo hverken bruge penge eller tid på, når 
gården alligevel skulle sælges. Det betød, at på nær 
græsmarkerne, skulle det hele piøjes. Vi havde haft 
et par løsarbejdere, men de blev fyret til jul. Et par 
andre fik juleferie, så foruden staldfolkene, var der 
kun en husmand og jeg selv. Der har vel været over 
200 tdr.ld. at pløje, så vi måtte pløje hele julen og 
nytåret, bortset fra selve helligdagene. Nu var der 
meget bakket, så det gik ikke lige så stærkt, som 
hvis det havde været flad jord, men vi blev da fær
dige, inden der kom frost og sne.

Nye maskiner
Om vinteren var det tid til at få efterset og repare
ret redskaber og maskiner. De var imidlertid i en sør
gelig forfatning, og meget var simpelthen så dårligt 
og gammeldags, at det blev skrottet. Selvom jeg var 
lidt irriteret over at have Steen Knudsen som vagt
hund, til at holde øje med mig, var jeg til tider alli
gevel glad for det, fordi han kunne se, at det var nød
vendigt at skifte ud. Det var derfor ham der måtte 
forelægge det for direktøren. Et par gange var vi da 
også på “Borsholmgaard”, for dér at se på ny ma
skiner - dér kunne vi se dem i brug.

Inden for det første år fik vi bl.a. to nye traktorer 
med lift, læssegrabbe, ny roeoptager, ny såmaskine, 
nye plove, to nye vogne og flere andre ting. Der var 
også en stor hestestald, hvor det meste blev lavet om, 
så der i stedet var plads til 10 søer.
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Lige hjemkommet med 1. præmie 
fra dyrskue i Hillerød med 2 bel
giske hopper - den ene med føl 
ved siden. Sommeren 1960. (HJ).

Latterlig dårlig besætning
1 vintermånederne havde jeg så endelig tid til at in
teressere mig rigtig for kostalden, gå kontrolregn
skaberne efter - og som nævnt, var der mange af 
koerne, som var helt nede på 75 kg smør om året. 
Det var jo helt latterligt, når en ordentlig ko helst 
skulle give 225 kg og opefter. Nu skal det retfær
digvis nævnes, at der havde været mund- og klovsy
ge 2 år i træk. Jeg vidste også på forhånd, at besæt
ningen var meget dårlig, fordi den fodermester, som 
vi havde på “Lindholm”, netop havde været på 
“Skovlund” et par år forinden. Han var imidlertid 
rejst, da det heller ikke var tilfredsstillende for ham, 
at arbejde med sådan en besætning.

For at have lidt rygdækning, henvendte jeg mig til 
kvægavlskonsulent Stryhn i Hillerød, og fik han til 
at hjælpe mig med at pille de dårligste ud, så vi kun
ne få dem solgt.

Derefter købte vi 10 kælvekøer i Odsherred. Det 
var nu Steen Knudsens skyld, at vi købte dem - jeg 
syntes egentlig ikke de var gode nok, men kalvene 
der kom, var efter gode tyre, så næste generation 
blev virkelig gode. Senere var jeg selv på Fyn og 
købe ti kælvekvier af virkelig god afstamning. Ef

ter at vi nogle få år senere havde bygget ny stald, 
købte vi en hel besætning på 17 køer, nede ved Ring
sted. Den var blandt de højstydende i hele landet, og 
vi blev derfor også en meget flot nr. 1 i hele Kon
trolforeningen. Når det hele kunne lade sig gøre så 
hurtigt, skyldtes det jo, at der var kapital bagved. En 
“almindelig” landmand havde jo først skulle tjene 
pengene, inden han kunne investere i flere køer.

Nu på eget ansvar
1. maj 1953 fik vi, som nævnt, en ny gift foderme
ster, som Steen Knudsen havde fæstet. Han hed Lau
rits Rasmussen, hans kone hed Mary og deres to 
børn, Karl og Ellen. De var flinke og pligtopfylden
de og nemme at arbejde sammen med - så det gik 
ganske godt i 4 år.

Da vi så nåede hen sidst på sommeren 1953, sag
de direktøren til mig: “Vi behøver da ikke Steen 
Knudsen mere. De klarer det da fint uden ham !” Og 
det var jeg da enig i, og derefter havde jeg så hele 
ansvaret selv.

Nu var vi også kommet igennem det første år med 
alle de problemer, der havde været. Det, der nu skul
le ske, var at få gjort markerne rene og i ordentlig
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Foto fra foråret 1954 - første gang vi skiftede traktorer ud. De to gamle (uden førerhus) skulle afleveres, men er sammen 
med de nye traktorer, først kørt frem på gårdspladsen foran ladebygningen, der også rummede mølleri.

gødningsstand. Ligeledes skulle markerne have godt 
med kalk, de var nemlig helt gule af gul okseøje - 
en typisk surbundsplante.

Traktoruheldet
Jeg fik også lagt græsmarkerne om, således at jeg 
fik vedvarende græsmarker på de værste bakker, 
som jo næsten ikke var til at køre på, hverken med 
traktor eller andre maskiner. Det betød en del vin
terarbejde med at lave nye folde. Men inden da hav
de vi været ude for at par uheld på de marker. Ved 
det første skete der ingen personskade, blot det, at 
traktorføreren ikke kunne styre traktoren med en 
gødningsspreder bagefter, så han havnede i en grøft. 
Anden gang var værre. Vi havde fået ny traktorfører, 
som skulle pudse foldene af med slåmaskine. Et sted 
havde jeg givet udtrykkelig besked på, at han ikke 
måtte køre, fordi der var alvorlig fare for at vælte. 
Men han var desværre af den slags, der skulle vise 
de andre tøsedrenge, at han kunne køre alle vegne. 
Da jeg så regnede med, at han snart måtte være fær
dig, gik jeg derud og så straks, at han var væltet med 
traktoren. Jeg må have udbrudt noget i retning af: 
“Åh Gud, han er død !”. Han drejede imidlertid ho
vedet og sagde: “Jeg er ikke død, men jeg kan ikke 
røre mig! Jeg er ramt tværs over ryggen af slåma

skinen!” Jeg løb naturligvis alt hvad jeg kunne hjem 
og fik tilkaldt en ambulance og Falck. Derpå tog jeg 
over for at hente hans kone. Han blev kørt på Es- 
bønderup Sygehus, hvor det viste sig, at han havde 
brækket ryggen og lænden 3 steder, men han blev 
heldigvis ikke lammet. Han blev spændt fast til en 
stor plade og lå sådan i meget lang tid. Der gik man
ge måneder før han atter kunne arbejde og tilsyne
ladende havde han ingen mén. Efter nogle få år måt
te han imidlertid opgive at arbejde ved landbruget. 
Han kunne ikke tåle kulden om vinteren og heller 
ikke de hårde løft, som der var mange af ved land
bruget dengang.

Bedriften udvides
Vi byggede også et stort stykke til svinestalden, så 
vi fik plads til ca 40 søer og 400 fedesvin. Senere 
byggede vi et ret stort maskinhus og senere igen et 
hønsehus i forbindelse med en ny hestestald til 4 ri
deheste. Direktørens børn havde fundet på, at de vil
le have rideheste, men de kom nu aldrig til at bruge 
dem. De var kun til at fylde foder i, men vi havde 
heldigvis intet med alt det at gøre. Det passede gart
neren, og han hørte slet ikke til det øvrige folkehold. 
Han var direktørens “altmuligmand”, som skulle 
passe høns, rideheste, have og gårds plads, samt va
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ske og pudse biler og hvad ellers direktøren kunne 
finde på til ham. Gartnerens kone hjalp til i hoved
bygningen.

I begyndelsen skulle Jessie klare det hele derin
de alene, men eftersom vi fik større besætninger og 
dermed flere folk, så blev det for meget. Derfor 
prøvede vi først med en ung pige, men hun var in
tet værd. I stedet fik vi en kone fra Danstrup nogle 
timer om formiddagen. Det gik fint. Senere fik vi 
så en gift traktorfører, hvis kone havde 3 timer hver 
formiddag. Gudrun, som hun hed, var meget dygtig 
flink, så det gik virkelig fint.

Allerede i sommeren 1953 var vi kommet ind i 
en god og behagelig rytme og havde gode folk. Det 
største problem var nok roemarken. Den var jo me
get tilgroet med før omtalte gul okseøje, så vi måt
te have ekstra roearbejdere for at få dem luget. Lidt 
tillæg til akkorden måtte der også til, således at de 
kunne holde en acceptabel dagløn.

Også tid til familiebesøg
Den sommer havde vi besøg af min moder og bror 
og svigerinde hjemme fra Mols. Jeg havde lejet en 
bil uden fører i den tid de var der, for at de kunne 
komme lidt rundt medens de var der. Det gjorde et 
stort indtryk på min moder, at se Fredensborg Slot 
og andre steder i Nordsjælland - hun havde stort set 
aldrig været udenfor Mols før. Jeg havde også en 
broder og svigerinde, der først var på “Bors- 
holmgaard”, senere på “Kvistgaard Hovedgaard”. 
Vi besøgte meget ofte hinanden i den periode vi var 
på “Skovlund”. Også Jessies familie fra Horns Her
red kom tit på besøg. Af niecer og nevøer havde vi 
tit besøg - bl.a. af min nevø fra Mols, der kom på 
lange ferier. Det gav lidt liv i huset.

Men tilbage til hverdagen på “Skovlund” - den 
gik jo stort set som på andre større gårde. Ganske 
vist var “Skovlund” ikke nogen herregård, men ar
bejdsforholdene var stort set de samme m.h.t. ar
bejdstid og deslige.

Efter omlægningen til de vedvarende græsfolde, 
måtte jeg have to marker med frø og en med roer. 
På den måde fik jeg variation i omdriften, så det ik
ke var korn altsammen. Det var også nogle få år, 
hvor vi havde en stor kartoffelmark - ca 20 tdr. Id. 
- med fabrikskartofler. Det var godt nogle år, men 
da vi ikke var andelshavere i kartoffelmelsfabrik-

Jessie og Hans Jensen fotograferet med kampestensladen i 
baggrunden - klar til en ferie i Jylland. Sommeren 1957.

ken, så ville de ikke give så meget for kartoflerne. 
Dermed blev det urentabelt.

Foruden bakkerne havde vi også noget jord, der 
lå meget lavt. Det var afvandet til Esrum Sø, men 
der havde vi problemer med lejesæd. Derfor prøve
de jeg med vårhvede. Det var en succes, for det var 
stivstrået og selvom det gav mindre udbytte, fik vi 
til gengæld en stor overpris for det. Det skyldtes, at 
det var meget bedre bagemel end almindelig hvede. 
Imidlertid gik det også kun godt et par år, så kunne 
der fås endnu bedre bagemel fra udlandet.

Poppeltræet
Efter vi havde været på “Skovlund” i en fire-fem år, 
og alt var i en god gænge, skete der pludselig noget, 
som ingen kunne forudse. Vi havde haft besøg af 
Jessies kusine og hendes forlovede, og efter at de 
var kørt, skulle jeg lige en tur i marken. På hjem-
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>

/ august 1956 væltede et stort poppeltræ og ødelagde gavlen og et langt stykke af kostalten. Bygningen til højre rummede 
kalvestalden.

vejen gik jeg gennem den lille skov, der hørte til 
gården, og langs med søen. Det var et pragtfuldt 
sommervejr, søen var næsten blank, bortset fra at 
der til tider var nogle mærkelige krusninger på van
det. På det sidste stykke hjem til gården var der no
get mærkeligt i luften - jeg kan ikke forklare hvad.

Lige efter jeg drejer om hjørnet af maskinhuset, 
er det som om en særlig kraft tager om det meget 
store poppeltræ, som stod foran kostalden. Træet 
bliver vredet rundt og med et stort brag vælter det 
ned over kostalden og smadrer en del af denne.

Fodermesteren og medhjælperen var ved at jage 
køer ind og jeg løb selvfølgelig hurtigt derhen, for 
at se om der var sket dem eller køerne noget. Det 
var der heldigvis ikke, men de råbte derinde fra: 
“Det brænder, det brænder!” Jeg løb så videre til 
møllerummet og slog hovedafbryderen fra - det var 

jo el-ledningerne, der var revet over. Ved at afbryde 
strømmen, fik vi en rigtig brand afværget.

Vi måtte jo hurtigst muligt have bud efter en elek
triker, så vi kunne få strømmen genetableret. Vi 
skulle jo have køerne malket, og heldigvis var der 
intet sket med malkeanlægget. Køerne skulle jo ud 
på marken igen, så vi gjorde intet ved det, der var 
smadret. Dels skulle vi have forsikringsselskabet ud 
at vurdere skaden, dels var det jo sommer. Det var 
især tagkonstruktionen og loftet der var ødelagt.

Stalden var jo gammel og dårligt vedligeholdt, og 
tilmed for lille, så direktør Bahnson var mest stemt 
for, at der blev bygget en hel ny stald. Det blev så 
vedtaget, at der skulle bygges en hel ny stald med 
plads til 75 køer + kæl vekvier. Den skulle bygges 
sammen med ungkreaturstalden, så der ialt blev 
plads til ca 150 dyr.

109



Så fin som en operationsstue
Direktøren var jo sådan indstillet, at det der var hans, 
skulle helst være finere og mere moderne end alle 
andres, og derfor blev det bygget meget flot og med 
de mest moderne installationer, der var på det tids
punkt. Det betød, at der blev indrettet stort malke
rum med kølemaskiner og kølehus, vaskekar, bord 
med vaskekummer, skabe m.m., foruden et tip-top 
toilet med vaskekumme. Hele stalden var beklædt 
med hvide fliser og der blev også lavet 4 kælvebok- 
se, som selvfølgelig var beklædt med fliser både på 
sider og gulv. Jeg husker engang vi havde en ung ko, 
som ikke kunne kælve, og vi måtte lave kejsersnit 
på den. Det havde vi haft før, men de var sendt til 
Landbohøjskolen. Dyrlægen mente imidlertid, at 
man ikke kunne fa bedre operationsstue end i den
ne nye stald, og det gik da også som det skulle.

Filmoptagelser
Udendørs fik vi opsat en rystemaskine, så roerne 
blev renset for jord inden de gik i elevator, hvor de 
blev kørt op i en kurv og en slidske for at komme 

ind i roehuset. Det var på det tidspunkt noget nyt 
maskineri, og vi blev også spurgt fra Landbofore
ningen om de måtte sende et filmhold ud for at fil
me det hele. Jeg tror, at de var der i tre dage. Det var 
ret generende, men alligevel ret interessant. Senere 
så vi det i Fjernsynet og nogle af billederne blev 
brugt i landbrugsbøger, bl.a. til undervisningsbrug 
på landbrugsskoler.

Nu har jeg beskrevet meget rosende de ting vi fik 
lavet, men teknologien udviklede sig i de år så hur
tigt, at efter kun fa år, var det allerede - om ikke fo
rældet - dog så højst umoderne. Senere kom der rør
malkning og automatisk udmugning, hvor man ba
re skulle trykke på knapper, så gik mælken op i rør 
og direkte ud i kølemaskinen. Og al gødningen kør
te automatisk ud i mødingen. Kort tid derefter kom 
så ristestalde og gyllebeholdere og andre steder for
søgte man sig med løsdriftstalde m.m.

Bahnson skuffet
Efter at vi havde overstået det nye byggeri, ville vo
res fodermester ikke mere. Han syntes det blev for 

NI///.,

Skovlunds hovedbygning set fra havesiden i foråret 1953. Personerne erf v. Hans Jensen, Astrid Frandsen og Jessie Jensen.
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stort, og købte i stedet en lille ejendom ved Lange
sø, som han blev meget glad for. Vi fik så en ny fo
dermester, der var ugift, samt to unge elever.

De skulle så selv afvikle ferier og fridage. Den 
nye fodermester, Poul Nielsen, var rigtigt uddannet 
indenfor større besætninger. Han kunne selv inse
minere, klovbeskære og slagte. Vi arbejdede meget 
godt sammen, da vi begge var indstillet på, at få en 
første klassesbesætning ud af det. Vi deltog også i 
dyrskuerne med ret mange dyr, som fik hæderlige 
præmier. Vi fik nogle 1. præmier og en 2. præmier 
for en tyr - og jeg havde da heller ikke ventet mere, 
men det var en stor skuffelse for direktøren, som tro
ede, at når det bare var fra “Skovlund”, så var det 
det bedste.

Tærskeværket bliver umoderne
De første mange år havde vi haft byggeri hver ene
ste år, så nu gjaldt det om at tænke på maskineriet. 
Jeg var bl.a. ude for at se på nogle brugte, men 
næsten nye tærskeværker, til afløsning for det gam
le. Heldigvis havde jeg ikke købt dem, for det var, 
at gå imod udviklingen. Med omlægningen af mar
kerne, var det jo nu muligt at køre med mejetærsker 
på alle de dyrkede marker. Desværre købte vi i første 
omgang en brugt mejetærsker, som vi kun fik bry
derier med og masser af reparationer på. Efter 2 år 
købte vi så en ny 1 O-fods Massey-Ferguson, samt en 
ny højtrykspresser. Nu var vi godt kørende, selvom 
det endnu på den tid var en sækkemejetærsker. Tank
maskinerne var endnil ikke rigtigt kommet frem, og 
vi havde jo heller ikke dengang silo eller anden la
gerplads til at tage løs korn hjem i.

Efterhånden betragtede jeg næsten “Skovlund” 
som min egen gård, men nu var direktørens drenge 
blevet så gamle, at de skulle være elever på gården. 
Det var selvfølgelig med henblik på, at den ene ef

terhånden skulle overtage ledelsen af gården. Dren
gene, Sønke og Jesper, var såmænd meget flinke, 
men det kunne til tider godt give lidt problemer, for 
de øvrige på gården kunne godt somme tider synes, 
at der blev taget lidt for meget hensyn til sønnerne. 
Et lille eksempel på en anden konflikt var engang, 
hvor Jesper havde kørt på traktor mod en stige, som 
stod op ad ensilage-siloen, og derved ødelagt den 
nederste meter. Det så direktøren senere, og skulle 
så vide, hvilken idiot, der havde lavet det. Jeg måt
te så fortælle, at der var hans egen søn, men jeg hav
de på fornemmelsen, at han troede, jeg dækkede 
over en af de andre.

Bekymring for fremtiden
Imidlertid havde vi talt alvorligt om, at det måske 
var på tide - jeg var midt i fyrrene - at se sig om ef
ter en anden stilling. Jeg ville jo nødig stå i den si
tuation som 50-årig at blive fyret, hvis en af dren
gene skulle overtage roret. Men så en morgen i maj 
1960, ringede Jessies broder og fortalte at deres fa
der var faldet om i stalden og var død. Han havde 
drevet Jessies fødegård på Sæby Mark i nærheden 
af Skibby. Denne gård fik vi nu tilbudt i forpagtning 
(efter 4 år købte vi den), og efter nogen betænk
ningstid, sagde vi så op til den 1. marts 1961. Ba- 
hnson var meget forstående og gav tilladelse til, at 
vi af og til tog til Sæby for at se efter gården. Til 
gengæld skulle vi så være behjælpelige med at fin
de en afløser til “Skovlund”.

Det blev en som hed Poulsen, som jeg mente var 
en dygtig mand. De havde 5 børn, men det mente 
direktøren ikke gjorde noget. En gang senere på 
sommeren i 1961, blev vi inviteret op til middag hos 
Bahnsons sammen med Poulsens. Her kunne vi se, 
at det gik vældigt fint, og at vi havde valgt rigtigt.
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En tur gennem Bøtterup

af Ole Larsen

Ole Larsen, født 26. a ug. 
1935 på Plejelt Overdrev, som 
søn af parcellist Jens Larsen 
og hustru. Da denne ejendom 
ligger helt inde ved Bøtterup By, 
har Ole Larsen altid betragtet 
sig selv som en "Bøtterupper.” 
Her fortæller han om Bøtterups 
huse og beboere, således som 
han husker dem fra 1930'rne 
og frem til vore dage. 
Fortællingen former sig som en gåtur gennem byen, hvor vi 
kigger ind i husene og gårdene langs "Bøtterup Gade 
Minderne er suppleret med erindringer af Ole Larsens 
søster, Edith, afOle Larsens egne erindringer fra barn
domshjemmet samt af materiale fra K.Damgaards samling.

Niels Frederik Jensen, f 
1873 på Plejelt Overdrev, 
søn af parcellist Jens Fre
deriksen og Ellen f Niel
sen. Uddannet ved tømrer
håndværk og nedsatte sig 
som tømrermester på sin 
fødeejendom i 1896. (KD).

Det er lidt med tårene på kinderne, at jeg skriver det
te, da mange af dem jeg omtaler nu ligger på Tikøb 
Kirkegaard - og de var både morsomme og speciel
le! Imidlertid håber jeg, at nye beboere og andre vil 
finde interesse i at læse lidt om hvem der har boet 
og præget Bøtterup i nyere tid.

Den første ejendom på venstre hånd når man kom
mer fra Esrumvejen og kører nord på ad Bøtteru- 
pvej (nr 1A) ejedes i 1930’rne af tømrermester Ni
els Frederik Jensen. Han var en driftig håndværker, 
havde to sønner i arbejde, 4 svende samt 2 lære
drenge. På den tid var den en ret stor virksomhed, 
blandt andet byggede han Nyrup Skole, Slamat ved 
Havreholm m.m. Han lignede iøvrigt statsminister 
Stauning til forveksling.

På højre hånd (Bøtterupvej nr 2A), lå min søsters 
og mit barndomshjem. Vi boede dér, 3 generationer. 
Vores far, Jens Larsen, der var gift med Friede, var 
udearbejdende hos murermester Gunnar Jensen, 
men i 1940 overtog vores far ejendommen efter vo
res farmor og farfar, Marie og Johannes Larsen. Vo
res forældre levede så af denne ejendom, der nu kal
des “Lærkeager” og hvortil der hørte 10 tdr.ld. ind
til 1975.

Et husmandssted
Men om denne ejendom, har jeg af min farfar fået 
fortalt meget:

Min oldefar, Jens Larsen, var den første på stedet 
omkring 1850. Jeg vil tro, at Jens Larsen fik hjælp 
af sin fader til at købe ejendommen, som egentlig 
ligger på Plejelt Overdrev, men som altid er regnet 
til Bøtterup. Her var 7 tdr.ld. dårlig jord, sand og mo
se. Her var 2 magre køer, en udlevet hest, et par gri
se og lidt høns. Alt var i meget ringe stand, så der 
var noget for en ung mand at tage fat på. Han blev 
gift med Laura, og de fik 4 børn. Imidlertid døde 
Jens allerede som 57 årig, og Laura sad tilbage med 
2 ukonfirmerede børn.

Min farfar, Johannes, var tjenestekarl hos proprie
tær Gravlund på “Lottesminde” og kunne ikke tages 
ud af tjenesten. Han var 18 år. Søsteren, Betty, var i 
tjeneste i Hornbæk. Nu var gode råd dyre. Min far
far overtog alligevel ejendommen, men da de ikke 
kunne leve af den, så fik han den aftale med 
Gravlund om, at den tid han ikke skulle arbejde med 
sin egen ejendom, kunne han bare bruges på Lot
tesminde. Ydermere blev han forkarl på Lottesmin
de, og måtte sætte folkene i gang hver morgen. Der 
må have været krummer i farfar. Og det må 
Gravlund også have syntes, for han lånte farfar he-

112



“Lærkeager", som ejendommen kaldes nu, har adressen Bøtterupvej 2 A. Foto ca. 1950 (OL).

ste og landbrugsmaskiner til dyrkning af hans egen 
ejendom - ellers ganske uhørt på den tid.

Måtte pløje og harve i mørke
Dette gik fint indtil farfar blev indkaldt som soldat 
på Kronborg. Men heldet fulgte ham. Han blev nem
lig oppasser for kaptajnen og fik lov at gå hjem hver 
aften, hvor han pløjede og harvede med en flager
muslygte på redskaberne. Det var ingen spøg at være 
soldat i 1887. Der var ingen løn, men på visse dage, 
fik farfar udleveret flæsk og rugbrød. Dette delte 
han med sin mor og mindre søskende. Kårene var jo 
små, det var en hård tid, når man tænker på, at han 
skulle være tilbage på Kronborg næste morgen kl 6.

Hans slagord var dog, at ingen var død af arbejde 
og frisk luft.

Sidste i halvfemserne blev farfar gift med Ane 
Marie Nielsen, husmandsdatter fra Annisse Sand. 
Hun var blevet sendt meget tidligt ud at tjene hos 
gårdmændene på Helsinge-egnen, hvor hun meget 
nøjsomt opsparede sine penge, og med medgift 
hjemmefra, blev det til i alt 2.000 kr. Det var man
ge penge på den tid, så i Bøtterup fik de drænet jor
den og lagt et stort dræn fra mosen. Bygningerne 
blev kraftigt restaurerede, og så var pengene brugt.

De fik 5 børn, men det var hårdt for farmor, for 
foruden at passe børnene, skulle hun også hjælpe 
til i mark og i stald, bl.a. altid malke køerne. Alt syn-
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Johannes Larsen,/. 16.08.1867på Plejelt Overdrev. Over
tog faderens husmandssted på Plejelt Overdrev ved Bøt
terup. (OL).

Anne Marie Nielsen, f. 09.11.1874 i Kæderup, Helsinge 
sogn, som datter af indsidder Mathias Nielsen og hustru 
Laurine f. Pedersen. (OL).

tes dog i god fremgang. Børnene voksede til og blev 
hurtigt sat i arbejde. Min farbror og far blev sendt 
til en skovløber i Horserød Hegn i ni-års alderen for 
at vogte køer. Efter konfirmation blev hele flokken 
sendt ud at tjene. Skolegangen i Havreholm Skole, 
var det så som så med, når børnene nu kunne bru
ges andre steder. Men når læreren truede med sko- 
le-mulkt, truede min farfar med, at han ikke ville 
slagte lærerens gris til jul.

Tørvelægning
Under første Verdenskrig 1914-18 blev der brug for 
tørv, og det blev et opsving for farfar. Tidligere hav
de han og hans far selv lagt lidt, men det var bes
værligt. De æltede tørvene i en kasse med de bare 
ben, for siden at køre tørvemassen op på bakkerne. 
Et langsommeligt og stort arbejde. Men nu skulle 
der altså for alvor gang i tørvelægningen. Farfar kon- 
struede selv en vandmølle, så han kunne pumpe den 
mængde vand ud af mosen, som var nødvendig. 
Samtidig fik han tømrermester Niels Frederik 

Jensen til at lave sig en tørve-æltekasse på hjul, så
ledes at en hest kunne trække den. Man fyldte så 
kassen 3/4 fuld af den opgravede tørv, derefter 1-2 
spande vand. Når man så kørte op mod bakken, æl
tede armene i kassen tørvemassen til den rette kon
sistens. På bakken havde man en ramme af træ, hvori 
man tippede læsset, og med en speciel flad træskovl, 
udglattede man så tørvemassen.

Derefter, når vandet havde sat sig, havde farfar en 
lang krum kniv, hvormed han udskar tørvene i de 
rette størrelser. Efter denne proces fremtrak hesten 
rammen til et nyt læs. Efter få dage kunne man kan
te (skrue) tørvene. Når de var helt tørre, stakkede 
man dem i et bestemt antal. Når alt dette var klaret, 
både med godtøl og snaps - for det var alligevel 
hårdt arbejde - læssede farfar, hvad der kunne læs
ses og stables på en fjedervogn og kørte dem til 
Hornbæk og Helsingør for 4 kr pr læs. Så skulle han 
endda bære dem i kældre i vedjekurve for samme 
pris. 4 kr lyder ikke af så meget, men i betragtning 
af, at et helt rugbrød kostede 12 øre og sild 80 øre
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Det gode naboskab i Bøtterup gav 
sig bl.a. udslag i, at naboerne 
spillede whist om vinteren og tog 
på ture sammen om sommeren. 
Her er deltagerne fotograferet på 
en sådan udflugt fotograferet.
Fra venstre ses: Inger Pedersen, 
Thora Svendsen, Anton Svend
sen, Ole Larsen, Jens Larsen, Jo
hannes Jensen, Friede Larsen og 
Ejnar Pedersen. Dagny Jensen 

var fotograf.
(Foto udlånt af Edith Jørgensen, 
Helsingør).

pr ol (= 80 stk), var det en ret god pris, som gav et 
godt overskud.

Et godt naboskab
Nu havde Johannes Larsen fået noget nyt at tænke 
på. Den tidligere omtalte tømrermester, som jo var 
farfars genbo, besluttede at opgive at være landmand 
ved siden af sit tømrer-erhverv, da dette greb mere 
og mere om sig. Han tilbød derfor naboen, Christi
an Petersen (nuv. Esrum vej 423) og min farfar, at de 
kunne dele jorden. Det var en god idé, da begge dis
se ejendomme, så ville blive på 10 tdr. Id. ogjorden 
tilmed ligge godt for dem. Det skal tilføjes, at Chr. 
Petersen og min farfar lagde hest sammen. Man 
pløjede og høstede så hver anden dag. En god ord
ning, som holdt sig helt op til 1960, idet Chr. Peter
sens søn, Henning, og min far fortsatte ordningen.

En sørgmunter hændelse indtraf også i de år. En 
gammel dame ejede det hus, der nu har adressen, 
Esrum vej 448. Hun lå for døden og ønskede at tale 
med farfar. Han gik derop og fik tilbudt huset for 
300 kr. Dette beløb havde han dog ikke, da han jo 
lige havde købt jord. Men hun tryglede ham om det, 
og sagde, at ellers fik hun ikke fred i sin grav. Far
fars spørgsmål har jo nok været: Hvorfor? Så be
kendte hun, at hun havde stjålet tørv i mosen til eget 

forbrug i mange år. Farfar tilgav hende, da hun var 
en fattig kone, men hun insisterede stadig, og så køb
te han huset.

Bierhvervene
Ved siden af landbruget og tørvelægningen havde 
Johannes Larsen to bierhverv. Han var husflidsmand 
med værksted i den ene ende af stuehuset. Der fa
brikerede han i dårligt vejr ledrag, river, hammels
tøj, skafter til økser, hamre, spidshakker m.m. Des
uden udførte han selv alle reparationer i træ på ejen
dommen. Det var en stor besparelse. Desuden fik 
mange af skovens folk, blandt andre min farbror, Ot
to Larsen, der var skovløber i Marianelundshuset 
ved Gurre, megen glæde af de meget veludførte ting.

Det andet bierhverv var hjemmeslagtning. Han 
slagtede for mange i Bøtterup og omegn. 70 grise 
på et år. Ét sted, på Aagaard i Bøtterup, hos gdr. An
ton Petersen, slagtede farfar 10 grise på ét år. Der 
var fem børn + tjenestefolk, så der var mange mun
de at mætte. Jeg husker, at farfar kørte mod Bøtte
rup - helt op til han blev 70 år - med fladbøren, hvor 
skoldekarret var på, tillige hans knive, skrabe-jern 
og hjemmefabrikerede hængetræer.

I 1940 overdrog min bedsteforældre ejendommen 
til min far, Jens Larsen og min mor, Friede f. An-
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Friede Larsen, der var medlem afTikøb Sogneråd i peri
oden 1954-62, valgt for Venstre, var gift med parcellist 
Jens Larsen. Her er hun ved at bade en feriepige fra 
København på gårdspladsen på Lærkeager.
(Foto udlånt af Edith Jørgensen, Helsingør).

dersen, og de drev som nævnt ejendommen frem til 
min fars død i 1975. Min moder boede på ejen
dommen frem til 1982, og efter et par år solgte vi 
så ejendommen.

Slettemosegaard
Vi går nu videre ad Bøtterupvej. Næste ejendom på 
venstre hånd hedder “Slettemosegaard” (Bøtterup
vej nr 5). Den ejedes under 2. verdenskrig af Johan 
Jensen, der vist nok tjente flere penge på den givti
ge tørvegravning end på landbrug. Johan Jensen 
havde to sønner, som var på alder med min søster, 
Edith. I hendes dagbog fra 2.8.1944 - da var hun 15 
år - finder vi:

I aften har vi så været hos Ole og Niels til ung
domsgilde på “Slettemosegaard’’. Lilli kom og hen
tede mig kl 19.30, og så gik vi derop. Da vi var sam
let, fik vi kaffe, kager, cloc og likør, og så dansede 
vi. Det blev så varmt at danse, så vi sprang ud af 
vinduerne og dansede ude på græsplænen i haven. 
Der var rigtignok stemning. Inden vi gik hjem, fik 
vi frokost. Dejligt smørrebrød, ostemadder og 
snaps. Jeg bryder mig ikke så meget om snaps. Jeg 
var hjemme kl 2 nat. Det var en meget vellykket nat.

Min søster, Edith, kom en del på Slettemosega
ard i de år, og deltog i ungdomsgilderne. Her er et 
andet uddrag fra hendes dagbog fra den 30. juni 
1945:

Gæsterne til Ole og Niels Sonne Jensens ungdoms
gilde ankom kl 17.30 for at spise aftensmad. Jeg 
havde brødkusken, Alfred Jensen, til bords. Vi fik 
krustader, kyllingsteg (kyllingerne var mælkefede
de) samt is og jordbær. Der var en sang, som ved 
harmonika-spillernes akkompagnement blev sunget 
om Ole og hans mellemskoleeksamen. Det var dej
lig mad. Jeg havde min hvide realist-kjole på. Efter 
at der var sagt “velbekomme ”, gik vi ind i den an
den stue og drak kaffe. Der var småkager, nej, “kys ” 
til kaffen. Det kunne Aksel fra “BØS” svært godt li
de - ligeså Vagn, de to gamle ungkarle.

Efter kys og kaffe dansedes der. En vældig god 
spillemand “gav den ” med gamle og nye danse. Jo 
mere øl han fik, desto bedre spillede han. De var 
flinke til at danse med, så jeg fik moret mig godt.

Men efterhånden fik spillemanden for meget. Han 
blev lidt træt. Men så legede vi “Blindebuk”, hvor
ved vi var ved at vælte hele huset. Det gik hårdt til. 
Men da spillemanden var kommet til sig selv igen, 
dansedes der videre, indtil vi skulle hjem, d.v.s. vi 
fik pølser og rundstykker, inden vi gik hjem.

Senere solgtes gården til Inger og Einar Petersen. 
Han var en dygtig landmand, og den familie blev vo
re gode naboer og vore venner for livstid. Ejnar er 
desværre død, men Inger er frisk og er nu omkring 
90 år. Da gården blev solgt flyttede de til Tikøb, men 
de nye ejere, Lena og Bo Larsen udviser stor inter-
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Valdemar Mathiesen, f. 1880 i Tinkerup, ejer af Aulegaard 
i Bøtterup i perioden 1919-47.
(Foto udlånt af Edith Jørgensen, Helsingør).

esse i at vedligeholde både bygninger og omgivel
ser.

De næste ejendomme på højre hånd har en lidt 
mere indviklet historie. Ejendommen, Bøtterupvej 
nr 2B, er meget flot. Her bor Grethe og Axel Jensen. 
De havde oprindeligt købt gården “Aulegaard” af 
grosserer K.V Jakobsen. Axel undersøgte hele un
dergrunden for grusmaterialer, men kvaliteten var 
åbenbart ikke god nok. Grethe er iøvrigt datter af 
Peter Olsen fra “Ravnegaard” i Havreholm, mens 
Axel var gårdmandssøn fra Horserød. K.V. Jakob
sen boede oprindeligt i det næste hus (nr 4) på høj
re side, men købte i 1947 “Aulegaard” (nr 6), hvor 
han drev en stor frugtplantage. Før ham ejedes Au
legaard af Else A. og Valdemar Matthiesen. De var 
meget energiske mennesker, men desværre fik Val
demar en række store sorger. Else, der var datter af 
gdr. Niels Jeppe Andersen i Mørdrup, døde således 
efter svær sygdom i 1939, og d. 10. december 1941 
brændte hele gården en kold og stormfuld nat. 1 den 
forbindelse forærede Vald. Matthiesen min far 1/4 
tdr.ld., så han kunne få udrettet sin mark. Det var 

som tak for godt naboskab, for far hjalp ind imel
lem om vinteren med tærskningen. Efter krigen, da 
gården var genopbygget, solgte Matthiesen så til 
K.V. Jakobsen.

Det lille hus på venstre hånd (Bøtterupvej nr 9), 
var ved god hjælp fra Valdemar Matthiesen, kom
met to gamle søskende, Laurits og Larsine Rasmus
sen, fra Slettemosegaard til gode, da de på grund af 
økonomiske problemer i 30’rne havde måttet gå fra 
gården. Heldigvis fik de et rigtigt godt otium dér. 
Thora og Anton Svendsen købte huset efter dem, i 
slutningen af krigen. Prisen var 6.000 kr, men så 
skulle der også ofres nye gulve, tag m.m., før de 
energiske nye ejere have fået et godt hjem. De blev 
meget gode venner med vores familie, og Thora er 
nu kommet op i 80’erne og lever i bedste velgåen
de i Aalsgaarde. Hun var iøvrigt den, der altid lave
de mad til alle festerne i Bøtterup og omegn.

Et hidsigt gemyt
Nu når vi næste gård på venstre hånd: “Vingegaar- 
den” (Bøtterupvej nr 11). Den ejedes i 30’erne af 
Margrethe og Jens Peter Larsen. Han døde godt nok 
i min barndom, men hvor var jeg bange for ham. 
Han havde et meget hidsigt gemyt, og skulle altid 
afprøve hvor stærke hans karle var. Det kostede ham 
engang hans ene øje! Ligeledes havde Valdemar 
Matthiessen og Jens Peter Larsen gadepladsen med 
dammen til fælles. Det krævede et korporligt slags
mål hvert år, men ved gilderne var de i højt humør 
og havde glemt alt om uoverensstemmelserne. Efter 
Jens Peters død, drev Margrethe ejendommen med 
forskellige bestyrere, men hun havde den store ulyk
ke at miste sin eneste datter, der døde af tuberkulo
se. Den mindreårige dattersøn, Preben, sad ene til
bage, men det klarede Margrethe med kærlig hånd. 
Gården brændte omkring 1953 og brandtomten 
solgtes. De nye ejere opførte et mindre hus på grun
den, og noget egentlig gårdanlæg er der ikke tale om 
i dag.

Det næste hus på højre hånd (Bøtterupvej nr 10) 
beboedes af Amanda og Julius Jensen. De var altid 
gode at få en snak med. Julius havde været smører 
på papirfabrikken i Havreholm, men hvad de bagef
ter ernærede sig ved, har undret mig, men hus, ha
ve og alt var så perfekt, så de, der kørte forbi altid 
glædede sig over det sirlige hus.
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Jens Peter Nielsen, f 1872 på Nederødgaard i Bøtterup, 
søn af gdr. Hans Nielsen. J.P. Nielsen overtog gården i 
1895 og var 4. generation på gården (OL).

Hanne Marie Nielsen, f. 1869 i Plej elt, datter af gdr. 
Niels Hansen. Giftede sig med Jens Peter Nielsen og blev 
gårdmandskone på Nedrødgaard (OL).

Den tabte stoppenål
Den næste gård på højre hånd hed oprindelig “Ne
derødgaard”, men kaldes nu “Birkegaard” (Bøtte- 
rupvej 12A). Der boede i min barndom mine aller
bedste venner i byen: Hanne og Jens Peter Nielsen, 
samt deres søn, Aksel. Hvis alle havde det så hyg
geligt og afslappet i vore dage, så var meget nået!

Hanne forkælede landsbyens unger, når vi kom 
ned til hende. Ikke med slik og kager, men hun 
spurgte altid: “Fryser I? Så kom ind og varm Jer - 
vi skal have en tår varmt om et øjeblik”. Et meget 
sødt menneske, og jeg husker engang min søster 
kom ned med lodsedler - da sad Hanne og græd. 
Søster blev ulykkelig og spurgte om årsagen. “Joh, 
nu har Amanda og jeg haft en stoppenål i kompag
ni i 10 år, og nu har hun tabt den på vejen herned!” 
“Jamen”, blev hun spurgt, “Hvorfor?”. “Jo, vi stop
per ikke strømper samme dag!”

Jens Peter stod for den daglige drift, hvor Aksel 
og karlen skulle arbejde, men han havde altid tid til 

en snak, uanset om det var voksne eller børn. En
gang sagde han til mig: “Ole, de siger her i lands
byen, at jeg er nærig, men husk min dreng, der er 
stor forskel på nærighed og påpasselighed! Min far 
sagde til mig: Når der er gilde, er det det bedste sted 
at være hestepasser!”

Der er ikke mange efterkommere herfra, men et 
barnebarn, Lissie, bo nu på Hallandsvej i Aalsgaar- 
de.

Næste hus på højre hånd (Bøtterupvej nr 12B) 
ejedes af Laura Larsen. Hun syede kjoler for om
egnens damer, blandt andet brudekjoler - det fik min 
søster glæde af i 1948. Laura var datter af de tidli
gere omtalte Amanda og Julius. Huset var gammelt 
og i lidt dårlig stand, så efter forældrenes død, flyt
tede hun hjem, og huset sank ad åre i grus.

Den eneste slægtsgård
Vi går nu til den anden side af vejen, til “Hampe- 
gaard”. Den ejedes af Astrid og Carl Larsen, gård-
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Nederødgaard i Bøtterup kaldes nu for Birkegaard. Her er stuehuset fotograferet omkring 1920. (OL).

Hampegaard er den eneste afgårdene i Bøtterup, der fortsat drives af samme slægt - nu i kompagniskab mellem Poul Lar
sen og hans søn, Henrik Larsen. (KD).
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Aagaard 
fotograferet i 
1950*erne, 
medens den 
endnu var i 
familien 
Petersens eje. 
(Foto udlånt af 
Kirsten-Inge 
Christoffersen, 
Tikøb).

en var Carls fødehjem, medens Astrid var fra “Sand- 
bakkegaard” i Jonstrup. Ved siden af gårddriften 
havde Carl Larsen mange tillidsposter, bl.a. Tikøb 
Sogneråd, Havreholm Mejeri, Tikøb Brugsforening 
m.m. Sønnen Poul Larsen var med i gårddriften 
sammen med en karl, og efter Carls død overtog han

Niels Anton Petersen (1876-1961) og Eleonora Marie f 
Nielsen (1876-1956).
(Foto udlånt af Kirsten-Inge Christoffersen, Tikøb).

gården. Han er gift med Solveig fra “Rødegaard” i 
Øerne. Jeg har fået at vide, at deres eneste søn, Hen
rik, overtager gården - det glæder mig, da det har 
tyndet kraftigt ud blandt slægterne i Bøtterup.

Gården overfor hedder “Aagaard” (nr 16A). Den 
ejedes af Nora og Anthon Petersen. Det var lands
byens største gård. Dette ægtepar havde 5 børn, 
de fire af børnene fik gårde andre steder i kommu
nen. Da Nora døde, blev Anthon på gården et styk
ke tid, men senere overtog sønnen Vagn Petersen Aa
gaard, mens hans broder, Svend, der var ungkarl, 
købte en gård ved Horserød. Vagn blev gift senere, 
men fik ingen børn. Søskendefamilien er til gen
gæld stor, og en af efterkommerne fra Horserød, 
Kirsten Inge Christoffersen, er nu slægtsforsker og 
bor i Tikøb.

Fremtiden
Gårdene i Bøtterup er nu snart alle sammen ude af 
de gamle familiers ejerskab, det samme med huse
ne. Men til gengæld er der sket det glædelige nye, 
at jordene fra Aulegaard, Birkegaard og Aagaard er 
solgt til Hornbæk Golfklub. Det vil betyde, at man
ge mennesker - også udefra - nu vil kunne få en stor 
oplevelse i den smukke natur på de grønne baner 
ved Bøtterup.
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Årsberetning 1997

Af Kenno Pedersen

Et alvorligt tilbageslag for Helsingør Kommunes 
Museers langsigtede magasinplanlægning var Fre
deriksborg Amts afslag på Helsingør Kommunes 
ansøgning om tilladelse til opførelse af ny maga
sinbygning på Flynderupgård. Magasinbygningen 
skulle således på sigt have indgået i et samlet cen
tralmagasin for museerne, der allerede rådede over 
én magasinbygning på stedet. Kulturelt Udvalg, der 
er museernes bestyrelse, har på den baggrund an
modet om en redegørelse for museernes aktuelle 
magasinforhold mhp udarbejdelse af en handlings
plan for en langsigtet løsning af museernes maga
sinforhold, som influerer stærkt på den øvrige muse
ale virksomhed.

Det forgangne arbejdsår 1997 har vist, at det vil 
være afgørende nødvendigt for museumsvæsenet at 
finde en anderledes sammenhæng mellem mål og 
midler i den museale virksomhed, hvor der af øko
nomiske og arbejdsmæssige årsager i stadig større 
udstrækning må vægtes mellem de basale museale 
arbejdsområder, som er indsamling og dokumenta
tion, undersøgelser, bevaring, forskning og formid
ling.

Indsamling og registrering
Helsingør Kommunes Museer har sædvanen tro lagt 
overordentlig stor vægt på at fungere som “lo
kalsamfundets hukommelse” samt være en “viden- 
og identitetsbank” gennem en målrettet indsamling 
og dokumentation af samfundslivet.

Museerne har i det forløbne år fået tilbudt flere 
større samlinger af genstande og arkivalier, der er 
blevet accepteret under den forudsætning, at en 
egentlig hjemtagelse kunne ske på et senere tids
punkt. Indsamlingsvirksomheden har derfor ikke 
været omfattet af de helt store hjemtagelser. Men der 
har alligevel været mere end rigeligt at bestille i re
gistreringsafdelingen, hvor registrator Kirsten Aa- 
gaard det meste af året har måttet arbejde på over
tid. Der er tale om et gevaldigt arbejdsområde med 
en normering på 16 timer. Rettelig burde timenor
meringen være 3-4 gange højere. Men hvoromalting 
er, så er der ydet en stor og prisværdig indsats på re
gistreringsområdet - stille og lidet spektakulært. 
Sidstnævnte kan være lidt af et problem, hvilket var 
baggrunden for den særudstilling, der åbnede på 
Flynderupgård Museet i foråret 1997 med titlen

Magasinbygningen der ses 
til højre, blev opført i 1991 
på Flynderupgård som led i 
opbygningen af et rumme
ligt og tidssvarende central
magasin for Helsingør 
Kommunes Museer.
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Situation ved museernes 
handelsbod på det lille torv 
ud for Strandgade 93 i for
bindelse med “Baltic Paris 
I baggrunden ses Skibskla- 
rergården.

“Det usynlige museum”. Intentionen var således at 
vise det arbejdende museum inden for blandt andet 
registreringsområdet, der tager vare på, at hver ene
ste genstand i en hjemtagelse påføres nummer og 
beskrives således, at den med sikkerhed kan identi
ficeres også uden museumsnummer, inden den eks
pederes videre i det museale system. Det er et ar
bejde, der kræver stor omhu og akkuratesse.

Erhvervelser
Med økonomisk støtte fra forskellige fonde, insti
tutioner og private mennesker, er det lykkedes mu
seerne at få suppleret samlingerne med en række go
de og interessante erhvervelser i 1997. Mest beko
stelig har været erhvervelsen af Vigilius Erichsen’s 
portrætmaleri af Prins Frederik til ophængning på 
Marienlyst Slot, hvilket er sket med økonomisk støt
te fra Ny Carlsberg Fondet, Augustinusfonden og 
Lizzie og Eiler Ruges Kunstfond.

Museerne har endvidere i forbindelse med ud
stillingen “Hornbæk i Kunsten” på Marienlyst Slot 
i efteråret bl.a. fået option på erhvervelse af maleri 
af Carl Neumann med motiv fra “Stokken” i Horn
bæk. Med henblik på en kommende udstillling om 
Kronborg i malerkunsten er de foregående års er
hvervelser af malerier med motiv fra slottet blevet 
fortsat. Erhvervet er således et maleri med motiv fra 
Sydfløjen malt af Ole Kielberg.

Teglværksindustrien har været stor og omfatten
de ved Helsingør, men er desuagtet meget sparsomt 
belyst og repræsenteret i museernes samling. God 
fyldest rent kulturhistorisk gør derfor det maleri 
som museerne har erhvervet med motiv fra Nøj
somhed Teglværk. Det samme må siges at være 
tilfældet med en kårde, hvor det særegne og inter
essante er indgraveringen, som henfører våbenet til 
garnisonen på Kronborg.

Med det moderne brandvæsen blev de gamle 
sprøjtehuse overflødige. De fleste fik lov at stå med 
deres sprøjter og øvrige brandredskaber, oftest al
deles upåagtet. Men en tid kom, der ville anderle
des. Lykkeligvis er sprøjtehusene bevaret i bl.a. 
Saunte, i Skotterup og i Nyrup. Renoveret står Ny
rup Brandsprøjte i det nyistandsatte Skotterup 
Sprøjtehus.

Undersøgelser og forskning
Museernes undersøgelsesvirksomhed har på grund 
af de utrolig mange og forskelligartede arbejdsop
gaver, der nærmest vælter ind over museerne og op
tager dagligdagen og mere til, fortrinsvis omfattet 
en række mindre undersøgelser, som har været for
anlediget af de mange henvendelser - mundtlig som- 
skriftlig - der i årets løb er blevet rettet til museer
ne fra såvel privatpersoner som virksomheder og of
fentlige institutioner.
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Det har generelt været overordentig vanskeligt at 
finde tid og ikke mindst sammenhængende tid til at 
foranstalte større undersøgelser endsige gøre påbe
gyndte færdige. Men afsluttet og offentliggjort er 
“En beskrivelse af Tikøb Sogn i året 1681”, der er 
en kommenteret udskrift af markbøgerne, som tilli
ge er jævnført til udsnit af nutidige kort. Udgivelsen 
er finansieret af Unidanmarks Gavefond og Frede
riksborg Amts Museumsråd.

Grundige undersøgelser ligger ligeledes til grund 
ved udarbejdelsen af udsillingskataloget til “Horn
bæk i Kunsten” og “Skitser fra Øresundskysten”. 
Undersøgelser har ligeledes været foranstaltet i for
bindelse med udarbejdelsen af artikelserien i Hel
singør Dagblad “Træk af Helsingør og Tikøb kom
muners historie 1914-94”, hvor de første 48 artikler 
omhandler tiden fra 1914 til 1929. Hermed stopper 
serien foreløbig i et par år for at give tid og mulig
hed for undersøgelser og indsamling af materiale. 
Udarbejdelsen af et jubilæumsskrift for Amor Sko 
1907-97 i tilknytning til museernes store samling af 
skotøj fra samme forretning, har ligesom i tilfældet 
Helsingør Brandvæsen 1898- 1998 nødvendiggjort 
forskellige undersøgelser. Endvidere har under
søgelser været nødvendige i forbindelse med udar
bejdelsen af de foreløbig sidste 4 hæfter af ialt 13 
guides i serien “Rundt i gamle Helsingør”, der om
handler “Kong Peders Helsingør”, “Monumenternes 

Helsingør”, “Klostret og kirkernes Helsingør” og 
“Bastionernes Helsingør”.

Bevaring
I kølvandet på den fortløbende genstandsoverflyt
ning til “centralmagasinet”, herunder den magasi
nering der foretages i forbindelse med formidlings- 
og indsamlingsvirksomheden, har det interne beva
ringsarbejde ved museerne i 1997 stort set ind
skrænket sig til den genstandspleje, der er omfattet 
af frysning eller behandling i “varmekontaineren”.

En lille gruppe frivillige medarbejdere med ud
spring i “Stejlepladsgruppen” i Skotterup har i løbet 
af sommeren og efteråret på fornemste vis istandsat 
den gamle Nyrup Brandsprøjte, som er blevet skæn
ket til museerne af ejendomsmægler Ole Laugmann. 
Brandsprøjten var så god som ny da den i forbin
delse med indvielsen af det nyrestaureret “Skotte
rup Sprøjtehus” var i “funktion” som sprøjte.

Museerne har inden for rammmen af det som en 
tredjedel af en anpart i Østdansk Fælleskonserve
ring på Kronborg giver mulighed for, fået udført 
konservering af malerier for anpartens pålydende.

Eksternt har museerne som sædvanlig bistået 
såvel private såvelsom offentlige myndigheder har 
som sædvanlig været bistået af museerne i en ræk
ke mindre bevaringsager.

Helsingør Kommunes Museer skal 
som alle andre arbejdspladser 
igang med arbejdspladsvurderin
ger. Her et kig ind i registrerings
afdelingen på Flynderupgård Mu
seet.
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Formidling
Gennem en oplevelsesbetonet og brugerrelaterét 
museal formidling i form af udstillinger, arrange
menter og publicering, har det været målet at bi
bringe alle brugere en større og breddere forståelse 
af lokalsamfundet og dets forudsætninger og deri
gennem også bedre mulighed for at præge udvik
lingen.

Formidlingen har haft mange aspekter. Emne
mæssigt har særudstillingerne været mangesidige, 
spændende fra “Det usynlige museum” over “Gam
mel, ældre, ældst” til “Skitser fra Øresundskysten. 
Maleren Anton Dorph”, “Tråden der brast.... pæla- 
stinensiske broderier og kvinderne bag dem”, 
“Hornbæk i Kunsten”, “Danse, danse dukke min” 
og “Bordets glæder”. Hertil er præsteret en række 
mindre udstillinger bestående af et par montre og 
plancher over emner som “Bastionernes Helsingør” 
og silhouetteklip. Formidlingsvirksomheden har 
desuden omfattet en lang række arrangementer i 
form af foredrag, omvisninger og by vandringer. In
spektørgruppen har i det forløbne år holdt en række 
foredrag såvel internt som eksternt i et antal af om
kring 40 excl. 32 foredragsarrangementer i Skibs- 
klarerergaarden i Strandgade 91. Hertil føjer sig fle
re end 100 omvisninger i de respektive udstillinger 
på museerne. Med udgangspunkt i modellen Hel
singør anno 1801 er gennemført henved 40 by van
dringer.

Besøgsstatistikken udviser for året 1997 43.953. 
I forhold til 1995 og 1996, hvor antallet af muse
umsgæster nåede op på 40.581 og 34.404 er der ta
le om en stigning på 7,6% i det samlede besøgstal. 
For de respektive afdelinger af Helsingør Kommu
nes Museer fordeler de besøgende sig med 29.142 
(25.842/18.406) på Marienlyst Slot, 8.227 
(9898/8184) på Helsingør Bymuseum, 5.916 
(4341/7814) på Flynderupgård Museet. Besøgstal
let for Museet Tikøb Frysehus kan i sagens natur ik
ke gøres op, men skønsmæssigt ligger besøgstallet 
på omkring 500 i lighed med de foregående år.

Sædvanen tro har museerne været dybt engageret 
i publiceringsvirksomhed, der bl.a. har omfattet de 
sidste fire guides i serien “Rundt i det gamle Hel
singør”, “Skitser fra Øresundskysten”, “En beskri
velse af Tikøb Sogn i året 1681” og “Hornbæk i Kun
sten” samt en række registre og lokalhistoriske ar

bejdsredskaber. Hertil kommer eksterne publikatio
ner som Folk og Minder fra Nordsjælland, fotogra
fen Ole Bram’s bog “Helsingør og omegn” samt ar
tikelserier i Helsingør Dagblad.

Endelig har formidlingsafdelingen udarbejdet un
dervisningsmateriale til særudstillingen “Bordets 
Glæder” på Flynderupgård Museet samt til bymo
dellen anno 1801 og det florissante Helsingør på By
museet.

“Kulturnatten” er et glimrende eksempel på ti
dens trend i museumsformidlingen. Ønskes fornyet 
tilstrømning til museerne må der laves arrangemen
ter. Selvfølgelig trække de traditionelle særudstil
linger fortsat deres publikum, og da navnlig når 
“tidsånden” rammes. Museernes faste udstillinger 
har ligeledes deres publikum. Men tilstrømningen 
hertil står sjældent mål med den som kan opleves 
ved et arrangement som “Kulturnatten”, hvor By
museet havde mere end 700 besøgende på nogle få 
timer. Medarbejdernes kreativitet og uforlignelige 
engagement dygtigt bistået af en række aktører fra 
Hammermøllens Teatergruppe bibragte Karmeliter- 
huset noget af sin gamle tid som fattighus, hvorved 
publikum fik en stor og berigende oplevelse, der 
utvivlsomt vil anspore til på ny at besøge museet. 
Det gælder også Marienlyst Slot og Flynderupgård 
Museet, der ligeledes i “Kulturnattten” blev for
midlet på utraditionel vis.

Museerne deltog tilsvarende i Helsingør Havns 
storslået arrangement omkring Baltic Sails. Under 
inspiration af “Alle tiders sundmarked” etablerede 
Bymuseet i samarbejde med Skibsklarerergaarden 
en handelsbod på pladsen foran Strandgade 93. Det
te viste sig at være lidt af en udørken i forhold til de 
øvrige aktiviteter og dermed det store menneske
mylder, men det blev alligevel en god succes, både 
hvad angår handelen som den museale formidling.

Velbesøgte har tilsvarende arrangementerne på 
Flynderupgård været. Meget fornøjelige har været 
de efterhånden traditionelle sommer- og efterårsar
rangementer, som arrangeres af en aktiv og engage
ret kreds indenfor Frilandskulturcentret Flynderup- 
gårds Venner.

Med byrådsmedlem Annette Bredorf som initia
tivtager og primus motor har Marienlyst Slot i for
bindelse med udstillingen “Gammel, ældre, ældst” 
dannet rammen om en konkurrence om den bedste 
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lokale opskrift, ligesom en række mere eller mindre 
kendte personer tog plads i “den varme stol”, hvor 
interview’eren var Annette Bredorf.

Endelig har museerne indledt et samarbejde med 
TV-HH omkring en historisk udsendelsesrække med 
arbejdstitlen “Mit Helsingør”. En markedsunder
søgelse har vist, at udsendelser om historiske for
hold er topscorer blandt seerne, der potentielt om
fatter 1/2 mio.

Organisation og samarbejde
De såkaldte udviklingssamtaler er blevet et virkelig 
godt redskab i såvel personaleudviklingen som i or
ganisatorisk henseende. Udviklingssamtalerne blev 
gennemført i september-oktober måned med samt
lige ansatte. Mange virkelig gode og konstruktive 
synspunkter kom for dagen, og har givet anledning 
til konkrete tiltag. Således er en større kontorroka
de blevet gennemført på Bymuseet med henblik på 
at skabe bedre arbejdsrelationer. Noget tilsvarende 
er under udvikling på Flynderupgård Museet. Nyt er 
det ligeledes, at museumschefen fremover deltager 
i de respektive afdelingsmøder en gang om måne
den, hvor specifikke spørgsmål og forhold kan bli
ve drøftet. En mere synlig ledelse af museerne, såvel 
fagligt som administrativt, har været et gennem
gående tema, der vil blive taget fat på, om end det 
grundlæggende i den nuværende ledelsesform nød
vendigvis vil blive fastholdt. Denne er betinget af 
den givne decentrale museumsstruktur, samt en tro 
på, at uddelegering af ansvar og kompetance til 
voksne og ansvarlige mennesker vil være befor
drende ikke alene arbejdsmæssigt, men tillige højne 
kvaliteten af det arbejde der udføres. Der er handlet 
i overensstemmelse hermed og under indtryk af de 
givne forudsætninger og muligheder, der er under 
konstant forandring. Forholdene på et museum er på 
ingen måde statiske, så form og indhold af samar
bejdet må nødvendigvis ændres i takt med udvik
lingen, således som det er sket med hensyn til mu
seernes “mødestruktur” (jfr. årsberetningen for 
1996). Der er endvidere blevet anvendt en del res
sourcer arbejdsmæssigt på at tilvejebringe “VÆRD 
AT VIDE - en håndbog for personalet ved Helsing
ør Kommunes Museer”, der forventes at ligge en
delig klar i begyndelsen af 1998.

Vedtægter og stillingsbeskrivelser pålægger mu

seernes ledelse at søge samarbejde med beslægtede 
institutioner og organisationer. Museeerne er på den 
baggrund repræsenteret ved Palle Westergaard (Kul- 
tuelt Udvalg) og museumschefen i Amtsmuseums
rådet for Frederiksborg Amt. Endvidere er museer
ne repræsenteret i “dragtpuljen” ved Kirsten Aa- 
gaard, “byhistorisk pulje” ved Anne Majken Snerup 
Rud, “håndværks-og industripuljen” ved Lars Bjørn 
Madsen, arbejdsgruppe om lerjordshuse ved Anne 
Majken Snerup Rud og Lars Bjørn Madsen. Anne 
Majken Snerup Rud er mmedlem af arbejdsgruppen 
vedrørende Fællesindsamling i Frederiksborg Amt. 
Lars Bjørn Madsen er indtrådt i bestyrelsen for Sam
menslutningen af Lokalhistoriske arkiver i Frede
riksborg Amt (LAFA) og i bestyrelsen for Frede
riksborg Amts Historiske Samfund, hvor Kenno Pe
dersen er næstformand. Med observatørstatus del
tager Anne Majken Snerup Rud og Kenno Pedersen 
i henholdsvis Hornbækegnens Historiske Arkiv og i 
Hellebæk-Aalsgaarde Egnshistoriske Forening. 
Endvidere har museerne været repræsenteret i en 
række kommunale arbejdsgrupper såsom Image Fo
rum, Idéudvikling for Værftsarealet og “Bynisseko- 
mite” ved Kenno Pedersen. Endvidere er museerne 
repræsenteret i sikkerhedsudvalget ved Jørgen Niel
sen og Kenno Pedersen. Endelig er Kenno Pedersen 
ved testamentarisk bestemmelse indtrådt i Ingeborg 
og Conrad Nellemann’s Minde med kulturelt sigte.

Kurser og seminarer
Med godt og vel 8000 kroner afsat på budgettet til 
kurser og efteruddannelse af det faste personale på 
18 medarbejdere, har efteruddannelse og kursusfre- 
kventering været yderst begrænset. Ågot Bryde An
dersen, Lene Hansen og Charlotte Hansen har såle
des været på arkivkursus på Farum Lokalhistoriske 
Arkiv. Museumsregistrator Kirsten Aagaard har til
svarende deltaget i et stilhistorisk kursus i Århus. 
Den interne efteruddannelse har været koncentreret 
om EDB, der er blevet et “must” i arbejdsdagen, og 
med Bjarne Birkbak fra Farum Lokalhistoriske Ar
kiv som instruktør/konsulent.

Personale
Normeringen ved Helsingør Kommunes Museer 
(Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og 
Marienlyst Slot) er pr. 1.1. 1998 11 “årsværker”, der 

125



omfatter følgende: Museumschef Kenno Pedersen, 
museumsinspektør (souschef) Anne Majken Snerup 
Rud, museumsinspektør Lars Bjørn Madsen, muse
umsinspektør Mona Faye, museumsinspektør/for- 
midler Lone Hvass, museumsregistrator Kirsten Aa
gaard, museumssekretær Helle Pedersen, museums- 
sassitent/museumsforvalter Ågot Bryde Andersen, 
magasinforvalter/museumshåndværker Carsten 
Møller, museumsassistent/betjent Bendt Petersen, 
museumsassistent Tenna Bülow, museumsassistent 
Jørgen Nielsen, museumsassistent Henrik Tofte Jør
gensen, rengøringsassistent Dorthe Steffensen, ren
gøringsassistent Randi Johannesson, kustode Marie 
Louise Snerup Rud, kustode Camilla Krönlein, ku
stode Maria Varvosie, volontørerne Torben Bill-Jes- 
sen og Børge Hansen.

Bygninger
Altimedens en tiltrængt renovering af taget på Kar- 
meliterhuset afventer en økonomisk bevilling, er de 
nederste skiftegange på facaden mod St. Annagade 
blevet renoveret forsåvidt at en række “munkesten”, 
der smuldrede på grund af vintersaltning, er blevet 
fornyet. Entreen til Bymuseet er på fornemste vis 
blevet maleristandsat. Malet er ligeledes et par kon
torer i forbindelse med en større kontorrokade.

Vedligeholdelsesarbejdet på Marienlyst Slot har 
foruden de evindelig småreparationer omfattet en 
omfattende istandsættelse af det nord-vestlige hjør
nerum, der samtidig er blevet indrettet til kontor.

På Flynderupgård Museet er to udstillingsrum i 
stueetagen blevet gennemgribende istandsat.

De lokalhistoriske arkiver
Helsingør Byhistoriske Arkiv, der omfatter arkiva
lier vedrørende den gamle Helsingør Kommune, har 
til huse i Karmeliterhuset. Det er svært tilgængeligt, 
da det ikke råder over en læsesal. Ja, der findes end
og ikke een eneste studieplads, som arkivets bruge
re kan betjene sig af. Det betyder, at betjeningen af 
arkivets brugere kun kan ske ved, at museets perso
nale selv udfører det arbejde, som arkivbrugere an
dre steder selv kan - og skal - klare efter frem
læggelse af de ønskede arkivalier til brug i læsesa
len. Man kan spøgefuldt sige, at betjeningen såle
des er i topklasse på vort arkiv, men i realiteten be
tyder det, at der må afvise mange brugere, da der 

selvsagt ikke er mandskab/økonomi til at udføre det 
arbejde, brugeren selv forventer at udføre.

En forbedring af disse forhold kan kun ske ved 
etableringen af en læsesal. 1 en sådan bør opstilles 
diverse hjælpemidler som registre, registraturer, 
museets håndbibliotek, museets kopier af folketæl
linger, brandtaxationer, kirkebøger m.v.. Til sidst
nævnte fordres anskaffelse af mikrofilm- og mi- 
krofiche læseapparat. Læsesalen kan imidlertid 
ikke tilvejebringes i Karmeliterhuset, hvor Bymu
seets udstillingsplads selvsagt ikke kan indskræn
kes yderligere, hvorfor en sådan kun kan etableres 
i en bygning udenfor museet, og det må da være 
en selvfølge, at arkivet i lighed med andre by
historiske arkiver stadig har domicil i den indre 
by. Det gør det lettere at finde og besøge for de 
fleste brugere, og et byhistorisk arkiv hører nu en
gang til i en by. Det skal bemærkes, at den del af ar
kivet, der omfatter den øvrige del af Helsingør Kom
mune (den gamle Tikøb Kommune), af praktiske 
grunde beror på Flynderupgaard Museet og admi
nistreres derfra.

Trods disse efterhånden velbekendte mangler, er 
der også positive ting at bemærke. Således arbejdes 
der fortsat med udarbejdelsen af registraturer og re
gistre, hvor register over de eligerede borgeres ko
pibøger over udgåede breve 1792-1836 nu er udgi
vet, og en registratur over Helsingør Værfts omfat
tende arkiv vil foreligge i slutningen af 1998. Også 
et længe savnet register over Helsingørs husnavne 
vil være en realitet i løbet af indeværende år. Læn
gere udsigter har registret over de i perioden 1838- 
1970 publicerede uddrag af Helsingør Byraads for
handlinger, som er under udarbejdelse ved frivillig 
arbejdskraft, men som ikke kan færdiggøres uden 
betydelig økonomisk støtte, og en sådan har vi end
nu ikke haft held til at få. Et register over disse vil 
være af væsentlig betydning for en lang række bru
gere, lige fra kommunens forvaltninger til forskere 
og historisk interesserede borgere.

I snart mange år har arkivet været under registre
ring på EDB, og nu er denne del af arbejdet inten
siveret, således at søgningen på flere af vore man
ge arkivgrupper, eksempelvis vort personarkiv og 
samlingen af kort og tegninger, vil være en enkel 
sag i løbet af året.

126


