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Tikøb Kommunes historie

- kan selvfølgelig ikke beskrives i kun to årbøger. Der kan alene gives nogle enkelte bidrag til belysning af for
skellige geografiske områder, forskellige emner og forskellige tidsperioder. Emnerne i en årbog er også af
hængige af de muligheder, der er for at finde forfattere, der er indstillet på at levere bidrag. Trods disse svære 
odds er det lykkedes - for andet år i træk - at sætte en årbog sammen, der kommer ganske godt rundt i den 
gamle Tikøb Kommune. Der er i de to årbøger fra hhv. 1997 og denne fra 1998 en overvægt af artikler om
handlende det 20. århundrede. Det skyldes, at det er lykkedes at finde en række personer, som med et tæt lo
kalkendskab har haft baggrund og interesse i at beskrive deres »hjørne« af kommunen - oftest i form af erin
dringer.

Det gælder i særdelseshed Agnes Olsen (11), der med sit indgående kendskab til Bistrup, Tikøb og omegnen, 
har berettet om livet på landet fra hendes barndom og unge år. Herunder nogle fortræffelige personskildrin
ger. Men det gælder bestemt også nu afdøde Aksel Sørensen (12), der med sin beretning om livet i skovene, har 
formået at give et glimrende indblik i arbejdet og ikke mindst skønheden i områdets store skove. Også Erik 
Stendevad-Larsen (15) har med sin beretning om en frugtplantage givet et godt indblik i et erhverv, som nu 
næsten er uddødt, men som i flere årtier var et betydningsfuldt erhverv. Karen Andersens (10) næsten 100% 
selvoplevede beretning om husmandsforeningerne, er et fint bidrag til forståelsen af ikke mindst kvindernes be
tydning i husmandsbevægelsen. Og endelig er uddragene af Grethe Nielsens (13) erindringer en god indføring 
i hvorledes man klarede sig igennem besættelsesårene - når man var nygift, uformuende og fyldt med energi.

En beretning, der også omhandler 1900-tallet er skrevet af Laura Ditzel. (16) Den omhandler en lokal, men 
temmelig anonym kunstner, som igennem et helt liv har præget manges hverdag gennem den kunst han frem
bragte. Nils Thorssons værker findes endnu i mange hjem - sikkert uden at ejerne ved hvem der har skabt dem. 
Nu afdøde Kirsten Johansen (7) havde igennem mange år interesseret sig for sit lokalområdes historie. En af 
hendes sidste arbejder blev artiklen om Niels Jeppe Andersen, en af Sydkystens personligheder i perioden om
kring sidste århundredeskifte. Kirsten Johansens (3) artikel om Krogerups skole omhandler derimod en peri
ode i 1700-tallet, hvor Krogerup Gods var en væsentlig del af Tikøb sogns historie. Begge Kirsten Johansens 
artikler har dog måttet færdigredigeres efter hendes død.

En meget væsentlig artikel er skrevet af museumsinspektør Lone Hvass (1), der er arkæolog af uddannelse. Det 
var derfor naturligt at bede hende skrive om Tikøb Kommunes oldtidshistorie - en periode, der ikke tidligere 
har været beskrevet sammenhængende. Det er imidlertid lykkedes Lone Hvass at beskrive alle lokale fund og 
samle det til en artikel, der således er grundlæggende for forståelsen af denne tidsperiode.

Christian Hansens (4) artikler fra 1920’erne og 30'erne er grundlaget for en - til tider morsom - artikel om 
Holmegaarde ved Hornbæk. Derudover har redaktøren af denne årbog selv bidraget med en række artikler, 
der strækker sig over både en større tidsperiode, men også omhandler forskellige dele af kommunen. Dermed 
skulle det være lykkedes at tilgodese alle geografiske områder - ikke i dybden, men med enkelte »godbidder«. 
Artiklerne omhandler begivenheder, personer eller emner fra områderne Kelleris (9), Kvistgaard (6), Tikøb 
(14), Skotterup (5), Nyrup/Mørdrup (2) og Hellebæk (8).

Tak til alle bidragydere og medforfattere for et godt og frugtbart samarbejde.

Kjeld Damgaard
Redaktør af Helsingør Kommunes Museers Årbøger 1997 og 1998.
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Kort over Tikøb Kommune
Geodætisk Instituts Generalstabskort, 1917

5



»Ørved og Ævred« - brudstykker af Nordøstsjællands 
oldtidsbebyggelser

Af Lone Hvass

Lone Hvass, f 9.10.43 i København. 
Mag. art. i forhistorisk arkæologi, 
Københavns Universitet 1978. 
Deltog som studerende i National
museets arkæologiske udgravninger 
i Dankirke og Hodde i 1960-70’er
ne. Ansat på Vejle Kulturhistoriske 
Museum fra 1977-1995 som stude
rende og senere som museumsin
spektør.
Museumsinspektør på Helsingør 
Kommunes Museer fra 1995. Arbejdsområdet er formidling,
udstillinger, bøger, artikler, foredrag, omvisninger m.m. 
samt arkæologiske udgravninger.

Landskabet i det nordøstlige Sjælland
Landskabet i det nordøstligste Sjælland - det gam
le Tikøb sogn - er et smukt, kuperet kulturlandskab 
med store skove, vandhuller, søer og moser med 
spredte bebyggelser og små landsbyer. Kun Tikøb 
med sognets kirke er af en vis størrelse. De mange 
store skove indhegnet af stengærder ligger mellem 
bebyggelserne, uden dem kunne man godt synes, 
at landskabet måske var en smule kolonihaveag- 
tigt, pænt, nydeligt og »indrammet«, men også 
flere steder overordentlig smukt, ikke mindst om
kring Esrum Sø eller langs Kattegat og Øresunds 
kyster.

Ørved og Overdrev
Det er i dag svært af få øje på »Nordsjællands største 
overdrev, et uendeligt ingenmandsland af ene, birk, 
elle-, pilekrat og andet buskads, afbrudt i ny og næ 
af ældre højskov af eg, bøg og birk i flæng. Hvor 
lyngklædte bakker omkranser et sandt mylder af 
moser, damme og søer forbundet med sprudlende 
bække«. Såvidt det kongelige jagtområde beskrevet 
som det har set ud omkring 1600-årene.1 I sognet 
fandtes en af Sjællands største skove Ørved 
(Ørwith) - skoven ved stranden - som man fra gam
mel tid kaldte de sammengroede skovdrag mellem 
Esrum Sø og Øresund. En almindingskov, en skov 

alle kunne udnytte efter behov, iøvrigt på samme 
måde som Gribskov2.1 løbet af den tidlige middel
alder rykkede nybyggerne frem og de ubebyggede 
almindinger blev mindre, skove som Ørvid og Grib
skov blev værdifulde, og begge skove blev »konge
lev«, kronens embedsgods. I 1400-årene gav kon
gen Sortebrødrene i Helsingør fri skov i »Ørved«, 
dvs. ret til at hugge træer, lade kreaturerne græsse 
og rydde skov til agerjord.

Vejene og byerne
Vejnettet var godt udbygget. Rydningerne i skove
ne og de mindre veje, der stadig ligger på kryds og 
tværs i sognet, gjorde det muligt at komme frem 
mellem bebyggelserne. Ifølge Christian 5.’s mark
bog fra 1681 var der ikke mindre end 33 landsbyer, 
hvoraf de største lå nordvestligt i sognet, nemlig Ple- 
jelt med 12 gårde, Saunte med 10, Horneby, og 
Borsholm hver med 9 gårde og Horserød med 83. 
Øst på var det kun Mørdrup, som kunne måle sig 
med 8 gårde. Dette Landskab brydes i dag mod øst 
af Helsingør-motorvejen fra syd, og de to tværgåen
de middelalderlige al veje fra Helsingør til Esrum 
(Helsinge) og Gurre, sekunderes fra 1700-årene af 
to kongeveje fra Helsingør til Frederiksborg og til 
Hørsholm og København.

Kyststrækningerne
Langs Øresund og Kattegat kan man glæde sig over 
kysterne fra Nivåbækken i syd til Villingebækkens 
udløb i nord, der bag den meget tætte bebyggelse 
prydes af stenalderhavets oprindelige skrænter, og 
som i dag er adskilt fra nutidens kystlinie ved en 
smal terrasse af hævet havbund, der giver plads til 
Strandvejen. Stenalderhavets oprindelige fjorde ses 
bedst ved Nivåen, Villlingebækken og Dronning
mølle. Et særligt landskabselement har sandflugten 
skabt ved Hornbæk, hvis sandklitter fra 1790’erne 
blev holdt fast ved tilplantning af fyrretræer og sel- 
vgroede birke, og som nu - sammen med Tisvilde 
Hegn - er landets ældste plantager.
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I dette meget brogede landskab spækket med kul
turminder fra både oldtid og historisk tid, lapper år
tusinders landskabsudnyttelse sig ind over hinanden 
og gør det svært at skelne de enkelte kulturperioder 
fra hinanden. Nye pollenanalyser ffa Store Gribsø 
og Gundsømagle Sø i Nordsjælland4 har vist, at der 
kan være meget stor stabilitet i et sådant kultur
landskab og dets karakter. Årsagen til det skal ses 
på baggrund af terrænets muligheder, jordbundens
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beskaffenhed og 
tilgangen til de 
landbrugsmæssi
ge produktioner, 
nærheden til våd
områder, eng, ager 
og myremalm m. 
m.

Landkort
Da der hverken er 
bevaret kort fra 
oldtiden eller mid
delalderen, skal vi 
helt frem til 1600- 
og 1700-årene for 
at fa et visuelt bil
lede af landska
bet og skovens 
udbredelse: Først 
og fremmest Vi
denskabernes Sel
skabs kort over 
Nordøstsjælland 
fra 1768, men i- 
sær det 40 år æl
dre O. Chr. Willars 
kort over Nord
sjællandske Ryt
terdistrikter fra 
1720. Baggrunden 
for at sammenhol
de det historiske 
kulturlandskab 
med jernalderens 
og vikingetiden er, 
at 1700-årenes na
tur- og kulturland

skab har større ligheder med yngre jernalders end 
med nutidens. Kortene viser i øvrigt stor over- 
enstemmelse. Dog er Willars bedst i detaljerne, idet 
både skoven og sognets store overdrev tydeligt er 
markeret, mens det kun er skov som er markeret på 
Videnskabernes Selskabs kort. Der kan være god 
grund til at tro, at det skovbillede som begge kort 
viser, kan have været noget nær det samme som ek
sisterede allerede fra midten af bronzealderen, dvs. 

'bcnfj ^^r.tc/iefitn

't>rytnj6oc
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omkring 1000 f.Kr., 
da den store opdyrk
ning over det meste 
af landet begyndte. 
Imidlertid er det som 
ved St. Grib Sø-un
dersøgelsen kun mu
ligt, ved at undersøge 
forholdet mellem træ
pollen og pollen fra 
urter, at påvise land
brugsaktiviteter i om
råderne, og sådanne 
undersøgelser er des
værre endnu ikke fo
retaget i Tikøb sogn.

Jagtpladserne i Øer
ne og Holmene
Forlader man afkør- 
selsvejen på motorve
jen til Espergærde og 
Aalsgaarde og kører 
mod nord gennem Ny
rup Hegn (oprindelig 
Tikøb sogns Sønder
skov), viser fund inde 
i skoven af j emslagger 
og stensamlinger nær

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort, 1768. Skoven er tydeligt markeret, mens overdrevet mangler.

Kærneøkse fra 6.000 
f.Kr. Fundet i Øerne.

Røverdammen, at man her 
har udvundet jern5. Vejen 
fører videre til middelalder
landsbyen Gurre. Navnet 
Gurre eller Gorwe (1361) 
fortæller, at landskabet er 
»gorough«, sumpet og dyn
det, også i dag en passende 
karakteristik af landskabet. 
Området mod nord og nord
øst, kaldet Øerne og Hol
mene, var engang det store 
fælles overdrev for landsby
erne Gurre, Ratterup, Rør
tang og gården Borup i syd, 
og mod nord for Borsholm, 
Saunte, Skibstrup, Appe- 

rup, og Horserød. I dag endnu kun pletvis genken
deligt som det store »uendelige ingenmandsland« af 
moser, pile- og ellekrat, et vildnis afbrudt af bakker 
med højskov. Men engang også udnyttet som bo
sættelse og jagtpladser af Maglemosekulturens 
jægere omkring 6000 f.Kr. (dvs. den yngste perio
de af den kultur) i det Nordsjælland, hvis kyst
strækninger gennem enorme havstigninger i det sy
vende årtusinde stort set havde fået sit nuværende 
udseende.

Der er endnu ikke udgravet nogen jagtpladser i 
Holmene, men der er fundet meget flint på de gam
le overdrevsjorde, bl.a. på de jorde der har tilhørt 
gården Rosendal6. Det opsamlede flint består ikke 
af så mange færdige redskaber, bortset fra øk
seskærper, flækker og nogle få kærneøkser og ski
veøkser, men derimod af mange flintblokke og af-
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Sognets fælles overdrev - ”Ævred”. 5 grupper af stor stens grave er ind
tegnet på et kort over Tikøb med flere byers overdrev tegnet af Lars Bjørn 
Madsen, 1997.

slag, der viser, at det er her jægerne har lavet deres 
redskaber og derefter taget dem med til brug på jag
ten. Bortset fra Knudemosen bærer området i dag 
ikke meget præg af at have været boplads og jagt
revir.

Maglemosekulturen (6.000 f.Kr)
Foreløbig er der kun foretaget arkæolo
giske udgravninger i Øerne, hvor en 
»sumpboplads« er udgravet, mens flere 
bopladser i området blot er registreret ved 
fund på markoverfladen. I 1991-1992 ud
graves 30 m2,7 hvor man fandt resterne af 
et ildsted og en teltring. Teltringen bestod 
af en buet række af større sten, og de red
skaber som jægerne havde efterladt sig var 
alle af flint, pilespidser, de såkaldte mi- 
krolitter, mikroflækker, håndtagsblokke 
med aftryk efter flækkerne, slibesten, 
skrabere, bor og flækker. Maglemosekul- 
turens bopladser er på ingen måde sjæld
ne. Netop det 7. og 6. årtusinde er overor
dentlig rigt på indlandsbopladser over he
le landet, mens det 5. årtusinde har væ
sentlig færre bopladser i indlandet. Det 
mener man bl.a. skyldes, at de mange ind
søer er groet til; på samme måde må lo
kaliteter som Øerne og Holmene også 
være groet til. I Maglemosetiden kan om
rådet have haft en væsentlig stærkere ka
rakter af sø og sump end i dag. Boladser- 
ne i Øerne og Holmene kan have været 
brugt uafbrudt fra forår til efterår, mens 
der sandsynligvis har været for fugtigt om 
vinteren. På andre sjællandske Maglemo- 
sepladser, er der drevet storvildtjagt og 
indsamlet forråd af nødder. Men det ved 
vi kun fra de pladser, hvor knoglemateri
alet er bevaret. Man kan forestille sig, at 
fiskeri på pladserne i Øerne og Holmene 
har været lige så vigtig som jagt på sko
vens dyr og fugle.

Jægerne ved kysten 
(5.000 f.Kr)
Det følgende årtusinde bringer os ud til 
kystens jægere. Øresundskysten, hvis 20
- 40 m høje skrænter tegner stenalderha

vets (Litorinahavets) smukke strandlinie, der stræk
ker sig fra Babylone skoven i syd til Ellekilde i nord. 
Her levede jægere i stenalderen omkring 5000 f.kr. 
Det er imidlertid vanskeligt at forestille sig en bo
plads her imellem nutidens villaer og villahaver.
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Indridsede ornamenter på skaft af hjortetak og boreornamentik på et skaft lavet med et drillbor (5.000f.Kr). Fundet ved 
Bergmandsdal. (Erik Brinck Petersen, Peter Vang Petersen, 1978).

Ikke desto mindre har vi kendskab til en på hjørnet 
af Bergmandsdalsvej og Strandvejen, blot en af de 
mange som engang har ligget her. Der er meget, der 
skal Ij ernes og forandres, førend stenalderlandska
bet træder frem. Kun det frie udsyn over Øresund er 
det samme, og det er måske netop udsynet over Sun
det, der har faet stenalderjægerne til at vælge dette 
bosted8. De fleste bopladser fra den tid findes ikke 
lige ud til det åbne hav, men grupperede sig inde i 
de små fjordarme, som skar sig ind i landet fra Øre
sund, sådan som man kender det ved Nivåen, Ved
bækken og Villingebækken. »Bergmandsdalen« har 
imidlertid også været en mindre fjordarm, men her 
ligger bopladsen bare helt ude ved kysten. Her er 
fundet mange fornemme jagtvåben og redskaber 3 
- 4 m over den nuværende havoverflade. Øresund 
stod dengang 4 - 5 m højere end idag, derfor finder 
vi datidens strandlinie helt oppe omkring 6 m høj
dekurven. Forklaringen er den, at der igennem sten
alderen har været flere havstigninger, hvoraf den 
højeste stigning netop har ligget omkring 6 m o. ha
vets overflade. »Tre hjortetaksredskaber med in
dridsede ornamenter, harpuner af rådyrtak, stenøk
ser og flintredskaber sammen med skeletrester af tre 

mennesker og en hval, foruden knogler af så sjæld
ne fugle som sule, kongeørn og gejrfugl, - et sandt 
overflødighedshorn«.8

Fjordarme langs Øresundskysten
Bergmandsdalpladsen og dens fauna fører os vide
re til ældre stenalderbopladser ved en langt større 
fjordarm, nemlig mod syd ved Egebækkens udløb. 
Hele det område som i ældre tid kaldes for Storma
den. Umiddelbart foran Egebæksvang kirke har 
dykkere observeret en boplads under havoverfladen, 
den ældste kystkultur og samme kultur, som kendes 
fra en mængde bopladser ved Villingebækkens ud
løb, hvor der iøvrigt er fundet fiskeruser, der er 7000 
år gamle og konstrueret, som dem der er indsamlet 
fra første halvdel af dette århundrede, og som i dag 
findes i Flynderupgaard Museets samlinger.

Desværre har der ikke været foretaget arkæolo
giske udgravninger i Egebæksvangområdet og alt 
stammer derfor fra overfladeopsamlinger og løs
fund. I Nationalmuseets sognebeskrivelse blander 
sig oplysninger af fund fra flere årtusinder, redska
ber og våben mellem hinanden. Lægges de sammen 
med Arne Mey lings ihærdige indsamlinger igennem 
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mange år, fortæller de om et meget tæt bopladsom
råde ffa bondestenalderen i det 4. og 3. årtusinde. 
En frodig fjordarm, der allerede for jægerne i det 
5.årtusinde f.Kr. bød sig til med sæler, søfugle og 
fiskeri, og skovlandet bagtil fristede med jagt på 
hjortevildt, svin, pelsdyr og fugle. Sådan kan det ha
ve været boplads for jægerne i måske tusind år, se
nere lod også de første bønder sig friste. De mange 
afslåede ægge efter helt opbrugte slebne flintøkser, 
men også hele store omhyggeligt slebne flintøkser, 
findes i dag i Flynderupgaard Museets samlinger. 
Flintøkser af mange forskellige slags, men skov
rydningsøkser mere end noget andet.

Hverken bopladser eller grave fra bondestenal
deren er udgravet eller bevaret. Det er endog svært, 
at fa øje på bøndernes ellers så markante grave. Bøn
derne blev modsat jægerne begravet i gravkamre

Lille lerkar fra Tragtbægerkulturen dekoreret med snore
ornamentik, 3500-3000 f.Kr. Fundet i Ubberup ved GI. 
Strandvej. (Tegning Eva Koch 1998).

dækket af jordhøje, nogle steder forblev højene syn
lige de næste femtusinde år. Først og fremmest var 
de opført af en bondebefolkning, der var bofast og 
deres gravsteder fungerede også som ceremoni
pladser for stammens levende til ære og minde for 
de døde. Det sidste århundredes tætte bebyggelse i 
Espergærde gør det svært at få overblik og indblik i 

oldtidens bebyggelse. Dog ligger bondestenalde
rens grave tæt ikke så langt herfra, nemlig lige syd 
for i Babyloneskoven.

Agerbrugskulturerne
Et lille lerkar dekoreret med snoreornamenter på bu
gen blev fundet i et mosehul ved GI. Strandvej 440, 
nærmere betegnet ved ejendommen »Høj to fte«, 
sammen med en tyknakket flintøkse, en hjortetak og 
12 flintflækker. Det er et lille madoffer nedsat i mo
sen omkring 3500 - 3000 f.Kr.10 ikke så langt fra 
stengravene i Babyloneskoven. Sådanne ofringer af 
lerkar i moser og vådområder begyndte samtidig 
med den allertidligste agerbrugskulturs begyndelse 
omkring 3950 f.Kr. og kulminerede samtidig med 
byggeriet af de store stenkamre, dysserne og jætte
stuerne mellem 3500 f.Kr og 3000 f.Kr.11. Skikken 
tonede ud samtidig med at keramik som håndværk 
blev forringet omkring 2900 f.Kr. men hvor andre 
former for beholdere vandt indpas. Ofringerne fort
satte mange steder, men omfattede næsten kun flint
redskaber. De blev begyndelsen til forskellige of
ferskikke, der holdt sig helt frem til den kristne tid, 
og söm endog videreførtes helt op til forrige århun
drede, som frugtbarheds-ceremonier uafhængigt af 
kirkens officelle ceremonier.

Fra de følgende årtusinder i bronzealderen og 
jernalderen har man i Egebæks vang og i baglandet 
op mod Mørdrup fundet mange løsfundne stykker 
bronze, kornsegle, armring og sågar en enkelt guld
ring, der formodentlig er fra jernalderen. Hele om
rådet indbyder til nærmere undersøgelser, selv om 
mange oplysninger forlængst er gået tabt og mange 
bosættelsesspor er ødelagt. Mange helt overpløjede 
gravhøje vil givetvis stadig kunne opdages. Gode 
lokalhistorikere12 har således givet os forhåbninger 
om samarbejde med museet, til registrering af høje
ne inden de helt er væk.

Menneskeofring i Hellebæk Avlsgaards 
tørvemose?
Ved tørvegravning i 1946 i mosen ved Hellebæk 
Avlsgaard fandtes et helt skelet. Sagen anmeldtes til 
Nationalmuseet13. Skelettet lå i ca. 1,50 m dybde. 
Benene blev gravet op først, og hovedet fulgte efter, 
det lå i næste tørvebænk. Retningen har været nord
syd. Formanden i mosen oplyste, at fundet blev af
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leveret til en mand i Hellebæk, der sørgede for vi
dere forsendelse af skelettet til museet. Arne Mey- 
ling, der varetog Tikøb Kommunes Sognemuseum, 
var som den store formidler, men også gode muse
umsmand på pletten, da han havde fået nys om sa
gen: Der skulle være fundet et menneskeskelet i 
Hellebækgaards Tørvemose! I et brev til National
museet vil han gerne have oplysninger om fundet og 
dristede sig endog til at spørge, om han måtte over
være undersøgelsen af det. Han skrev bl.a.: »Der
som der senere af Nationalmuseet behandles Fund 
inden for Kommuneomraadet, og der er rigeligt Ma
teriale, kan der da blive en Smule til os? Vi vil jo 
gerne danne saa fuldstændigt et Billed af Kommu
nens Fortid som muligt«. Han underskrev brevet: 
»Deres ærbødige Arne Meyling, Samlingsleder, 
Kommunelærer«. Desuden vedlagde han Fundats 
for Tikøb Kommunes Historiske-Samling. Svaret 
fra Nationalmuseet var venligt, men bestemt, idet 
man dog så »frem til fremtidigt samarbejde. Blot 
håbede man, at sådanne lokale samlinger vil kende 
deres egen begrænsning og ikke gøre krav på vi
denskabeligt meget værdifulde fund, der bør have 
deres plads i landets hovedmuseum«. På museet 
kendte man imidlertid ikke noget til det omtalte ske
let. Meyling havde været for hurtig og svarede selv 
dagen efter, at skelettet var afleveret i en sæk til en 
korrespondent Villadsen i Hellebæk, og at det nu 
ville blive tilsendt Nationalmuseet. Desværre hav
de det vist sig, at æltemaskinen havde haft fat i det. 
Meyling håbede iøvrigt ikke, at han var blevet mis
forstået - hans hovedformål med Tikøb-samlingen 
var det pædagogiske. »Hvis man til enhver Tid skul
le komme komme i Besiddelse af noget som havde 
Nationalmuseets Interesse, vil vi til enhver Tid over
lade Museet det«. Når han senere engang havde ud
arbejdet forklaringer til en udstilling af stenoldsa
gerne, ville det iøvrigt glæde ham at høre National
museets mening om arbejdet. Såvidt Nationalmu
seet i København og Tikøb Kommunes Historiske 
samling i Espergærde i 1946.

Mandsskelet
Skelettet blev afleveret til Anthropologisk Samling, 
der bekræftede »at have fået et fuldstændigt skelet 
af en mand i 25-35 års alderen. Kraniet er messo- 
falt, dvs. en mellemskalle. Det er middelhøjt og re

gelmæssigt proportioneret uden bestemt typepræg. 
Legemshøjden er ca. 167 m, lemmeknoglerne er ret 
slanke. Tænderne stærkt slidte og ingen tegn på ca
ries. I højre fodled ses knogleforandringer på skin
nebenets ledflade, som kunne tyde på, at der har 
været betændelse i dette led - dog ikke den sædvan
lige »kronisk-deformerende« fejl, men snarere ud
farende fra en knoglebetændelse i de dybere dele. 
Alderen på skelettet er meget ønskelig«™. Og det er 
den jo stadig, derfor har museet i dag også henvendt 
sig til Antropologisk Institut, der oplyser at skelet
tet er særdeles godt bevaret. Sikreste udgangspunkt 
for en aldersbestemmelse må være en kulstof-14 
analyse, og den vil blive iværksat, således, at der, 
når skelettet forhåbentlig engang udstilles på 
Flynderupgaard Museet, også vil forelægge en sik
ker datering af det.

Men indtil da må vi nøjes med teorier. Man kun
ne imidlertid forestille sig, at mosen, der landska
beligt ligger i den nordligste yderkanten af det tid
ligere overdrev, kunne have været brugt som of
fermose. Men det kan jo også have drejet sig om en 
druknet jæger fra stenalderen, dog virker skelettet 
ikke så robust som det da skulle have været, hvis det 
havde været fra jægerstenalderen. Hans legemshøj
de på ca. 167 cm svarer til højden for mænd som 
var omkring 165,4 i den mellemste del af bonde
stenalderen. Mellemskaller var også almindeligst i 
mellemste og yngste del af bondestenalderen, og 
Hellebækgaard-skelettets kranieform svarer til de 
mål, som er taget på skeletter fra bondestenalderen
1 det 3. årtusinde, også kaldet for Tragtbægerkultu
ren. Man kunne derfor forsigtigt mene, at det var en 
menneskeofring fra det årtusinde. Netop fra Tragt
bægerkulturen kender man 18 individer som er fun
det i moserne. De stammer fra tiden omkring 3500 
f.Kr., og blandt disse individer findes såvel børn 
som voksne. Fjorten individer var voksne: 9 mænd,
2 kvinder og 3 hvor kønnet ikke kunne bestemmes. 
Ikke mindre end 8 døde mellem det 16. og 20. le
veår.

Det trepanerede kranie fra Skindersø Mose 
Men der er fundet flere skeletter i vort område. Al
lerede i 1942 sendte Nationalmuseet et brev til 
N.P.Larsen i Hellebæk15. Han havde nemlig indsendt 
et kranie fundet i Skindersø Mose. Hele underan
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sigtet manglede dog. Det var en dreng som havde 
fundet det ved tørvegravning i mosen på Hage- 
bjerggaard, Skibstrups moselodder matr. nr. 20f, 
d.v.s. i søens nordlige del, der i de brændselshung
rende tider under 2. verdenskrig, blev benyttet som 
tørvemose. Fundet omtaltes i aviserne, men oplys
ninger om det og dets videre historie toner ligeså 
stille ud, og fundet eksisterer tilsyneladende ikke 
mere.

Kraniet lå imidlertid med issen nedad i ca. 1,5 
meters dybde underjordoverfladen i bunden af tør- 
velaget og ca. 2,50 meter fra »fastlandet« mod vest. 
Hullet i issen er en trepanerings-åbning med spor af 
skraben af en flintflække hele vejen rundt langs hul
lets kant. En voldsom betændelse omkring hullet, 
har ædt en bred kant af knoglen væk. Trepanering 
er et kirurgisk indgreb, som fra hele landet kendes 
på en snes forhistoriske kranier med trepanerings
spor og på de fleste har skrabemetoden været brugt, 
ved andre har man boret i en cirkel. Langt de fleste 
af de trepanerede kranier er fra bondestenalderen, 
mens der ingen kendes fra jægerstenalderen. Netop 
det, at hullet findes i issen er karakteristisk ved de 
fleste, da det er her et fjendtlig slag som oftest vil 
ramme under en kamp ansigt til ansigt. Trepanering 

er opstået efter en læsion, hvor man efterfølgende 
yderligere glattede de skarpe flader samt fjernede 
bensplinter og livsfarlige blodansamlinger m.m. 
Næsten alle trepanerede kranier er mandlige, og en 
stor del har helede åbninger, således at man kan se, 
at de har levet længe efter at læsionen er opstået.

Det store landbrugsland
(3.900 f.Kr - omkring Kr.f.)
I sognets nordlige del åbner en jævn stor opdyrket 
flade sig - dyrket af bønderne i tusindvis af år og 
engang sognets store landbrugsområde med lands
byerne Borsholm, Saunte, Skibstrup, Apperup og 
Horserød. Landskabet er efter nordsjællandske for
hold stort og jævnt, undergrunden består af mo
ræneler og morænegrus, og i horisonten ligger sko
ven. Der er god grund til at tro, at sådan omtrent har 
dette landskab set ud i tusinder af år, netop fordi det 
egner sig så godt til landbrug. De ældste spor i land
skabet er gravhøjene med deres dyssekamre og et 
par jættestuer. Nogle af dem ligger i skoven og plan
tagen og en større gruppe ligger midt i det dyrkede 
område, lige op til det, der var Borsholm og Saun- 
tes gamle overdrev. En gruppe ligger der, hvor Horn
bæk Plantage er i dag og tre grupper af stengrave 

Kun en lille del er tilbage af Skindersø og det moseområde, som hørte til sognets store overdrev. På nordsiden af søen blev 
det trepanerede kranie fundet. Foto: Lone Hvass.
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ligger i henholdsvis Klosterris Hegn, Risby Vang og 
Horserød Hegn. Dysserne på Borsholms Overdrev 
er forlængst jernet. De blev registreret i 1884, men 
var totalt sløjfede i 1952. Yderligere en høj skulle 
ifølge ejeren i 1884 have ligget på samme mark i 
1860’erne, og der skulle tillige have været omkring 
6-7 stenkister. Skoven derimod har skånet stenkam
rene for plovens destruerende effekt, og dysserne vi
ser, hvor der har været lysninger i skoven i bonde
stenalderen. Intensive undersøgelser af privatsam
linger i området, såvel som rekognosceringer, pol
lenanalyser fra et af de mange små vandhuller og 
prøveudgravninger, kunne give spændende viden 
om stedets fauna og bebyggelse i hele oldtiden.

Gravene, der ligger i 5 grupper, kan afspejle en 
territorial deling af landskabet (side 10), hvortil man 
også kan forestille sig en ceremoniplads fælles for 
alle territorierne. Hele området er et areal på ca. 4,5 
x 4 km, d.v.s. ca. 18 km2 stort. Vi ved fra andre un
dersøgelser, at dysserne blev anlagt på dyrket jord 
og gammelt bopladsområde, derfor er de steder hvor 
dysserne står i dag, de samme områder som den
gang var beboede, der hvor markerne blev dyrket og 
hvor man siden opførte dysserne som begravelses
pladser for de døde. Nærmere undersøgelser af 
dysseklyngerne og deres indbyrdes forhold, samt 
gravkamrenes varierede former, kan fortælle i hvil
ke tidsrum de enkelte grave har været brugt, og 
hvornår der har boet mennesker.

Storstensgrave i Hornbæk Plantage
I det kystnære territorium (Hornbæk Plantage) fin
des tre sikre stengrave bevaret. En af højene er en 
langhøj som har bevaret 18 randsten. Midt i højen 
ligger en stor sten, antagelig dækstenen til et kam
mer. Højen ligger helt ud til stenalderhavets skrænt, 
ikke langt fra nogle mindre høje, hvis alder kan være 
bronzealder. Lidt længere inde i plantagen ved 
Sandagerhusvej ligger en runddysse med et ødelagt 
kammer og en bortvæltet overligger. Kammeret har 
måske bestået af to sten på hver af siderne og en for 
hver ende. Her er 16 randsten bevaret. Endnu en 
langhøj ligger næsten ude ved Strandvejen nærmest 
Hornbæk. Den er godt 25 m lang og 8 m bred med 
flere randsten bevaret mod syd. Omtrent ved mid
ten af randstenene ligger en stor sten, der kan være 
sidestenen til et kammer. Ved øst-enden ligger end-

Dyssekammeret i Klosterris Vang (3500-3000 f.Kr.). 
Sådan forestiller mange sig, at dysserne har set ud, men 
dysserne har i stenalderen været helt lukkede med mure
de vægge af stenfliser. Stenkammeret her blev udgravet i 
1906. (Foto: Carsten Møller 1999).

nu en stor, svær sten, der er spaltet i 2 dele, det har 
formodentlig være dækstenen. Ved randstenene har 
man i forbindelse med grusgravning i 1904 fundet 
et depot af bronzegenstande fra yngre bronzealder.

Storstensgrave i Klosterris Hegn
En anden gruppe stengrave ligger i det nuværende 
Klosterris Hegn og her er to høje med stenkamre be
varet. En af gravhøjene blev udgravet allerede i 
1906. I dag står den som et helt fritstående grav
kammer, uden det oprindelige beskyttende murværk 
af fladesten. Kammeret er 1,2 m langt og 1,1 m 
bredt. Det er bygget af 5 sidesten. Mod syd ligger 
en tærskelsten. Kammeret var ved udgravningen 
dækket af en dæksten og gulvet bestod af en bund
brolægning og et lag brændt flint. Fylden i kamret 
bestod af løs jord. Udgraverne iagttog endnu en 
stenbrolægning, men fandt ingen spor efter gravga
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ver. I den nordøstlige del af skoven ligger en høj 
med et meget ødelagt dyssekammer, her er flere 
randsten bevaret. Imellem denne dysse og den ud
gravede ligger resterne af endnu en gravhøj, men 
uden synlige kammersten.

Storstensgrave i Risby Vang
Gruppen i Risby Vang kan have været en af de 
største, ihvertfald er der i dag bevaret 5 høje med 
stenkamre, den ene høj befinder sig i den sydøstli
ge del af Klosterris Hegn, på den anden side af 
Hornbæk-Tikøbvejen. Det er en langdysse med re
ster af et eller to nu ødelagte stenkamre. Smukkest, 
blandt gruppen på tre høje ved vejen ud til Bors
holm Ledhus, er den nærmest vejen liggende store 
høj. Godt 22 m lang og 7 m bred med 21 randsten. 
I toppen af højen ses to kamre, der som de fleste 
stenkamre oprindeligt har været dækket af en høj. 
Det ene kammer har 4 sidesten og 1 stor overligger. 
Kamret har en femsidet grundplan 2,5 m i længden 
og 1 m bredt og åbent mod sydvest. Her er bygget

Gravhøje med to dyssekamre i Horserød Hegn (3500- 
3000 f.Kr.) - tegnet af A.P.Madsen, Nationalmuseet, i 
1877. Der er to dyssekamre i højen. Begge kamre har rek
tangulær grundform og dækstenen ligger stadig over det 
ene kammer, men er sprængt i 2 dele.

en kort gang i kammerets forlængelse og gangen har 
en sidesten på hver side. Overliggeren er knap 3 m 
lang og 2,5 m bred. Det andet kammer består af 4 
sidesten, og en i to dele sprængt overligger. Mindst 
2 af kamrets sidesten er fjernet. De to andre høje har 
et kammer og den anden af højene menes at være 
en ødelagt jættestue med 4 sten over gangen mod 
sydøst. I den sydvestlige ende har der formodentlig 
også været et kammer.

Storstensgrave i Horserød Hegn
Den fjerde gruppe ligger i Horserød Hegn, hvor 
højene nærmest ligger på lige linie i kanten af sko
ven - tæt op til vejen mellem Risby og Horserød, 
dvs. i yderkanten af Horserøds dyrkede marker. 6 
gravhøje, hvoraf de 5 endnu har synlige stenkamre. 
Blandt dem dyssen, der har fået navnet »Videdys- 
sen«. Højene består af et eller to stenkamre. Mest 
markant er Videdyssen, 15 m lang og 8 m bred, med 
to rektangulære stenkamre, iøvrigt den størrelse og 
form som er den almindeligste i alle højgrupperne. 
Kammeret består af 4 sidesten og 1 overligger og et 
andet kammer, der ligeledes består af 4 sidesten, og 
en bortvæltet overligger. 18 randsten er bevaret, 
hvoraf 7 endnu er opretstående. Umiddelbart nord 
for Videdyssen midt inde i skoven, ligger en ansee
lig langhøj; 14 m lang og 9 m bred med 20 rand
sten, 6-7 sten er endnu opretstående. Der et to sten
kamre bevaret, hvoraf den ene har dæksten bevaret, 
omend den er sprængt i 2 dele, men begge stykker 
ligger tilbage. Selve kammeret består af 4 sidesten. 
Højen er et godt eksempel på en høj med et grav
kammer, som har stået der oprindelig, men som si
den blev forøget med yderligere et gravkammer og 
mere jord til højen. I skellet ud til Horserøds mar
ker, finder vi endnu en gravhøj, som desværre er 
helt ødelagt. En anden høj længere inde i skoven kan 
ses uden randsten og stenkammer.

De fritliggende storstensgrave
Endelig er der den eneste gruppe ved Borsholm- 
Saunte, som ikke er dækket af skov, men til gengæld 
udgøres gruppen af mere eller mindre ødelagte høje 
og stenkamre. Gravhøjene befinder sig i vore dage 
i de dyrkede marker, og er derfor ikke så tilgænge
lige som de andre grupper. De har ligget umiddel
bart op til det store overdrev og i yderkanten af de
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Langhøj i Risby Vang. 
Højen har to stenkamre, 

hvoraf det ene kammer 
har 4 sidesten og en flere 

tons tung dæksten over 
et femsidet kammer med 

en kort gang i kamme
rets forlængelse mod 

sydvest. Det andet kam
mers dæksten ligger 

sprængt i to dele. Tegnet 
i 1877 afA.P.Madsen, 

Nationalmuseet.

dyrkede marker. Det er langhøje med et stenkam
mer. Sandsynligvis har der i mange af højene været 
foretaget yderligere gravsættelser, men disse be
høver ikke alle at have været fra bondestenalderen, 
men fra andre perioder af oldtiden. Allerede i 1743 
berettedes der i præsteindberetninger om gravhøje 
med stenkamre her, og flere høje med stenkamre 
blev sløjfet i forrige århundrede, men også i dette 
århundrede. Der gik historier om mange sløjfede 
dysser i 1884 da arkæologen V Boye fra National
museet var på herredsberejsning i Lynge - Kronborg 
herred. Især på marken nord for Borsholm-Horse- 
rød lige ned til overdrevet skal der have været flere. 
Et dyssekammer blev således sløjfet så sent som i 
1941 og 1952. »Der skal have stået 4-5 kister, hvori 
der fandtes knogler«16. En del af højene er stadig 
svagt synlige, selv om de nu er totalt overpløjede, 
men også dem skal der passes på. Ved en arkæolo

gisk udgravning, kan de stadig indeholde den fuld
stændige plan af stendyssen, og dermed give utro
ligt værdifulde oplysninger.

Mest synlig i dag er det helt fritstående dysse
kammer på sydsiden af vejen til Borsholm. Man 
kunne godt tro, at kammeret aldrig havde haft no
gen høj, men ifølge beskrivelserne fra 1884 har det 
været en rundhøj, der bestod af håndstore sten og 
randsten ved højens fod. I dag er kun kammeret til
bage uden dæksten, derfor er der gode vækstbetin
gelser for det pilebuskads, som vokser i selve grav
kammeret. Her er lodsejeren gået ualmindeligt hård
hændet tilværks helt frem til i dag. Den lovpligtige 
2 m zone overholdes ikke og alle tegn på den tidli
gere høj er pløjet væk, idet der piøjes helt ind til 
kammerstenene. Østligst blandt højene er »Bræn
dehøj« - i dag 14 m i diameter og omkring 1,5 m 
høj. Den har indesluttet en gangbygning dvs. en jæt

Midt på Borsholms marker ligger et 
af dyssekamrene (3500-3000f.Kr.) - 
frarøvet sin høj. I håbløs kamp med 
den alt for nærgående pløjning og 
piletræerne inde i selve gravrummet. 
(Foto: Lone Hvass, 1999).
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testue, hvoraf kun den sydvestlige endes 6 sten er 
bevaret. »I ejerens barndom, (måske første halvdel 
af forrige århundrede) stod her en fuldstændig gang
bygning, men han brugte side- og dæksten til grund
sten for en bygning«17.

Mange begravelser i samme høj
Storstengravene ligger, som det fremgår, koncentret 
i grupper, og blandt de her skitserede hører nogle til 
de ældste dyssekamre vi kender. I gruppen Risby 
Vang og Borsholm findes tilmed også en jættestue. 
De ældste dyssekamre var, fra først af, beregnet til 
gravlæggelse af en eller måske nogle ganske få per
soner. Da dysserne blev brugt igen og igen ofte igen
nem hele stenalderen, er det meget sjældent at dis
se første begravelser er urørte. løvrigt er der noget 
der tyder på, at man ikke gav så mange gravgaver 
med ved de ældste begravelser. Mens de ældste dys
sekamre i grupperne er ret små og rektangulære har 
enkelte et lidt større kammer, bl.a. dyssekammeret 
i Risby Vang et polygonalt gravkammer. Måske blev 
kamrene større fordi man skulle begrave flere men
nesker deri, og man tilføjede også en gang, så det 
var lettere at få adgang til gravrummet. Alt som dys
sekamrene blev større, og gravrummet og gangen 
voksede helt ud til randstenene, opstod efterhånden 
jættestuen, hvor kammeret udvidedes i længden, 
vinkelret på gangen. At nogle af dem kunne inde
holde op til 100 døde, giver et indtryk af deres 
størrelse. Jættestuerne i Risby Vang og Borsholm 
Overdrev samt en enkelt-liggende jættestue, kaldet 
»Stenhøj« ved Horneby, som iøvrigt må høre til end
nu en gruppe stengrave, er i dag totalt ødelagt. 
»Stenhøj« bærer stadig spor efter 4 plyndringshul
ler, og 4 sidesten er bevaret.

Djævlehøj
Endnu en jættestue skal nævnes i den forbindelse. I 
sognets andet store landsbrugsområde helt adskilt 
fra territorierne her mod nord, ligger »Djævlehøj« 
sydvest for Tikøb, ved Jonstrup Vang kaldet 
Steendøs Aas i 1688. Mere imponerende kan en 
gravkammer næppe placeres: på det højeste punkt, 
omkring 45 m.o.h. med udsigt til Esrum Sø (se for
siden). Her har stenalderens bønder placeret deres 
gravkamre beregnet til mange begravelser og dertil 
hørende ceremonier. Her kunne de tilbede de dødes

Jættestuen ”Djævlehøj" på marken sydvest for Tikøb. I 
højen er der to jættestuekamre, begge med gang mod øst. 
Af den synlige jættestue, findes der 4-5 store sten over 
kammeret og gangen. Med sin imponerende placering, 
har stedet indbudt til religiøse ceremonier for de døde. 
(3500-3000f Kr.)

ånder og komme i kontakt med en anden verden - 
jættestuen var en slags tempel18. Jættestuens kamre 
og højen blev opmålt i 1933. Det er en langhøj 16 
m lang, 12 m bred. Der indeslutter 2 jættestuekam
re, hvoraf den nordlige er rektangulært med gang på 
østsiden. Denne jættestue måler 3,3 x 1,8 m med en 
gang-bredde på 0,5 m, men har ingen dæksten. Af 
den sydlige jættestue ses 4-5 store sten over kamret 
samt gangen mod øst, der er gravet fri. Den er 5 m 
lang og 0,5 m bred og har bevaret de to inderste 
dæksten. Ingen andre stengrave er i dag bevaret i 
området. På markerne sydøst for Tikøb er der imid
lertid fundet hvidbrændt flint på et højdedrag. Det 
stammer antageligt fra 1 af de 3 megalitgrave, som 
nævnes i pastor Garboes beskrivelse fra 1743. Mar
kerne her er den gamle Kircke Vang som også næv
nes i 1688. En af engene benævnes Steen Fleden (et 
fladt stykke land = fleden), som skulle strække sig 
i sønder og nord. Ligesom de fem grupper af steng
rave i nord har bestået af både dyssekamre og enkelte 
jættestuer, således skal man også forestille sig en el
ler flere grupper af dysser her omkring Tikøb By.

Votivgaver og offergaver - gaver til guderne
25 tyknakkede, uslebne og hulæggede økser af flint 
blev omkring 2.000 f.Kr. nedlagt i det, der i dag kal
des for Horneby Fælled. Stenøkserne kan være ned-
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25 tyknakkde, hulslebne 
flintøkser, fundet i 1949 

ved gravning i parcel
husområdet ned til Hor- 

neby Fælled. Økserne, 
der er omhyggeligt sleb
ne, er fra 2000f.Kr. Fra 

Sydskandinavien er sam
me slags økser spredt i 

stort tal langs de øst
svenske kyster, og højt op 

i Den Botniske Bugt er 
fundet meget store depo

ter med dem.

lagt samtidig med, at langdyssen i »Stenhøjen« ik
ke så langt derfra stadig blev genbrugt som grav
kammer. For at forstå tanken bag et sådant fund i et 
vådområde, bruger vi her religionsforskernes for-

Økser af flint og sten, lagt i moserne omkring Helsingør, 
Hellebæk og Egebæksvang som et minde til guderne 
(4000-2000f.Kr.).

klaring på hvad der er en offergave og hvad der er 
en votivgave. For nu at tage det sidste først. Med 
»votivgaver« forstås især symbolske gaver af min
dre forgængelig karakter, eksempelvis de 25 flin
tøkser ved Horneby. Dertil hører også de mange 
spredte fund af bondestenalderens stridsøkser og 
flintøkser nedlagt i Helsingørs senere mark- og 
overdrevsjorder, pilespidser og flintdolke fundet 
nær Kronborg og helt inde i byen, eksempelvis en 
stridsøkse fra omkring 2.000 f.Kr. Den blev fundet 
på Stubbedamsvej 86 i en af områdets 5000 vand
huller og gamle moser. Flere af bondestenalderens 
fornemste slebne flintøkser - fundet i Egebæksvang 
- kan også være votivgaver, mens de meget slidte og 
opbrugte stammer ffa bopladserne.

Også de langt yngre bronzesager og kvin
desmykker fra den yngste bronzealder 1.000 - 500 
f.Kr. fundet i Hornbæk, hører til gruppen af votiv
gaver. »Votivgaverne« blev ofret med den hensigt, 
at de længe skulle bevare erindringen om giveren. 
Votivgaver eller offergaver fra den ældre bronzeal
der mellem 1.800 - 1.000 f.Kr. er sjældne, måske 
fordi bebyggelsen fra den tid enten var helt ophørt 
eller også fordi den var så lille og spredt.
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Offergaver bestod af madvarer, der blev nedsat - 
sædvanligvis i moserne, en skik, der som tidligere 
nævnt, var udbredt i begyndelsen af bondestenalde
ren, men også i jernalderens første 500 år dvs. 500 
f.Kr.- Kr.f. Man mener, at det skyldes at landbruget, 
netop i disse perioder af oldtiden, var under stor æn
dring og etablering. Af den grund kan det tænkes, 
at samfundet lagde særlig stor vægt på frugtbar- 
hedsritualer af forskellige slags. Til denne gruppe 
fund hører hensætningen af lerkarret med madva
rer og flintknive i »Højtofte« på Tibberups vang ved 
GI. Strandvej. Menneskeofringer i moserne hører 
også til frugtbarhedsofringeme. De blev udført i 
bondestenalderen og begyndelsen af jernalderen. 
De to mænd i Hellebæk Avlsgaardsmose og i Skin
dersø kan, som nævnt, være menneskeofringer.

De mange spredte fund fra bondestenalderens 
slutning alt i alt viser, at det nordøstlige Sjælland sta
dig har været beboet, mens den følgende periode af 
oldtiden, den ældre bronzealder 1800-1000 f.Kr. er 
mærkelig fundtom. Måske skyldtes det at skoven 
igen dominerede og rydningerne blev forladt og 
sprang i skov. De store gravhøje bl.a i Hornbæk 
Plantage kan vi ikke med sikkerhed datere til den 
ældre bronzealder, da de aldrig har været udgravet, 
og ser vi på pollenanalyser over hele landet viser al
le undersøgelser, at den helt stor opdyrkning i old
tiden først fandt sted omkring 1000 f.Kr. netop be
gyndelsen til den yngre bronzealder.

Fragmenterede bronzeøkser fra den yngre bronzealder 
(1000-500f.Kr.) - endnu med støbetap på. Fundet i Horn
bæk Plantage. (Foto: Nationalmuseet).

Stort bæltesmykke af bronze (800f.Kr.) - et kvindesmyk
ke, der blev ofret og givet som gave til guderne. Fundet i 
Aasen ved Hornbæk.

Den yngre bronzealders bønder (1.000-500 f.Kr.) 
Der ligger mange større og mindre gravhøje om
kring storstensgravene i Hornbæk Plantage. Umid
delbart forbinder man større gravhøje med den æl-

! I (i 9Ç
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En bronzeslibers depot. Fundet i Hornbæk Plantage. 
Måske også lagt i jorden som en votivgave. Fundet be
står af bronzesegle, celte, spydspiser, halsringe m.m. 
(1000-500f.Kr.). (Foto: Nationalmuseet).

dre bronzealder (1.700 - 1.000 f.Kr.), men i dem 
foretog man også sekundære begravelser, således 
i yngre bronzealder og tidlig jernalder. Flere løsfund 
fra yngre bronzealder knytter sig til højene i Horn
bæk Plantage, eks. en urnegrav med brændte ben på 
Hornbæk kirkegård! Dels en samling bronze-skrot
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Halsring af bronze med oval smykkeplade og hagelukke.
Fundet på Havreholms sydlige marker i 1908.

nedgravet ved randstenene til en af langdysserne 
umiddelbart ud til Strandvejen. Længere øst på i 
Plantagen er en høj gennemskåret af skovvejen. I 
højen, der var fuld af større og mindre sten skal man 
også have fundet urner, og i Aasebakken,vest for 
Plantagen, er der fundet dele af et hængekar - et af 
de store bronzebæltesmykker, som blev båret af 
kvinderne bag på ryggen. Der er også i forrige og 
dette århundrede afleveret hals - og armringe af 
bronze fra Hornbæk til Nationalmuseet. En bronze
halsring, med ovale smykkepladser og hagekrog, er 
fundet på Havreholms sydlige marker i 1908. Smyk-

Bronzearmring fundet i et vandløb ved Hellebækgaard, 
Ringen er fra den yngre bronzealder (1000-500f.Kr).

ket er fundet 1 m dybt i en mose, et vådområde der 
ligger tæt ved Gurreå. Endnu en bronzehalsring blev 
fundet ved tørvegravning under krigen og i 1943 af
leveret til Nationalmuseet. Et spydblad med orna
menteret døile, og et bronzesværd fra den yngre 
bronzealder fundet på Horneby Fælled o.s.v. Fun
dene er kommet til Nationalmuseet med dårlige op
lysninger, men de vidner trods alt om, at der i hele 
Hornbæk sogn i Horneby, Holmegaarde, Stenstrup, 
Saunte og Ellekilde-rydningerne har været større 
bebyggelser, måske især omkring 1000 - 500 f.Kr. 
Selv helt ude i det ellers meget fundtomme Helle
bæk sogn, har man fundet bronzearmringe fra yng
re bronzealder. De er fundet i begyndelsen af dette 
århundrede ved oprensning af et vandløb på Helle
bækgaard og via en opkøber solgt til Nationalmu
seet i 191819.

Munkhøj
Også til høj gruppen på Borsholm og Saunte Over
drev, hvor en høj blev sløjfet i 1873, knytter sig yng
re bronzealders gravfund. I udkanten af marken er 
der fundet intet mindre end 60-70 urner. Fund af 
brændte ben i et par urner ved højen »Munkhøj« an
tyder, at det ikke drejer sig om skår efter bopladser, 
men at det vitterlig er gravurner. Prøve-udgravnin
ger på stedet ville måske give vigtige oplysninger. 
Om denne store »Munkehøj«, den vestligste af høje
ne ned til det store overdrev Borsholm Overdrev, syd 
for vejen mellem Horserød og Borsholm, som i dag 
næsten er forsvundet, meddelte gårdejeren, Otto 
Mathiasen i 1884, at »Munkhøj« engang havde 
været godt 16-17 m i diameter og 2,3 m høj. Den 
havde bestået af muldjord blandet med håndsten. På 
bunden af højen stod 3 lerkar, hvoraf to indsendtes 
til museet. Over dem fandtes en dynge håndsten, der 
udgjorde vel 12 kubikfavne, d.v.s. 22-23 m3. løvrigt 
fandes ikke noget stenkammer i højen og derefter 
blev højen i 1873 sløjfet. Inden da havde man set, 
at der rundt om i højen stod 7 lerkar i en dybde af 
2-3 fod og i det sydvestlige side forekom i 1 fods 
dybde et lerkar, som indsendtes til museet. I karre
ne lå brændte ben og i flere af dem desuden småsa
ger af bronze. Deriblandt ringe, dobbeltknapper, nå
le, knive m.m. Yderligere fandtes der på sammen 
mark 1 urne på flad mark, omsat af 4 sten et lerkar 
med brændte ben20.
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Lerkar og kande med hanke samt en bronzenål - fundet i 
Munkhøj i 1873. Blot et par af de mange lerkar og urner, 
som måske stadig findes på gravpladsen fra den yngre 
bronzealder omkring Munkhøj. (Tegning fra J.Jensen 
1997).

Det hed sig iøvrigt om »Munkhøj« i forrige 
århundrede, at den juleaften stod på ildstøtter. Et af 
de mest standhaftige sagn om gravhøje i det hele ta
get. Djævlehøj jættestuen syd for Tikøb skulle lige
ledes ved højtiderne have stået på 4 guldstøtter21. 
Knap så fornemt hedder det sig om to høje, som til
sammen kaldes for »Ingershøje« ved Østrupgaard i 
Horserød, hvor man i den ene høj har fundet et ler
kar med brændte ben, at her har man set »det bræn
de på dem«22. Normalt ville man datere så stor en 
høj som »Munkhøj« - med et så stort indhold af sten 
- til ældre bronzealder. Men da fund fra ældre bron
zealder, som tidligere nævnt, her i området er sjæld
ne, er det ikke usandsynligt at det kan have været 
en storhøj fra yngre bronzealder. Netop i den del af 
bronzealderen, hvor byggeriet af store høje ophører, 
begraves ganske få personer i meget store gravhøje. 
Men flere arkivstudier og arkæologiske undersøgel
ser kan måske bringe ny viden om den sag. Netop 
på grund af, at fundene dengang blev indsendt til 
Nationalmuseet, er både genstande og oplysninger 
bevaret i dag.

Jernalderbønder (Kr.f. - 700 e. Kr.)
I 1983 fandtes ved en arkæologisk udgravning 3 
jernalderhuse lige umiddelbart uden for Saunte på 
vejen mod Borsholm23. Her udgravedes sporerne ef-

En af de større gravhøje i 
Hornbæk Plantage liggr 
ved vejen mod Saunte og 
Borsholm. Højen har ik

ke været undersøgt, og 
selvom fund fra ældre 

bronzealder er sjældne i 
området, kan den være 

fra den tid, d.v.s. 1800- 
1000f.Kr.
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Stolpehuller efter Jernalderhus fra omkring Kristi fødsel, 
udgravet nær Saunte. Tre langhuse har afløst hinanden. 
Vi har rejst et hus op for at vise hvorledes det kan have 
set ud.

ter tre huse, der alle har hørt til en landsbygård, hvor 
det ene hus har afløst det andet. På gården har man 
for 2.000 år siden dyrket jorden på højdedraget og 
vogtet kvæget på engene nedenfor. Gårdens dagli
ge rytme er pludselig blevet afbrudt, da ilden fik fat 
i en af bygningerne. I nogle af de affaldsgruber og 
i de huller, hvor husenes tagbærende stolper har 
stået er almindeligt affald havnet, keramik og rester 
af møllesten fra gårdens håndkværne - de sidste bar 
spor af ilden i huset. Jernaldergården har stået der i 
tiden omkring Kristi fødsel. Begejstringen var stor 
da husene på Sauntes jorder blev fundet, for spor ef
ter jernalderhuse i Nordsjælland var på det tidspunkt 
aldrig fundet før. Sidenhen er flere udgravet, ek
sempelvis gården på Sindshviles jorder.

Sindshvile-bebyggelsen
Når man kommer ad Helsingørmotorvejen fra 
København mod Helsingør, fornemmer man fra 
bunden af Nivådalen bakken der løber mod nord. 
Højeste punkt i terrænet nåes umiddelbart før Kel
leris Hegn ved Kvistgaard. Højdekurven når her op 
på 57 meter over havets overflade. Ved Sibjerg fal
der terrænet lidt og når efter skoven op omkring 30 
- 40 m o.h., og netop her øst for motorvejen har der 

ligget en gård gennem en stor del af jernalderen. 
Gården har ligget på højdedraget, der mod nord-øst 
og øst falder jævnt mod en fugtig mosestrækning. 
Moseområdet kan være det som i 1688 betegnes 
som »Myre-Engen der med Undershouf saa begro- 
ed, at det ej kunde maalis«. Udgravningen i 1991- 
92 fik navn efter gården Sindshvile24. Årsagen til 
den arkæologiske udgravning var et anlægsarbejde 
umiddelbart op til motorvejen.

De færreste, der med de tilladte 110 km i timen 
passerer stedet på motorvejen, fornemmer stedets 
storladne udsigt. I klart vejr ses Sverige og en stor 
del af hele det nordøstsjællandske landskab. Højde
draget, som nu er dyrket mark, har i jernalderen 
været en lysning beboet i flere århundreder i ro
mersk og germansk jernalder, d.v.s. fra Kr.f - og til 
omkring 600 - 700 e.Kr. I den 5.200 m2 store ar
kæologiske udgravning, blev bebyggelsens ud
strækning ikke fastslået, men det er sandsynligt, at 
den er afgrænset mod nord og vest. Trods de ukla
re grænser, antyder de tætliggende spor efter lang
huse, at det udgravede område har været den cen
trale del af bebyggelsen. Spor efter 9 treskibede hu
se, kunne dateres fra ældre romertid til ind i yngre 
germansk jernalder, dvs. fra 1. århundrede e.Kr. til 
omkring 600-700 e.Kr. Dertil fandtes yderligere to 
staklader og nogle hegn og måske en grav. De 9 lang
huse hvoraf et par af dem har været 28-33 m lange 
og 7 m brede, må have afløst hinanden. Husene har 
haft indgange mod syd og nord og ligget placeret 
øst-vest. De yngste store huse har haft svagt buede 
langsider. I midten af husene har to rækker stolper 
båret taget, og husene har været inddelt i 7 rum. Til 
alle hovedhuse har yderligere hørt et ukendt antal 
langhuse uden for det udgravede område.

Beboerne på gården har levet af landbrug og ud
vundet deres eget jern af myremalm fra de nærlig
gende vådområder. I alt blev der fundet 11 affalds
gruber med jernslagger, spredt i tre områder på plad
sen. Jernslaggerne stammer fra jernudvinding og 
smedning25. Jernudvindingsovnene har været halvt 
nedgravet, og forneden haft åbning ud til en lav ar- 
bejdsgrube. En ovn af den slags har man kunnet bru
ge flere gange, og slaggerne, der tages ud efter hver 
brænding, må være blevet efterladt i dynger oven på 
jorden. Derefter er slaggerne smidt eller tilfældigt 
havnet i gruberne.
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Jernudvindingen og smedningen på pladsen har 
fundet sted i tidsrummet fra romersk jernalder ved 
Kr.f. til germansk jernalder, 700 e.Kr. En forudsæt
ning for jernudvindingen var myremalmen, som 
måske kan have været tilgængelig i eng og mose
områder umiddelbart syd for bebyggelsen. Gårdene 
på Sindshvile-jorden har ikke ligget ensomt på høj
deplateauet, andre bosættelsespor fra jenalderen er

Jernslagger, fundet ved udgravning af jernaldergården 
på Sindshviles marker viser, at man har udvundet jern i 
en ovn af denne type.
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udgravet lige umiddelbart sydøst for Sindshvile
gårdene. Men resterne af hustomteme dér var meget 
dårligt bevarede - tydeligst var affaldsgruber med ko
gesten og lerkliningen fra husvægge samt en formo
det umebrandgrav fra den ældre romerske jernalder.

Mange typer bebyggelser
Jernalderbebyggelserne i Nordsjælland kan have 
været forskellige fra sogn til sogn. Tikøb sogn som 
et af landets allerstørste har haft større mulighed for 
forskelligartede bebyggelser - både i bronzealderen 
og i jernalderen.

Vigtigt for studiet af af jernaldersamfundene, er 
imidlertid et samarbejde mellem arkæologer, kul
turgeografer, historikere, stednavneforskere, religi
ons-, rets- og vegetations-historikere. Et sådant ar
bejde mangler stadig i Nordsjælland.

Jernalderens landskab, som dannede basis for 
jernaldersamfundet, var også et levn fra bondesten
alderen og bronzealderen. Jernalderfolkene i Saun- 
tegårdene har derfor kendt de mange gravhøje, mens 
selve stenkamrene nok har været dækket af jord. 
Hvilke tanker de har gjort sig omkring dem, ved vi 
ikke.

Helt dominerende ind i jernalderen var skoven og 
det store overdrev. Imellem det var der lysningerne 
i skoven, hvor de enkelte gårde lå. Det er de lys
ninger, som danner basis for de landsbyer vi senere 
kender fra Christian 5.s matrikel i 1688.

Det åbne landskab ved Saunte, har i jernalderen 
givet mulighed for agerdyrkning og enge 
til kvægavl. Sindshvilegårdene har ligeledes er
næret sig af landbrug samt produktion af trækul 
og jernudvinding. Bebyggelser nærmere ved ky
sten, hvor endnu ingen jernalderbopladser er regi
stret, kan have haft fangstpladser med mulighed for 
fiskeri, fangst og skaldyrsindsamling.

Sammenhængende landsbyer mod vest og 
rydninger mod øst.
Nordsjællandske stednavne viser, at de middelal
derlige landsbyer er anlagt på ryddet skovjord. Ser 
man på udbredelse af stednavne med de ældste en
delser, findes disse mod vest omkring Roskilde 
Fjord, hvis store betydning i vikingetiden er uom
tvistelig. Her findes også de mere sammenhængen
de bebyggelser, mens landsbyer med yngre navne

typer fra middelalderen og endnu senere, ligger tæt 
i amtets østlige del i særlige rydninger i skoven. Den 
store rydning, hvor ejerlaugene Saane, Jonstrup og 
Lille Esbønderup ligger, skal ses i sammenhæng 
med rydningen længere mod nord, hvor sognets 
største landsby, Plejelt, med 12 gårde - ifølge 1688 
matriklen - kommer til at ligge, og især nærheden 
til det i 1140 oprettede Benediktinerkloster i Esrum. 
Benediktinerne forlod klostret omkring 1150 hvor
efter cistercienserne overtog bygningerne. Sam
menlignes jordernes bonitet på den store jævne mo
ræne i nord, hvor ejerlaugene Borsholm - Saunte 
m.fl. ligger, med Tikøb - Plejelt ejerlaugene i syd
vest omgivet af et meget småkuperet landskab med 
mange våde lavninger på en sandet og gruset jord
bund, fremgår det af boniteringen i 1688 og gårde
nes antal, at det sydlige område havde mange går
de, men en relativt lavere hartkorns beskatning end 
området mod nord, der havde en langt større be
skatning, og næsten samme antal gårde. Den frugt- 
bareste jord finder vi altså mod nord. Spændende er 
det, at man andre steder har kunnet se, at antallet af 
gårde i 1688 går helt tilbage til den tidlige middel
alder i 1000 - 1200-årene26.

Tiwithcop - Krigsguden Tyrs kultplads
Hvorfor valgte man at bygge kirken i det lidt fatti
gere område? Esrum Kloster erhvervede allerede 
kort efter grundlæggelsen gårdene i Havreholm, 
Borsholm og Horserød og senere også i de øvrige 
landsbyer27. Hvordan ejerforholdene har været i jer
nalderen og vikingetiden ved vi ikke, men de kan 
indirekte have været afgørende for valget af kirkens 
placering samt forholdet til Esrum Klosters tidligst 
erhvervede jorde. Endelig er der også forholdet til 
den ligeså gamle Nødebo kirke. I Tikøb sogn, et af 
landets allerstørste, fik mange kirkegængere såle
des langt til kirke, mellem 5-6 km. Værst er det gået 
ud over beboere fra Mørdrup, Tibberup og Horne
by, Borsholm, Saunte, Apperup og Skibstrup. De 
måtte forcere den mægtige skov Ørved og det store 
vildnis - ævred - midt i sognet, for at nå til kirken i 
Tikøb.

I perioden fra omkring år 1000 og indtil 1200- 
årene, kender vi navne på over 2000 landsbyer i 
Danmark, blandt disse hører Tikøb, der nævnes 
første gang som Tiwithcop i 1164 - 78. Den til gu-
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Kirken i Tikøb. Kirkens værnehelgen kendes ikke. Men her var engang et hedensk kultsted for krigsguden Tyr. Jernalde
rens og vikingtidens bønder tog hertil og generationerne efter dem, fulgte samme vej til den kristne kirke. (Foto: Carsten 
Møller, 1999).

derne viede skov, Tiwith = Ti (hedensk ) gud28. Vi
kingetidens krigsgud Tyr. Placeringen af kirken i 
landsbyen Tikøb behøver derfor ikke undre. Som det 
eneste sted i sognet må her have ligget det heden
ske kultområde fra jernalderen og vikingetiden. Et 
særligt område også i den tidlige kristne tid, derfor 
byggede man kirken dér, uanset at mange af lands
byfolkene fik lang vej til kirke. De var nemlig i for
vejen vandt til at komme til kultpladsen. Et lignen
de område, med en hedensk helligdom, udgraves i 
disse år omkring Tissø, hvor en stor og rig bebyg
gelse i vikingetiden ofrede værdifulde genstande til 
guden i Tissø - Tyrs sø.

Fra vort område kendes foreløbig kun den yngre 
jernalders bønder fra »Sindshvile« gårdene, som 
kan have benyttet den hellige plads. For at forstå 
hvorfor nogle bebyggelser får en større betydning 
end andre og bliver til sacrale pladser, er det nød
vendigt at forstå deres placering i det omgivende 
kulturlandskab. Der er vi foreløbig på meget bar 
bund, især i Tikøbs eget nære sogn. Her venter et 
stort opsøgende, men meget spændende arbejde for 
museet.
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Kort over Tikøh Sogns ejerlav med de i artiklen omtalte fundsteder.
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De drak og forødte penge

Af Kjeld Damgaard

Kjeld Damgaard, f03.11.1953, som 
søn af forvalter Karl Jensen og 
hustru Ingrid Høier Damgaard. 
Opvokset i Borsholm og Kvist- 
gaard. Efter studier i historie og 
statskundskab ved Kbh.’s Universi
tet med en bachelorgrad som resul
tat, nu bl.a. beskæftiget med arkiv- 
og biblioteksarbejde i et privat fir
ma. Har interesseret sig for lokal
historie i mange år, og udgav alle
rede i 1975 sin første bog: »Kvistgaards Historie«. Herudo
ver artikler i 1989: »Landsbyskolen i Tikøb Kommune«, i
1996: »Landliggere og Sommergæster« samt redigerede i
1997: »Kystbanen og dens omgivelser« og i 1998: »125 år -
Carl Allers Etablissement« og »Helsingør Kommunes Muse
ers årbog 1997«. Har haft flere adskillige tillidshverv, bl.a. 
medlem af Helsingør Byråd 1978-81 og været formand for
Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekker
sten 1986-93.

»Saalænge Sophienhøi eller Nykro benyttedes til 
Krohold, tjente dette Sted ikkun til at demoralisere 
den opvoxende Ungdom, samt til en Samlingsplads, 
hvor de fra Helsingør hjemvendende Bønder med 
umaadelig Drik fortærede en Del af de Penge som 
vare tilsigtede en trængende Families Underhold
ning eller til Kgl. Skatters og Afgifters Betaling, og 
naar Drukkenskabet tog Overhaand, endte i Almin
delighed Besøget i Nykro med Slagsmaal. Land
manden kunde i den Tid ikke med Sikkerhed skikke 
sine Tjenere forbi bemeldte Kro, idet medens de drak 
og forødte Penge, maatte Hestene staa paa Lande
veien og derefter mishandles af de drukne Folk.”'

Saadan skrev Tikøb Sogneforstanderskab i fe
bruar 1843 i anledning af bagermester Johan 
Schämers ansøgning om at få lov til igen at drive 
kro i den gamle ejendom ved Kongevejen på Mør- 
drup bys aller-vestligste marker.

Huset ligger der stadig den dag i dag - på Kon
gevejen 345 - ca 100 meter syd for Mørdrup-kryd-

set. Ejendommen kaldes stadig for Nykro, men fak
tisk har den ikke fungeret som kro siden 1828. Hvad 
var nu forhistorien ?

Det startede i Nyrup
Nyrup er centrum for forhistorien, idet denne by jo 
oprindeligt var et centralt sted for landevejstrafik
ken. Både Kongevejen fra Hirschholm og Konge
vejen fra Frederiksborg passerede dengang igennem 
selve Nyrup landsby, idet de mødtes umiddelbart 
vest for Nyrup og fulgtes ad resten af vejen til Hel
singør gennem Nyrup Hegn - en strækning, som den 
dag i dag kan følges gennem skoven.2

Vi må tro, at der har været gæstgiveri også langt 
tilbage i tiden på dette sted, men nogen dokumen
tation har det ikke været muligt at finde før end i 
1708, hvor kromand i Nyrup, Jørgen Nielsen næv
nes.3 Den 20. november 1713 foretages der skifte ef
ter ham og hans kone, Gundel Larsdatter,4 men 
umiddelbart har det ikke været muligt at se hvem 
der fulgte efter som kromand. I forbindelse med en 
dåb i 1723, nævnes som fadder »Marie Hans Kro
mands«, hvilket altså betyder, at kromanden på det 
tidspunkt hed Hans og hustruen Marie.5 Præcis hvor 
denne kro lå, vides heller ikke - først fra omkring 
1747 kendes Nyrup Kros nøjagtige placering.

Den gamle kongelige Jægergaard
I selve Nyrup lå nemlig en gammel jægergård, som 
kongen i sin tid havde ladet bygge som en af sine 
udgangspunkter i forbindelse med jagten i de nord
sjællandske skove. Også ved Asminderød lå en så
dan jægergård, ligesom der var mindre jægerhuse 
flere steder, bl.a. nær Holgerstrup i Danstrup Hegn. 
Da kongen i 1700-tallet besluttede at lade Fredens
borg være det nye centrum for sine nordsjællandske 
udflugter og jagter, besluttedes det i 1746 at lade 
jægergården i Nyrup nedlægge. Det var måske og
så på høje tid, for allerede i 1733 havde ejendom
men i Nyrup nemlig været så forfalden, at man ik
ke uden fare kunne bo i den!6
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Kort over området. Til venstre Nyrup By med angivelse af hvor den oprindelige kro i Nyrup lå. Ude ved Kongevejen ses 
Nykros beliggenhed. (Målebordsblad fra århundredeskiftet).

Efter at denne beslutning var taget, lykkedes det 
Regimentsskriver Rasch at få opspurgt en mand, 
som af nogle fag af den gamle bygning i Nyrup, vil
le indrette et gadehus og af dette og gårdspladsen 
svare en årlig afgift til kongens kasse. Resten blev 
udbudt ved auktion, men der blev kun budt 93 Rdl., 
1 Mk og 11 Sk. for gården.7

Men i det tilbageblevne gadehus - endnu en tid 
kaldt for »Jægergaardshuset«, indrettedes nu kro. 
Denne bygning er forlængst væk, men dens place
ring fremgår af flere bevarede kort. Den lå tæt på 
Nyrup Gade - lidt til højre for den nuværende ind
kørsel til Claythorpe.

Kromænd og kroklammeri
Om Svend Pedersen var den første kromand på det
te sted, kan ikke dokumenteres, men en af de første 
var han. Han døde imidlertid i 1756, hvorefter ny 
kroholder blev Niels Mouritsen/ Hans slægt har i 

øvrigt flere efterkommere på egnen endnu i slut
ningen af 1990’erne.9 Året efter omtales kroen i 
øvrigt som en »kategori I kro«. Det betød, at be
stemmelserne for krodrift i rytterdistrikterne inde
bar, at Nyrup Kro havde tilladelse til både at bryg
ge øl samt til at brænde brændevin. For denne tilla
delse skulle der årligt betales 4 rigsdaler i afgift.101 
1767 var der skifte efter Niels Mouritsens hustru, 
Sophie Larsdatter,11 men om han også er død på det
te tidspunkt, har ikke kunnet fastslås. Da han sam
me år imidlertid måtte opgive sit fæste på krohol
det i Nyrup, overtog sønnen, Jørgen Nielsen, i ste
det kroen.8

Året efter - i juni 1768 - indtraf en episode i kro
en, en episode som endte i retten. Hovedvidnet var 
her kropigen, Dorthe Hansdatter, som forklarede, at 
den aften var der en del fiskere fra Sletten og en ma- 
terialkusk, Lars Bentzen fra Fredensborg, i krostu
en. Der kom ordstrid og slagsmål i gang, og kroko- 
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nen, som var frugtsommelig, ville lægge sig imel
lem. Pigen havde haft så travlt med at holde sin mad
moder udenfor, at hun ikke nøje havde fulgt slagets 
gang, men så meget havde hun lagt mærke til, at 
fiskerne have kastet kusken på gulvet og dunket 
ham; de havde flere gange slukket lyset, det eneste, 
der var, en lille tælleprås, for i ro at kunne prygle 
ham. Hver gang løb da kromanden ud i køkkenet 
for at tænde det igen. Endelig rejste kusken sig 
blødende og ville undløbe, men fiskerne for ud og 
hentede ham ind igen; han havde ikke fået nok. 
Hvad de var vrede over, blev ikke opklaret. Fisker
ne var beskænkede, kusken derimod ikke. Den, der 
hylede højst her for retten, var dog ikke den mis
handlede kusk, men spillemanden, Hans Nielsen, 
som klagede over, at »de hafde slaget hans Fiol 
i støcker«.3

Måske var denne episode blandt årsagerne til at 
Jørgen Nielsen hurtigt opgav krobranchen. I alle 
fald arrangeredes der i 1770 mageskifte mellem en 
gårdmand i Jonstrup, Lars Madsen, og så Jørgen 
Nielsen. De byttede med andre ord ejendomme og 
erhverv. Lars Madsen, der var født omkring 1728 og 
levede i første ægteskab med sin 32-årige hustru, 
var så kromand og fæstede huset helt til omkring 
1802-03, da ejendommen overtoges i fæste af den 
kendte Helsingør-købmand og skibsklarerer J.J. 
Claesen.8 Men nu var der ikke længere kro i ejen
dommen. Krodriften var flyttet ud af byen.

Jægergårdspladsen og Claythorpe
Jægergårdspladsen er i dag en del af den ejendom, 
som nu kaldes for Claythorpe, og som siden Clae- 
sens overtagelse i 1803 har fungeret som lystejen
dom for en lang række kendte Helsingørfamilier. 
Selve bygningen, som var kro, og som oprindelig jo 
havde været en del af den kongelige jægergård, er 
forlængst væk, men der er næppe tvivl om, at den 
lå umiddelbart til højre for indkørslen til den nu
værende Claythorpe, placeret helt ud til den nu
værende Krogenbergvej. På de ældste kort over Ny
rup fra 178812, er ejendommen således meget tyde
ligt angivet, og senest figurerer ejendommen på et 
matrikelkort fra 1815.13

Claythorpe er først opført omkring 1821, og det 
må antages, at det gamle krohus ved den lejlighed 
er blevet nedrevet.14

Kroens flytning
I slutningen af 1700-tallet var der sket en betydelig 
ændring i trafikmønstret, idet den nye Kongevej fra 
Hørsholm til Helsingør var blevet taget i brug. Den 
var anlagt i perioden fra 1779 og strækningen forbi 
Nyrup var i alle fald færdig i 1788, sandsynligvis 
noget før. Trafikken igennem selve Nyrup var der
for aftaget noget, og kroholdet måtte flyttes til et me
re hensigtsmæssigt sted. Kroen indrettedes derfor i 
en fæsteejendom under Krogerup Gods - en ejen
dom, som lå ved den nye Kongevej på Mørdrup Bys 
mark, og som kaldtes »Sophienhøi«.

Kroen blev imidlertid snart også kaldt »Nykro«, 
måske på grund af navneligheden med »Nyrup 
Kro«. I hvilket år flytningen skete er lidt usikkert, 
men det må sandsynligvis være sket før 1797, da 
Krogerup Gods det år bortsolgte ejendommen. Ef
ter formuleringen i skødet at dømme, tyder det end
da på, at kroen da var nyopført på et 3.700 kvadra
talen stort areal og tilsammen med det tillagte are
al på 7 dr. Id. fra Mørdrup Overdrev udgjorde et hus
mandsbrug. På det 3.700 kvadratalen store areal lå 
mindst to huse og der var have til.15

Det bør dog i denne forbindelse nævnes, at der 
ved et tidligere restaureringsarbejder på huset er 
fundet en loftsbjælke med årstallet 1733.16 Dette tal 
kan imidlertid godt være skrevet på en bjælke, som 
har været anvendt i et andet hus, hvilket meget ty
der på, da et kort over egnen fra 1778 ikke viser Ny
kro eller andre ejendomme langs den planlagte nye 
Kongevej.17

Nykros sidste periode som kro
Nykro blev altså en landevejskro ved den nye Kon
gevej, og mange landevej sfarere fandt her et bede
sted - både for mennesker og dyr. Som nævnt solg
te Krogerup Gods Sophienhøi/Nykro i april 1797. 
Ny ejer blev enken, madame Sophie Christiane Ert- 
man, g.Kiersgaard, men hun beholdt kun kroen i et 
par måneder, hvorefter den for 2.850 Rdl. overtoges 
af Hans Rasmussen, der stammede fra Holbæk. Det 
er i øvrigt værd at bemærke, at blandt de vilkår de 
nye ejere måtte gå ind på, var bl.a. en fast årlig af
gift, samt en forpligtelse til at besørge den post og 
de aviser, som blev leveret af posten i kroen, men 
som skulle til Krogerup. I 1803 overtoges kroen - 
efter tre forgæves auktioner - af løjtnant Maximili-
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an Friederich Ernst von Langen, hvis enke i 1807 
solgte til Hans Leerbeck.18

Ved Hans Leerbecks død i 1817 blev den nye 
ejer - eller arvefæster - af kroen, den i Slesvig, om
kring 1785, fødte bager, Johan Schämer. Han 
var gift med Marie Larsen, der var født i Asmin
derød sogn omkring 1790.19 Schämers krohold 
sluttede imidlertid brat i 1828, da myndighederne 
blev trætte af den umådelige drikken på stedet. Me
ningerne har nu nok alligevel været delte på 
det tidspunkt, i alle fald skrev ejeren af Krogerup 
Gods, kammerherre Brun, til amtmanden og an
holdt om tilladelse til, at kroholdet i Nykro måtte 
»fremdeles vedblive i den nuværende Arvefæster 
Schämers Levetid«.1, Men måske lå kammerherre 
Bruns interesse mere på det pekuniære område - idet 
arvefæstet jo indebar, at der skulle ydes en fast årlig 
afgift til godset på 50 Rdl. dansk Courant.

Sogneforstanderskabet
I december 1841 samledes det nyvalgte sogne- 
forstanderskab for Tikøb Sogn for første gang. 
Sogneforstanderskabet var en forløber for de sene
re sogneråd, og i det hele taget det første konkrete 
tegn på en lokal forvaltning af et vist demokratisk 
tilsnit.1

Johan Schämer, der siden 1828 havde ernæret sig 
ved rugbrødsbagning, vejrede nu morgenluft - for 
allerede i april 1842 lå der på sogneforstanderska- 
bets bord en ansøgning om at måtte »tilbageerhol
de« den gamle bevilling til krodrift i Nykro. Imid
lertid mente sogneforstanderskabet ikke at de hav
de tilstrækkeligt kendskab til sagen - og udsatte den 
derfor, m.h.p. at indhente oplysninger fra den gam
le forvaltningsmyndighed: Frederiksborg Amt. Jo
han Schämer kom imidlertid ikke til at vente læn
ge: Han fik hurtigt et afslag.

Ejendommen Nykro som den ser ud i dag. Udhuset i baggrunden er nyopført efter brand i I960’erne.
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Schämer gav dog ikke så let op. Via en mellem
mand - fhv. livgardist, nuv. kusk - Jens Jørgensen 
Raarup, blev der sendt en ansøgning til Kongen om 
privilegium til krohold i Nykro. Det var i den 
anledning, at sogneforstanderskabet så utvety
digt udtalte sig, som anført i denne artikels indled
ning.

Konklusionen på Raarups ansøgning blev altså, 
at Sogneforstanderskabet »paa det kraftigste fra- 
raadede, at det ansøgte bevilgedes«.

Spirituskørsel
Men måneden efter var Raarup der igen med en ny 
ansøgning om tilladelse til at drive høkeri i So- 
phienhøi eller Nykro. Imidlertid var Sogneforstan
derskabet mistænkelige og svarede:

»Skjønt Sogneforstanderskabet vistnok har den 
Mening, at det vil være i Sognets arbejdende Bebo
eres Interesse, om at de saa nær deres Hjem eller 
Arbejdssted som muligt kunne kjøbe Livets første 
Fornødenheder, og der saaledes meget godt kunde 
meddeles Bevillinger, som den ansøgte, paa flere 
Steder i Pastoratet: saa skal man dog, da man er 
fuldkommen overbevist om, at det ansøgte Privile
giums Meddelelse vil have til Følge, at det samme 
Uvæsen som tidligere har fundet Sted i og ved Ny
kro, atter vil indfinde sig, allerærbødigst tillade sig 
paa det kraftigste at fraraade, at Bevillingen med
deles, med mindre det maatte gjøres til en udtryk
kelig Betingelse, at intetsomhelst Brændevinsudsalg 
dermed sættes i Forbindelse, og det paalægges Ste
dets Politimyndighed at have nøie Indseende med, 
at dette Forbudpaa det strængeste overholdes.«

Men ikke nok med det - Sogneforstanderskabet 
fortsatte med følgende konstatering:

»Uagtet intet Privilegium nu haves til Nykro, er 
det dog Sogneforstanderskabet bekjendt, at det 
ikke sjældent skeer, at visse Personer dér gjøre Be
dested, og naar de atter tage derfra have en saadan 
Swiir, at de med deres Kjørsel ikke allene udsætte 
sig selv for Fare paa Liv og Lemmer, men ogsaa ud
sætte andre Weifarende for lignende Ulükke«.

Stoppested for Diligencen
Sagen syntes dermed tabt for Schämer, men Sog
neforstanderskabet mente, at nu skulle smugkroen 
ved Kongevejen også stoppes. Og det endte da med

gienbommrn „Sïpfro" falbrt, Peb .^owblanbt» 
vtitn, % iWitl fra .g>rIfiruyjr inrb c. 8 Sbr. iJanb 
flob Sorb, fm- girrvn fitj paa Gkunb af (auj 
Sibø «Spgbom nøbt ül ar afbænbr. 'Jordben bri« 
»rô i famine et »jobt Sageri. Sier t>ar forben 
værer .ftrotøolb i @reber, bvilfct mulij atter veb 
ætviflinj fan vente« Venlajt til famine. Wlan 
frtnbenbe fia til gieren, iom bon paa (Siebet.
Endnu i 1861 blev det i denne salgsannonce for ejen
dommen fremhævet, at der her havde været kro, og at der 
måske var en chance for atter at få en kro på stedet. (Hel
singør Avis, d. 23.03.1861).

en retssag, hvor Schämer i februar 1844 blev dømt 
for ulovligt brændevinsudsalg.

Men Schämer gav stadigvæk ikke op. I januar 
1846 behandledes i Sogneforstanderskabet en ny 
ansøgning om fornyet bevilling til krohold. Sogne
forstanderskabet var åbenbart nu blødt lidt op - i al
le fald overvejede man nu, om der kunne gives til
ladelse til at indrette et aftrædelsesværelse for de 
rejsende med Diligencen:

»I Anledning af ovenstaaende Andragende maa 
Tikjøb Pastorats Sogneforstanderskab erklære, at 
det vel kunde være tjeenligt om Ejeren afSophien- 
høi eller Nykroe som nogle kalde Stedet, fik Bevil
ling til at have Aftrædelses Værelse for Reisende med 
Diligencen, saalænge denne have Tilladelse til at 
stoppe op der, for at modtage Passagerer, men at 
man paa det indstændigste maa fraraade, at andet 
Kroprivilegium tilstaaes. ... Kroen var i sin Tid til 
stor Demoralisation. ... Afstanden er circa 3/4 Miil 
fra Helsingøer, hvor Indvaanerne have mange Ste
der at valfarte til. Dens Borgerrepræsentation an
giver og kun til Grund til dens Anbefaling, at flere 
af Borgerne sammesteds have ønsket det. ... De 
længst bortliggende Steder, Fredensborg og Nive
rød er vel circa 2 Miil, men hvormange andre Ste
der i Landet, endog i mindre bebyggede Egne, er 
der ikke længere Afstand fra Kroe til Kroer«.

Herefter tilbageviser Sogneforstanderskabet i 
kraftige vendinger »Supplicantens usandfærdige og 
skammelige« hentydninger om, at årsagen til Sog- 
neforstanderskabets afvisning af sagen, skulle være
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begrundet i private interesser fra Sogneforstander- 
skabets medlemmers side.

Men Schämer blev ved med at ansøge og ved med 
at klage over afslagene - men fortsat uden held. Ny
kro blev aldrig kro igen, og det endte med at Johan 
Schämer solgte ejendommen i 1856.14

Ejendommen blev herefter et husmandsbrug el
ler et parcelliststed, og Nykro ejes i dag af Ruth Jør
gensen, enke efter gartner Niels Jørgensen, i hvis 
slægt Nykro har været siden 1864.

NOTER:
1 »Tikøb Sognefbrstanderskabs Protokol«, 1842-49, 10/1.

(Landsarkivet for Sjælland)
2 Se bl.a. T.Topsøe-Jensen: »Kongevejen«, 1965.
3 Niels Steenfeldt: »Om Tikøb Sogn i gamle Dage«, 1960.
4 »Kronborg Amtsforvalters Skifteprotokol«, 1712-21. (Lands

arkivet for Sjælland)
5 »Kirkebog for Tikøb Sogn«, fødte, 1715-29. (Landsarkivet for 

Sjælland)
6 Kronborg Amt: »Kopi for Erklæringer og Breve til Rentekam

meret«, 1745-51. (Landsarkivet for Sjælland)

7 Valdemar Seeger: »Fra Frederiksborg og Kronborg Amter, Fra
Kulsvierlandet II«, 1931, pag 77f.

8 Kronborg Amtsstue: »Fæsteprotokoller«. 1754-1832. (Lands
arkivet for Sjælland)

9 Kammerkancelliet: »Diverse dokumenter vedr. Krohold og 
Brændevinsbrænding«, 1679-1771. (Rigsarkivet)

Niels Mouritsen var farbroder til Niels Olsen, som ejede og ud
flyttede gården Qvistgaard til dens nuværende plads.

" Kronborg Rytterdistrikt: »Skifteprotokol«, 1765-73. (Rigsar
kivet for Sjælland)

12 »Udskiftningskort for Nyrup Bye«, 1788. (Kort- og Matri
kelstyrelsens Arkiv)

13 »Kort over Jorderne til det saakaldte Kroehuus i Nyrup, 1815«.
Gengivet i Kvistgaard Avis, d. 5.4.1979.

14 Kronborg østre Birk: »Realregister forTikjøb Sogn, Gaaarde«,
1793-1912. (Landsarkivet for Sjælland)

15 Kronborg østre Birk: »Skøde- og Panteprotokol, AA« 1740- 
1819, pag 136. (Landsarkivet for Sjælland)

16 Oplyst af Nykros nuværende ejer, Ruth Jørgensen.
17 Generalvejkommissionens kort over »Egnen fra Utzerød ved 

Hirsholm til Helsingøer«, 1778. (Rigsarkivet)
18 Kronborg østre Birk: »Skøde- og Panteprotokol, AA«, 1740-

1819, pag 230f. (Landsarkivet for Sjælland)
19 Folketællinger 1834-40-45 og 50. (Rigsarkivet)
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Krogerups skole for Tibberup og Mørdrup

Af Kirsten Johansen

Kirsten Johansens artikel om Tibberup Skole blev første 
gang offentliggjort i 1988. Siden da har ny forskning imid
lertid ført til ny viden, og artiklen er derfor efter Kirsten Jo
hansens død, ajourført af Kjeld Damgaard.

Frederik IV lod fra 1721 oprette 240 rytterskoler på 
rytterdistrikterne. Et rytterdistrikt var et område, 
som i tilfælde af krig skulle stille et vist antal rytte
re. På Kronborg Rytterdistrikt fik det meget ud
strakte Tikøb Sogn tildelt 2 skoler, nemlig en i Ti
køb og en i Borsholm. De opførtes i 1722.

For børnene fra Mørdrup, Espergærde og Tibbe
rup var det en vej på over en mil - og det endda gen
nem skove og overdrev - så det kan ikke undre, at 
de ikke mødte jævnligt op i skolen.

Anledningen
I 1739 udstedtes en ny skoleforordning af Christian 
VI. Den indeholdt bl.a. et påbud om at alle børn over 
6 år skulle undervises, at undervisningen skulle 
være helårlig, at katekismus og læsning skulle være 
obligatoriske fag, at der skulle indrettes undervis
ningslokaler overalt, samt at der om nødvendigt 
skulle ansættes skoleholdere, såfremt degnen af en 
eller anden grund ikke kunne være lærer. Derimod 
angav forordningen ikke hvorledes lærerlønnen 
skulle finansieres. Det var en ambitiøs plan, som 
kongen her havde udstukket - men desværre uden 
bund i virkeligheden. Forordningen vakte stor uvil
je og der rejste sig stærke krav om at mildne ord
ningen, idet befolkningen slet ikke ville kunne mag
te udgifterne til den.

Allerede året efter måtte kongen derfor mildne 
forordningen, og den fik derfor slet ikke den virk
ning, som der oprindeligt var lagt op til. I praksis 
var det derfor nu op til godsejerne selv at bestem
me omfanget og indholdet af skoleordningen i de 

enkelte områder. Det er derfor nærliggende at anta
ge, at man her skal finde den indirekte anledning til 
oprettelsen af Krogerups Skole.

Krogerup Gods
Dengang var det meste af Sydkysten, d.v.s. Mør
drup, Tibberup, det meste af Espergærde, Søbækhus 
(opr. Somøllen) samt Busserup, jo fæstegods under 
Krogerup. Det ville så absolut være en fordel for 
godsets ejer, at fæstebønder og fæstehusmænd kun
ne det mest elementære, hvad læsning, skrivning og 
regning angik. Det gjaldt ikke mindst religion, der 
lærte dem at være autoritetstro og underdanige tje
nere for herskabet.

I årene herefter lod fru Conferentsraadinde Rost- 
gaard (som var født Conradine Revenfeldt) - i sin 
gudelige omsorg - opføre et smukt skolehus efter 
den dertil givne donation af salig frøken Friderica 
Conradina von der Maase af en kapital på 250 rigs
daler til en skoleholder. Det vil sige, at skolehol
derens løn var renter af kapitalen, og de udgjorde 
10 rdl. årligt. Der har antagelig været en tilhørende 
jordlod og naturalieindtægt fra elevernes forældre, 
men alt i alt var det en ussel løn. Til sammenligning 
kan nævnes, at skoleholder Gjødesen i Tikøb i 1742 
fik 24 rdl + naturalier. Det nøjagtige årstal for sko
lehusets opførelse kendes ikke, men provst Garboe 
nævner i 1743, at skolen er opført.

Over skolehusets dør opsattes en tavle med ind
skriften:
Stat Skole Hints til Guds og Rostgaards Stammes Ære, 
Hvori vor Ungdom skal Guds sande Kundskab lære. 
Herfra Velsignels til Gods og Herskab gaaer, 
og Frøiken von der Maass et ævigt Minde faaer.

Jo, det er lydighed og underdanighed, den kære 
ungdom skal lære!

Tanken om skolernes nytte var dog ikke familien 
Rostgaard fremmed. Vi ved således, at Frederik 
Rostgaard fremsatte forslag til ordlyd til den min
deplade, som blev opsat på de kongelige ryttersko
ler bl.a. i Tikøb.
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Skoleholderne
Det er kun få skoleholderes navne, som det har været 
muligt at finde frem til. Den første man har kend
skab til, er skolemester Munch, som i hvert fald 
virkede i 1755 og 1756. Fra 1763-65 hed skolehol
deren K. Rebæch. Han kendes fra en meget svulstig 
og underdanig bønskrivelse til den højædle, høj
ærværdige og højlærde hr. biskop, højgunstige 
øvrighed.

Det var biskoppen over Sjællands Stift, Ludvig 
Harboe, som tituleredes på denne måde - hvilket dog 
lå i tiden med den slags formuleringer. Rebæch hav
de påtaget sig den liden skoletjeneste vedTibberups 

skole på fru Conferentsraadinde Rostgaards gods på 
provst Garboes anbefaling. Garboe var præst i Ti
køb Sogn, og anbefalingen har åbenbart været givet 
med løfte om, at Garboe siden ville hjælpe Rebæch 
til et bedre lønnet embede.

Nu kunne Rebæch imidlertid ikke længere eksi
stere for den løn han fik, fordi forældrene vægrede 
sig ved at betale naturalier til ham. Årsagen var, at 
de også er tvungne til at betale til den kongelige sko
le i Tikøb. Forældrene ville ellers gerne være fri for 
at sende deres børn til Tikøb, da undervisningen dér 
ikke var meget bevendt, eftersom skoleholder Gjø- 
desen var blevet for gammel.

Således så ejendommen »Godthaab« ud før den brændte natten til den 3. august 1937. Den oprindelige skolebygning fra 
1793-94 lå med facaden ud til Hovvej, der ses i forgrunden. Bagved lå yderligere tre fløje, hvoraf den sydlige var ind
rettet til ny stuebygning. Den gamle skolebygning var da udlejet som bolig.
(Foto venligst udlånt af Arne Børgesen, Snekkersten).
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Rebæch bad derfor så mindeligt biskoppen om 
at skaffe sig et andet embede, og han henviser til 
de to anbefalingsskrivelser fra provst Garboe og 
oberstløjtnant von der Maase, som skriver på sin 
mormors vegne. Hvor Rebæch fik andet embede vi
des ikke, men han forsvinder i alle fald fra Tibbe- 
rup Skole.

Hjemsendte soldater og fallerede studenter
En af hans efterfølgere hed Christopher Piil, men 
han var der kun kort og døde 51 år gammel i 1772. 
Hans efterfølger hed Johan Friderik Lehnert. Han 
havde øjensynlig boet i Tibberup allerede inden han 
blev skoleholder. I alle fald er han med i en opteg
nelse fra 1771, hvor han står anført som Joh. Len- 
hardt og som »Geworb. Soldat ved Cron Prinzens 
Regim. : Friemand og Dagleier«. Han var med an
dre ord bevæbnet soldat, som var midlertidigt hjem
permitteret. Han var dog også på det tidspunkt 40 
år. Hans kone, hvis navn ikke er anført, var 50 år 
gammel.

Det var ikke megen uddannelse, der krævedes for 
at blive lærer. Man skulle blot kunne læse, skrive og 
regne. Ofte var det netop hjemsendte soldater (med 
lav rang), der blev skoleholdere, men også degne, 
fallerede studenter eller almisselemmer fik jobbet.

Det var nu ikke alle i voksengenerationen som var 
analfabeter på den tid. På gaard nr 8 i Mørdrup (den 
senere Toftegaard) boede således fæstebonden Pe
der Jørgensen. Han og to andre fik i 1771 overrakt 
en bibel af provst Garboe. Biblerne var finansieret 
af et legat. På det tidspunkt var Peder Jørgensen 
64 år, men også hans farbror og datter var læsekyn- 
dige.

En for gammel lærer
Der var på den tid en stigende interesse blandt be
folkningen for børnenes skolegang.

I 1763 mødte således 4 mænd op i Tikøb Præste- 
gaard for at tale med biskoppen, der var på rund
rejse. De var utilfredse med skoleholder Gjøde- 
sen i Tikøb. De mente, at han ikke længere magte
de at holde styr på eleverne og at undervisningen 
af dem var umulig. Garboe var ganske vist ikke 
særlig begejstret for Gjødesen, men han holdt åben
bart hånden over ham, for det skete ikke noget i sa
gen.

Først 3 år senere - i 1766 - skrev de samme mænd 
plus yderligere to, et brev til biskoppen, for nu var 
forholdene i Tikøb Skole blevet for kritisable. »Dog 
have vi for hands Alderdoms Skyld tiet dertil i nog
le A ar, i det Haab at Gud self skulde giøre en god 
Forandring herpaa«, skrev de. Det gjorde Gud så 
omsider, for Gjødesen døde samme år i december, 
81 år gammel.

Den lille Landbokommission
I 1784 nedsatte kronprins Frederik (den senere Fre
derik VI) »Den lille Landbokommission«. Den skul
le på trods af navnet også tage sig af skoleforhold. 
På baggrund afkommissionens arbejde planlagdes 
oprettelse af skoler på Kronens gods i Frederiks
borg og Kronborg amter. Ved placeringen af de nye 
skoler skulle tages »i betragtning, at bønderne for
deles således til visse skoler, at vejen dertil ikke fal
der længere, end at børnene uden vanskelighed flit
tigt kan søge samme og at en fjerdingvej (knapt to 
kilometer) bliver det længste mål for noget barn«. 
Dette gennemførtes dog først mere end 50 år sene
re.

Lærermangel
På Krogerups skole havde der ikke været nogen 
lærer siden 1786. Præsten i Tikøb, Fangel, som ad
ministrerede lønudbetalingen til lærerne ved Kro
gerups skole, erklærede at »ingen duelig Person har 
villet melde sig til dette Hunger Brød, efter at de 
forrige een efter anden havde forladt det«. Renter
ne af kapitalen, som i de forløbne 6 år var vokset til 
60 rigsdaler, var nu i 1792 et problem for Fangel, og 
han henvendte sig derfor til biskoppen, som nu hed 
N.E. Balle.

Fangel skrev bl.a. til Balle at Krogerups daværen
de ejer, fru kammerherreinde von der Maase (f. So
phie Henriette de Moltke) har sørget for, »at de for
nødne Jorder er blevet udlagte til en Skole paa God
set paa et Sted, som dertil kunne eragtes bekvem
mest, og hvor følgelig ogsaa en Skole maa bygges«.

Dette kommenterer biskop Balle på følgende - 
noget kryptiske - måde: »Formodentligen maae dog 
et saadant Huus have forhen været til, da ellers in
gen Hjelpe-Skole kan tænkes, at have fundet Sted, i 
Særdeleshed naar en fast og betandig Skoleholder 
dertil var antaget«.
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Ny skole?
Fangel spurgte yderligere biskoppen:
1. Skal Tibberup Skole opbygges på Hans Maje

stæts bekostning, eller
2. skal godsets ejer selv lade opbygge på egen be

kostning, og i så fald, må de opsparede renter an
vendes dertil, eller

3. må de opsparede renter lægges til kapitalen for 
derved at forhøje skoleholderens løn.
Fangel nævnte intet om yderligere opsparet kapi

tal, så det kunne tyde på, at embedet havde været 
besat i adskillige år forud for 1786. Fangels brev var 
dateret 29. november 1792 og blev sendt af den da 
gældende »kommandovej« via provsten, biskoppen, 
Rentekammeret, amtmanden, tilbage til Rentekam
meret, hvis svar sendtes via amtmanden tilbage til 
biskoppen den 4. maj 1893.

Svaret fra Rentekammeret var, at man kun havde 
bemyndigelse til at foranstalte nye skolers opbyg
gelse på de kongelige godser, og at det ikke kunne 
indlade sig i sager, der vedrørte en skoles indretning 
og opbyggelse på et privat gods.

Godthaab
Men der blev alligevel bygget et nyt skolehus på 7 
fag ved Hovvejen på den jordlod, som senere ma
trikuleredes som nr 14 af Mørdrup By. Om denne 
nye skole lå samme sted som den gamle er usikkert. 
Imod taler, at den gamle skole kaldtes Tibberup Sko
le, hvilket ville være ulogisk, hvis den lå på Mør- 
drups jord.

Det kan derfor ikke udelukkes, at Krogerups op
rindelige skole lå i selve Tibberup By. Imidlertid kan 
forklaringen på at der skulle bygges en ny skole 
også være, at den gamle var forfaldet i de 6 år den 
var ubenyttet - og at den derfor blot blev genop
bygget samme sted.

I alle fald stod der i 1794 en ret anseelig skole
bygning ca. midtvejs mellem Mørdrup og Tibberup. 
Denne ejendom blev samme år vurderet til 560 rigs
daler. Til sammenligning kan anføres, at de 9 gårde 
i Mørdrup samtidig assurereredes for beløb mellem 
310 og 730 rigsdaler, så Krogerups skole har næp
pe været en ussel rønne.

Skolens lukkes
Imidlertid blev det kun fa år, at det nye hus kom til 
at rumme skole. Muligvis udkonkurreredes den 
snart af den nybyggede »Lerskole« i Snekkersten. 
Den blev bygget i 1794 som et resultat af landbo
kommissionens arbejde.

Den 1. december 1796 var skolens dage talte. Da 
overdrog Krogerups ejer, Friderich Anthon Adam 
von der Maase til »Hr Proviantforvalter Grønvold 
til evindelig Arv og Eiendom det imellem Tipperup 
og Mørdrup nye opbygte Huus paa 7 Fag, »Godt
haab« kaldet - med tilliggende 5 Tdr. Land geome
trisk Maal, samt den paa samme staaende Over og 
Underskov«.

Ejendommens senere historie
Ejendommen »Godthaab« har siden været ejet pri
vat, og kom i 1836 i Jørgen Frederiksens eje. Ejen
dommen var herefter i samme families eje i 4 ge
nerationer.

I 1908 overtoges ejendommen således af Anders 
Børgesen, Grøngaard i Tibberup. Han var nemlig 
gift med datteren af Lars Jørgensen på Godthaab, 
Kirstine Jørgensen, og efter at have afhændet Grøn
gaard, flyttede de nogle år senere ind på Godthaab. 
1 1937 brændte imidlertid hele ejendommen, og der
med også den gamle skolebygning, der lå med fa
caden ud til Hovvej.

Ejendommen genopførtes, men allerede da var 
der sket udstykning fra ejendommen, og ejendom
men blev herefter ikke længere regnet som en land
brugsejendom.

De sidste ejere i denne familie var Anders Bør- 
gesens to børn, Astrid og Arne Børgesen, men ejen
dommen er nu gået over på andre hænder.
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»Godthaab«s stuehus før branden i 1937. Det nye stuehus til ejendommen opførtes på samme sted. (Foto udlånt af Arne 
Børgesen, Snekkersten).
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En festlig begravelse på Holmegaardslund

Af Christian Hansen og Kjeld Damgaard

Christian Hansen,/. 1858 i Kgs. Lyngby, som søn af gård
ejer Niels Hansen og hustru Ida Sofie /Sørensen. Faderen 
stammede fra slægtsgården Holmegaardslund i Holrne- 
gaarde, og familien har rødder langt tilbage i den lokale hi
storie. Der er næppe tvivl om, at de begivenheder, som Chri
stian Hansen skrev om i hhv. 1928 og 1934, dels har rod i 
overleveringer fra familien, men også til dels er selvopleve
de. Christian Hansen, der ejede og drev gården »Ørnholm« 
på Rørtang Overdrev indtil sin død d. 31. juli 1938, har 
skrevet utallige historier om specielt Gurre og omegn. Der 
er ingen tvivl om, at mange af disse fortællinger baserer sig 
på rigtige historier. Men såvel i nogle af dem, som i fortæl
lingerne om Holmegaardslund, bevæger Christian Hansen 
sig på grænsen mellem fiktion og virkelighed.

Ofte præsenterer Christian Hansen episoder og personer 
som facts, men ved nærmere efterforskning viser det sig ikke 
at være hele sandheden. Ikke desto mindre skylder vi 
Christian Hansen en stor tak. Uden hans indsamling af fol
keminder og fortællinger var meget gået tabt.

Beretningen om Holmegaardslund er derfor kun delvist 
Christian Hansens. Nye afsnit og kommentarer er indføjet af 
redaktøren af denne årbog. En del oplysninger er venligst 
stillet til rådighed af Ruth Jensen, Hornbækegnens Lokal
historiske Arkiv.

På et bakkedrag ved den østlige side af Hornbæk 
Sø, ligger arvefæstegården »Holmegaardslund«. På 
hvilket tidspunkt den er bygget, vides ikke, men de 
tykke stampevægge og det svære tømmer, hvoraf 
noget består af skibstømmer og master, beviser, at 
det er længe siden, og de gamle træer omkring gård
en tyder på, at den har ligget her fra længst for
svundne dage.

Sådan skrev Christian Hansen i 1928, da gården 
endnu var i slægtens eje. Han fortsatte med at for
tælle om Holmegaarde i gammel tid. Hvad han imid
lertid næppe var opmærksom på var, at Holme
gaardslund jo ikke var en Hornbæk-gård, men at 
Holmegaarde oprindelig udgjorde en selvstændig - 
men meget lille - landsby, hvis placering netop var 
her, hvor Holmegaardslund lå.1

Det er usikkert hvor gammel gården eller lands
byen er. I perioden 1562-1613 omtales en gård med 
navnet Hornseholm. Måske er det samme gård, 
der i Jordebogen fra 1661 omtales som Holme- 
gaard.2

Om Holmegaarde i gammel tid
I vor tid ser det mærkeligt ud, at de har bygget går
den helt ude i det yderste hjørne af marken i stedet 
for at lægge den ved Hornbæk, da jorden går næsten 
lige ned til fiskerlejet, eller midt i den brede del af 
lodden, som gennemskæres af landevejen. Men sa
gen er den, at da denne gård blev bygget, var fi
skerlejet uden betydning som badested, og jorden 
brugtes ikke, den henlå med lyng og krat samt en
kelte tusindårige egetræer og småskov af elle og 
birk. De gode veje, som nu gennemskærer lodden, 
var kun et par dybe hjulspor, og næsten ingen fær
dedes dér.

Ved Hornbæksøens bred var der gode enge med 
græs til kreaturerne, og om vinteren, når man ikke 
havde andet, kunne der skæres siv og rør langs søen. 
Der dyrkedes kun lidt afjorden lige ved gården til 
brødrug samt byg til malt, mel og gryn. Heste og 
køer fik ingen kerne, farene sørgede for sig selv he
le vinteren, og svinene fedede sig selv med olden 
fra de gamle egetræer.

I den lovløse tid lå gården fredelig. Her kom in
gen stimænd eller fremmede krigsfolk, da gården lå 
ensomt og godt beskyttet. På de tre sider var den til 
dels omgivet af vand og sumpede enge, hvor ingen 
rytter kunne ride. Mod østsiden var skov og krat, 
som skjulte gården. Det var rigeligt med vildt og 
fisk fra søen.

Sjældent kom nogen fremmed, man levede lige
som på de øde gårde på den jyske hede i en verden 
for sig selv. Hvem der var Holmegaardslunds 
første ejer eller beboer vides ikke, men den har 
været i min slægts eje gennem flere hundrede år, 
gået i arv fra far til søn, fra slægt til slægt gennem 
tiderne.
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Slægten, der blev kaldt »Holmegaard«
Den ældste søn blev kaldt Jørgen, hans ældste søn 
Hans, således blev det ved. De fik faderens fornavn, 
derved vedblev det at være Hans Jørgensen og Jør
gen Hansen på skift. Men fiskerne på Hornbæk be
nyttede kun fornavnet, og derfor blev det altid i dag
lig tale Hans Holmegaard eller Jørgen Holmegaard.

Det har sikkert været sådan man huskede det i 
Christian Hansens slægt, men faktisk skal vi ikke 
langt tilbage i Chr. Hansens aner for at finde en del 
undtagelser fra reglen om , at hveranden hed Hans 
og hveranden Jørgen - se rammen med fortegnelse 
over gårdmændene?

Holmegaardslunds fæstere og ejere:
-1681 -1718 Niels Jørgensen 
1718-1745 Peder Nielsen (søn) 
1745-1783 Hans Pedersen (søn) 
1783-1789 Johanne Pedersdatter (enke) 
1789-1831 Jørgen Hansen (søn) 
1831-1867 Hans Jørgensen (søn) 
1867-1877 Hans Kristian Hansen (søn) 
1877-1885 Peter Jørgen Andersen 
1885-1904 Niels Hansen (bror til Hans Kristian) 
1904-1935 Christian, Ferdinand, Marie og Hans 

Hansen (børn) 
1935-1948 Laurits og Andrea Larsen

Christian Hansen fortsætter:
Når sønnen overtog gården, flyttede forældrene ned 
i undertagsstuen. Denne var bygget i den ene ende 
af ladelængen. Her var kun to fag vinduer ud mod 
gården, og da disse sad under det lave tagskæg, kom 
her aldrig sol, og der var meget mørkt om vinteren. 
De havde et gammelt bord, en bænk med hynde i 
kakkelovnskrogen, et par stole samt den gamle him
melseng med ternet omhæng. I denne havde mange 
hvilet og sovet deres sidste søvn. Den slidte trappe
sten, som ligger foran den lave indgangsdør beviser, 
at her har mange slægtled vandret ind og er båret ud 
igen og kørt til slægtens gravsted på Tikøb Kirke
gård.

Gnavne og sære
Det må have været en kedelig og ensom tilværelse 
at sidde her i denne mørke stue, næsten værre end i 
et fængsel, for disse gamle, som havde været vant 

til at tumle med den store gård og køre næsten hver 
uge til København med fisk fra Hornbæk eller med 
birkekoste, som blev bundet på gården. De havde 
interesse af haven eller lyst til læsning, skrive kun
ne de ikke; de kom ikke til andre og ingen kom til 
dem, de blev gnavne og sære. Når børnene, som var 
i stilling borte fra hjemmet, kom for at besøge dem, 
talte de bare om sønnen og svigerdatteren, det var 
gerne rent galt, således som de bar dem ad, og så 
stygge de var imod dem. Søn og svigerdatter ønsker 
bare, at vi var døde, at de kunne blive fri for det sto
re undertag.

De havde glemt, hvorledes de selv havde været 
mod deres undertagsfolk. De sad og ærgrede sig, når 
der blev forandret noget ved ejendommen, og ryd
det træer, som de havde fredet om. Særlig galt var 
det, da sønnen den 28. januar 1793 solgte overdre
vet, det nuværende Nygaards jorder fra gården. Men 
de havde aldrig selv brugt det, og det henlå kun med 
lyng og krat.. Konen havde aldrig været derude og 
manden vidste slet ikke, hvor grænseskellene skul
le være.

Christian Hansens beretning om overdrevet er 
svær at dokumentere. Problemet er, at Holme
gaardslunds gårdmænd først blev selvejere i 1831. 
Afståelsen af overdrevet må altså være sket med 
Kronens medvirken - gården var jo stadig kongens. 
Chr. Hansen indrømmer da også efterfølgende, at 
disse ting kun kendes gennem overlevering.

Oldefaderens aftægtskontrakt
1 den aftægtskontrakt4, som sønnen, Hans Jør
gensen, måtte indgå i 1831, da Jørgen Hansen gik 
på aftægt, bestemmes det bl.a. om boligens indret
ning, at den skulle være 5 fag med bræddegulv i stu
en. Endvidere hed det i kontrakten:

»Den nordvest for Gaarden beliggende Hauge, 
Brøndhaugen kaldet, saavel som de deri værende 
Frugttræer forbeholder jeg mig og min Kone til fri 
Afbenyttelse, og skal Gaardens Ejer være forbun
den til uden Betaling at transportere Haugens Afg
røde hvorhen, jeg maatte forlange. Til min og min 
Kones Underholdning leverer Gaardens Ejer os 
hvert Aars Mortensdag 4 Tønder Rug, en helv Tøn
de Malt, en og en halv Tønde toradet Byg, to Tøn
der Havre, to Skæpper Boghvedegryn og et fedt 
Svin ialt af Vægt 10 Lispund, samt i Penge 20 Rigs

41



daler klare Sedler, hvorhos der er lige med Gaar
dens egne Kreaturer en Koe, tre Faar med Lam, en 
Gaas med fire Unger og en Gase.«

Hvis Aftægts-Koen døde
I aftægtskontrakten stod endvidere bestemmelse om 
aftægtsfolkenes ko:

»Skulde min Koe døe, eller den ej længer maat- 
te være tjenlig som Malkekoe, det være sig af Alder 
eller Sygdom, forbeholder jeg mig Ret til at udtage 
en Koe af Gaardens Besætning imod, at Gaardens 
Ejer overlades den kasserede Koe, endvidere skal 

Gaardens Ejer være forbunden til daglig at levere 
mig 2 Potter sød Mælk, saalænge min Koe er gold. 
Hvis vi maatte forlange det, dog ikke i pløje, saae 
eller Høsttiden, skal Gaardens Ejer aarlig fri Befor
dring for os en gang til København og to Gange til 
Helsingør.«

Christian Hansen fortsætter herefter beretningen 
om hvad der er blevet ham fortalt om familien5:

Blev i sengen i syv år
Disse folk er kun kendt gennem omtale i familien. 
Den ældste man rigtig kender, var min oldefader,

Kort over Holmegaarde fra 1789. Det fremgår af kortet, at der på dette tidspunkt kun var en dobbeltgård i byen. Da kor
tet er et udskiftningskort, fremgår det tillige, at jorden er blevet delt i 4 parceller, således at de to gårde fik hhv. nr 1 og 
2, medens nr 3 og 4 tildeltes to huslodder mod øst. Bemærk i øvrigt de gamle marknavne, bl.a. Bøgehøy Agre, hvorfra den 
anden gård, Bøgehøjgaard, har hentet sit navn. Det fremgår også af kortet, at store dele af området endnu i 1789 var over
drev - kun de navngivne agre var opdyrkede. (Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv).

42



Holmegaardslund fotograferet i 1930'erne fra sydøst. Jorden dyrkes endnu, men udstykningerne er påbegyndt og gårdens 
dage talte. Den gulkalkede stuelænge og de hvide udlænger blev nedrevet i 1948. Vejen »Støberens Vænge« er gårdens 
gamle indkørsel. (Foto udlånt af Jørgen Kuhlmann, Hornbæk).

Jørgen Holmegaard. Han overlod Holmegaardslund 
til min bedstefader, Hans Holmegaard, den 19. fe
bruar 1831 og flyttede ned i undertagsstuen. Min 
bedstefader solgte de derværende små spinkle heste 
og købte nogle sværere og større og med disse op
dyrkede han en stor del af den endnu henliggende, 
lyngbegroede jord. Herover blev den gamle så ær
gerlig, at han ikke mere ville se hverken jorden el
ler de nye heste. Han lagde sig til sengs og lå der i 
7 år, og skældte ud på alle, som kom ham nær, især 
når de begyndte at tale om den forandring, der var 
sket på gården. Han var ikke til at tale fornuft med, 
hans heste - sagde han - var langt bedre, og her kun
ne høstes lyng til kreaturerne om vinteren, når der 
ikke var andet at fodre med. Nu var der kun den ba
re jord, hvor der ikke fandtes et ærligt stykke vildt, 
kun nogle forpjuskede harer, og rævene har ingen 

skjulesteder mere. Jeg havde altid et dyr og nogle 
ræveskind med, når jeg kørte til København, nu har 
de intet at køre med, de har ingen koste efter at de 
har ryddet de gode birketræer, de tykke heste kan 
heller ikke løbe den lange vej. Nej, da jeg havde 
gården, var her noget at køre med, og heste som kun
ne løbe.

Med egen hånd
Min bedstefader var en mand, som havde interesse 
for landbruget, og gården regnedes for en af sognets 
bedste. Han havde altid megen sæd og mange kar
tofler, men han kørte ikke nogen steder med det, 
men solgte det han kunne undvære til fiskerne i 
Hornbæk. Han havde interesse for læsning og kun
ne skrive smukt, og det var han stolt af. Jeg har fle
re af gårdens kontrakter fra hans tid. I disse har han 
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under sit navn skrevet »Med egen Haand«, de øvri
ge underskrivere med undtagelse af birkedommer 
og fuldmægtige, har derimod under deres ulæselige 
navne: »Med paaholden Pen«.

Traditionen brydes
Det var dengang egnens skik og brug, at den ældste 
søn skulle opkaldes efter sin bedstefader, men han 
holdt ikke af det gamle navn, Jørgen, som hans fa
der havde haft. Han var ligesom den øvrige slægt 
noget dumstolt og selvklog, holdt mest af sig selv. 
Derfor skulle sønnen opkaldes efter ham og fik nav
net Hans Kristian, men derved kom de ud af den 
gamle navnetradition, og det gik galt. Sønnen slæg
tede ikke faderen på som hjemstavnsbonde, men 
havde lyst til at komme ud at more sig. Det gik dog 
an, så længe faderen selv stod for driften af gården, 
og Hans Kristian var hjemme som medhjælper, men 
i 1845 blev han indkaldt som soldat ved Dragoner
ne i Næstved; her lå han i tre år og var derefter med 
i 1848, 49 og 50, som dragonordonnans ved Gene
ralkommandoen.

Da han kom hjem overtog han Holmegaardslund, 
men han var nu rigtig kommen i vane med at være 
blandt kammerater, og da han desuden var lidt for
falden til drik, fik han snart mange venner blandt fi
skerne i Hornbæk og stamgæsterne i Helsingørs be
værtninger. Han holdt mest af at være ude at køre 
og fik derfor snart ombyttet faderens klodsede he
ste med finere køreheste. Herover ærgrede den gam
le Hans Holmegaard sig og flyttede ned i under
tagsstuen, og lagde sig til sengs, og lå der i mange 
år ligesom hans forfædre.

Nærig husbestyrerinde
Moderen, min bedstemoder, blev dog hos sønnen 
som husbestyrerinde, da han ikke blev gift, men det 
gik ikke rigtig godt, da hun var meget påholdende 
og Hans Kristian holdt af at leve godt, samt gerne 
ville have selskab om søndagen. Det var hun vred 
for, der gik for meget til, sagde hun, og sparede så 
godt hun kunne. Når vi fra Ørnholm kom der ved 
højtiderne, fik vi kun brunt sukker til kaffen, og det 
var knebet ud i meget små stumper.

En påskedag havde min moder givet mig et æg til 
vesperkost, og da sagde bedste vredt til min moder: 
»Du behøver da ikke at give sådan blær et helt æg«.

Der var flere fremmede, og de blev lidt flove. Min 
farbroder, Hans Kristian, sagde derfor til hende: 
»Lad dog være med at snakke om et æg en påske
dag, når vi har flere snese om dagen«.

Holmegaardslund som udflugtsmål
Når Hans Kristian var hjemme, var han flittig og 
havde interesse for alt. Gården blev drevet mønster
værdigt, og haven var en seværdighed med sine 
stengrotter og kunstige kæmpehøje. Fra lysthuset på 
højen var en henrivende udsigt over Hornbæk Sø og 
Fiskerleje til Kattegat, Nakkehoved og Horneby 
Fælled. Her kom derfor mange sejlende fra Horn
bæk og tilbragte søndagen her om sommeren, spi
ste deres mad og købte tykmælk og frugt på gård
en. Da Hans Kristian kunne spille violin, endte af
tenen med en dans i den store øverstestue.

Min bedstemoder var meget vred over alt det be
søg og klagede over, at de besøgende tog frugt i ha
ven og sled på gulvet, men min farbroder svarede 
blot: »Gulvet holder nok i vor tid og lidt frugt spil
ler ingen rolle, her er jo læssevis, som blæser ned 
og rådner op alligevel«.

Hun klagede også derover til min bedstefader i 
sengen, hun blev mere og mere ærgerlig og sagde: 
»Ja, det hele går ad helvede til, hvad vi har samlet 
sammen«.

Begravelsen blev en fest
Der blev stor glæde på Holmegaardslund, da de sære 
gamle døde. Bedstefaders begravelse husker jeg ik
ke, men da min bedstemoder var død, blev her et fle
re dages gilde, hvori hele familien og alle fra om
egnens byer deltog.

Det var slagtet en stor gris og et kreatur. Gæster
ne blev først budt vin og kage, når de kom, derefter 
samledes de om de lange borde med tre store hel
stege på hvert bord, vældige stabler af brød, smør 
og forskelligt pålæg, dertil en mængde brændevin 
og øl og så kaffe og hvedebrød samt flere kaffe- 
punsche. En del af selskabet nød dem ude i lysthu
set på højen. Da de havde siddet her og drukket en 
tid, sagde Søren Jensen fra Horserød: »De tumler 
med vognene inde i gården, de er vist ved at køre 
med den gamle!«

En fisker fra Hornbæk sagde derfor: »Ja, så må 
vi se at blive færdige, vi tager blot én til, vi har jo

44



Målebordsblad fra 1948, der viser situationen umiddelbart før Holme
gaardslund blev nedrevet. Landsbyen Holmegaardes jorder er her trukket op 
med en kraftig streg. Holmegaarde tilhørte i øvrigt ikke Hornbæk sogn, men 
Hellebæk sogn.

lang vej til Tikøb.« Da de var færdige med at drik
ke, og kom ind i gården, var de kørt med liget for 
noget siden. De fik i en fart spændt for og mente at 
de snart kunne indhente det øvrige følge.

Ligtoget til Tikøb
Det var dengang skik at køre langsomt med liget på 
vejen og i gående gang igennem landsbyerne. Jør
gen Mathiasen, Borsholm, en søstersøn af den af

døde, havde været ridende bede
mand til gilde, og skulle derfor, efter 
datidens skik, køre foran den afdø
de, men skikken var også, at det skul
le foregå med gårdens egne heste. 
Han fik derfor min farbroders køre
heste, et par store rødblissede elleve 
kvarters heste, som måtte køres i 
stangbid, da det var vælige dyr. Da 
de kørte over Havrevang, hvor vejen 
var jævn lige til Borsholm, lod han 
dem strække ud. Det var på grund af 
den store frokost bleven længe over 
den tid de skulle have været i Tikøb. 
Familien, som kørte i de første vog
ne efter ligvognen, måtte lade deres 
mindre heste fare afsted i firspring 
for at følge med, og de øvrige af føl
get med tunge heste, som ikke kun
ne springe, sakkede agterud og kom 
først længe efter til Tikøb, hvor fa
milien måtte vente på dem. Jørgen 
Mathiasen, som ikke holdt sig tilba
ge, hvor der serveredes drikkevarer, 
havde ikke set, at de sidste vogne ik
ke kunne vinde med.

Han sad og røg på en cigar og i den 
stærke fart dannede røgen en lang 
stribe efter ham. Min fader sagde: 
»Det er ligesom man ser toget«. Jør
gen Mathiasen tænkte ikke over, at 
de store heste tog flere alen med 
hvert skridt.

For sent i kirke
Da de forreste vogne nåede Tikøb 
Bakke, gjordes holdt, for at vente til 
de øvrige vogne endelig kom. Deref

ter kørte kuskene ned i kroen og følget bar kisten 
det sidste stykke vej gennem byen og op til graven. 
Dengang begravedes ingen fra kirken.

Det var langt over den fastsatte tid, men gamle 
pastor Kaae sagde ikke noget, det var han vant til. 
Han holdt sin sædvanlige tale til tyve rigsdaler om 
den store sorg, det var for hendes elskede efterlad
te, og den kærlighed, hun altid havde udvist overfor 
alle dem, hun havde levet sammen med. Nu hviler 
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hun ved siden af sin kære mand, indtil de skal føl
ges ad op til de himmelske boliger, hvor de skal sam
les med alle deres kære.

Da følget forlod kirkegaarden, kom de til stede, 
som havde siddet i lysthuset. De undskyldte sig med, 
at ingen havde sagt til dem, at det var tid at køre; 
men de havde været med til det vigtigste: Frokosten 
og køreturen, og nu skulle de tilbage til middagen: 
Risengrøden og klipfisk, kaffe, kortspil, punsch og 
henad morgenstunden davre: sylte, flæskesteg, kold 
oksesteg og hvem der ønskede det, kogt hornbæks
ild og kartofler, alt med rigelig drikkevarer til. Der
efter kørtes hjem, men familie og nærmeste nabo
er, samledes atter næste dag til eftergilde, for at gøre 
begravelsen hæderlig, efter egnens skik og brug.

Gården sælges - og købes tilbage
Det gik nu på Holmegaardslund, som det så ofte går, 
bagefter savnedes de gamle og man bliver klog af, 
at det var dem, som forstod at holde sammen på det 
hele i hjemmet. Da hun var borte, havde Hans Kri
stian ikke mere interesse for gården, da alle ranede 
fra ham. Han solgte derfor gården og flyttede ned 
til Hornbæk, hvor han havde sine bedste venner, 
gæsterne i kroen. Gården kom i dårlige hænder, 
alt hvad de gamle havde samlet, blev nu splittet, 
den gode besætning solgt eller ombyttet med noget 
simplere, skoven blev omhugget og solgt til brænd
sel, selv den store smukke bøg, som var omgivet af 
en række store kampesten, og med de gamle slæg
ters navne indskåret i dens stamme.

Det havde været deres mening, at den skulle ha
ve stået langt ud i fremtiden og vist, hvem der har 
levet på gården igennem tiderne, men den faldt for 
vandalismens hånd. Gården blev konkurs. Hans Kri
stian havde en sidste prioritet6, og for at redde den
ne, måtte hans familie overtage gården, og derved 
kom den atter tilbage og er endnu i de gamle slæg
ters eje.

Udstykningen
Hermed slutter Christian Hansens beretning. Går
dens historie slutter imidlertid også kun få år efter 
Christian Hansen skrev sin beretning. 11935 døde 
lillebroderen Hans og samme år solgte de tre tilba
geværende søskende gården til metalstøber Laurits 
Larsen. 11938 påbegyndtes udstykningen af jorde
ne til parcelhuse og Laurits Larsens enke, Andrea 
Meta Larsen, lader i 1948 gården nedrive for at gi
ve plads til yderligere udstykning. I perioden 1935- 
46 var gården forpagtet af Ebba og Marius Olsen, 
der boede på gården i nævnte periode.7

NOTER:
1 Se bl.a. Lars Bjørn Madsen (red.): »En beskrivelse af Tikøb 

Sogn i året 1681« (1997)
2 Stednavneudvalget: »Frederiksborg Amts Stednavne«, ( 1929)
3 Baseret på oplysninger fra »Realregister for Tikjøb Sogn, Gaar- 

de« i Landsarkivet for Sjælland, indsamlet af Ruth Jensen, Hor- 
neby.

4 »Nordsjælland«, 04.04.1934
5 »Helsingør Dagblad«, 20.03. og 22.03.1928
6 Hans Kristian Hansen døde den 13. juli 1882. Der må således i 

1885 være tale om en prioritet, som hans søskende havde over
taget.

7 Baseret på oplysninger fra »Tingbøger« i lihv. Landsarkivet og 
beroende ved Helsingør Civildommerembede - indsamlet af 
Ruth Jensen, Horneby.
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Skotterup Lervarefabrik

Af Kjeld Damgaard

Helt tilbage i 1700-tallet har der i Skotterup boet 
pottemagere, og et område nord for Skotterup Kro 
kaldtes for Pottemagervangen, måske fordi man her 
gravede leret til produktionen. I 1771 figurerer så
ledes en E.Egelund som pottemager1, og i 1787 ses 
pottemager Magnus Hutberg2, der rimeligvis har 
været svensk af fødsel. Hustruens navn, Ulrica, ty
der i samme retning. I 1797 oprettedes en »Fajan
ce-Kakkelovns Fabrik« i Skotterup. Det var J. J.Neu- 
mann, der dette år fik privilegium til denne virk
somhed og snart reklamerede han med at kunne le
vere »meget smukke og moderne ovne«.3

Johan Joseph Strodl
Men en større produktion af keramik og lervarer be
gyndte først i 1853, da den da 31-årige Johan Jo
seph Strodl (udtales med stumt d) grundlagde sin 
virksomhed på den smalle stribe jord mellem 

Strandvejen og Egebæks vang. Det var nemlig året 
før blevet tilladt at etablere sig som pottemager på 
landet uden tilladelse fra øvrigheden.4

Johan Joseph Strodl, der var født i Forcthenau, 
Burgenland i Østrig i det daværende østrig-ungarn- 
ske kejserrige, blev i Danmark kaldt Jean til for
navn. Han kom første gang til Danmark i oktober 
1842, hvor han opholdt sig i København til marts 
1844 hos billedhugger Otto5. Derpå opholdt han sig 
i Humlebæk hos en fabrikant Tygesen indtil 1846. 
Han vendte tilsyneladende tilbage til Danmark i 
1847, men først i 1850 vides det, at han forpagtede 
Kronborg Teglgaard. 1 1853 flyttede han så til Skot
terup.6 Hans hustru, Emma Lovise Helt, var født i 
Tersløse i Sorø Amt. Deres ældste søn, Thomas W. 
Strodl blev imidlertid født i Skotterup i 1853, og i 
senere reklamer står da også anført, at virksomhe
den er grundlagt dette år.

Det eneste kendte foto fra Skottenip Lervarefabrik. På fotoet ses et par drejere i arbejde, men hverken personer eller tids
punkt har kunnet identificeres.
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Urtepotter og mange andre produkter
Lervarefabrikken baserede sig på produktion af al
mindelige urtepotter, men det var især produktionen 
af de mere kunstneriske produkter, der gjorde fa
brikken berømt. Og produktionen var vidtspænden
de. I et priskatalog fra omkring århundredeskiftet 
ses således bl.a. syltekrukker, mælkefade, stegefa- 
de, kageforme, kammerpotter, kaffekander, taller
kener, dørslag, lysestager, grønne glaserede urte
potter, gule cylinderkrukker og blå smørkrukker.

Et hårdt arbejde
En af de keramikere, som havde kendskab til Skot- 
terup Lervarefabrik, var Hjalmar Nielsen. Bl.a. var

pris-Curant
SKotterups Lçrvarefabrik

(Grundlagt 1853.)

*
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Kaffevarmere V V

£. 3\ StrodC
Skotterup Lervarefabriks »Pris-Curant«. 

han selv tilknyttet produktionen i dennes sidste år, 
og har bl.a. skrevet om fabrikken7:

Arbejdet med 1er har altid haft en fascinerende 
indvirkning på mennesker. At stå ved en drejeskive 
og se leret på den roterende skive blive til en smuk 
krukke eller vase, er en morsom oplevelse. Selve fa
gets udøvere var dog ikke altid så begejstrede for 
arbejdet som eventuelle tilskuere. Det gamle fag var 
nemlig dårligt betalt, idet urtepotterne, der var en 
stor del af produktionen, var nemlig meget billige 
dengang. En drejer fik i drejeløn fra 1 øre til 5-6 øre 
for hver potte - alt efter størrelse, og så skulle han 
endda passe på dem på hele vandringen fra dreje
skive til de blev sat ind i ovnen. Når de blev stillet 
på række på desebrædderne, skulle de vendes man
ge gange under tørringsprocessen for ikke at revne.

Foruden urtepotter, blev der fabrikeret alminde
lige brugsgenstande, som var meget smukke fade, 
kander og skåle - alle de ting man brugte i hus
holdningen; de var naturligvis glaserede og ofte 
med kønne, primitive dekorationer, udført som horn
maleri, en uendelig gammel teknik, som bruges den 
dag i dag af keramikkens udøvere - ofte glaserede 
med forskelligt farvede glasurer.

Det fremgår, at drejerne fik mellem log 6 øre for 
hver urtepotte de drejede. Men det var jo ikke ud
salgsprisen - den var naturligvis langt højere. De 
mindste urtepotter på 3 tommer (ca 8 cm) i diame
ter solgtes således omkring århundredeskiftet for 2 
øre stykket, medens f.eks. en urtepotte på 7 tommer 
(ca 18 cm) kostede 28 øre.

Fabrikkens indretning
Hvorledes fabrikken fra starten så ud og var indret
tet, vides ikke, men Hjalmar Nielsen beskriver dens 
udseende i de sidste år på følgende måde:

En ca 25 alen lang facade ud mod Strandvejen - 
mod nord var en stor vognport, mod syd indgangen 
til værkstedet. Gennem glasér- og begitterværkste- 
det kom man ind i drejerværkstedet - midt i rummet 
en lang ovn, bygget af mursten - den virkede som 
varmeovn og havde deserækkerforoven, hvor defor
skellige ting fik en sidste tørhedsgrad inden de kun
ne gå i ovnen.

Foran vinduerne, der var tre ialt, stod tre dreje
skiver med hver sin drejer, der sad og sparkede den 
store, tunge sparkeskive rundt med højre ben - me
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dens leret blev trukket op og endte som en krukke, 
vase eller urtepotte. Leret, der kom fra en lergrav 2 
kilometer borte, blev behandlet i flere maskiner. 
Hver ting fra drej erne blev sat på lange brædder og 
sat op i deserne, hvor de skulle stå, til de blev tørre. 
Når tingene var tørre, blev de begittet, det vil sige, 
at de blev overhældt med en tynd, flydende pibeler 
for derefter at blive glaseret, ofte med farvet glasur, 
hvorpå de gik i ovnen.

På dette pottemageri havde man to store ovne på 
2x2 meter, hvori der blev fyret med bøge- og birke
træ. I ovnen blev tingene stillet op efter et særligt

system med lerplader og lersøjler - større og min
dre - og ovnen fyldtes fra gulv (stenderen) til loft, og 
for at opnå den nødvendige temperatur på 850-900 
grader, måtte der fyres i 40-50 timer forinden, såle
des at hele ovnen var hvidglødende. Ovnens tempe
ratur kontrolleredes ved hjælp af indsatte kegler af 
1er tilsat smelts, der reagerede hvergang tempera
turen steg 50 grader. Når den ønskede temperatur 
var opnået, brændte fyret ud. Dette havde 3 fyrste
der bag i ovnen, og ovnen skulle stå og trække af et 
par døgn, inden man kunne begynde at åbne den. 
Dette var altid et spændende øjeblik.

Et foto, som viser en opstilling af de produkter, som fabrikken havde på hylderne. Foto antagelig fra omkring århundre
deskiftet.
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Pottemagerne
De omtalte pottemagersvende var naturligvis for
skellige personer, men enkelte er det muligt at 
sætte navne på. I 1860 var der således en 34-årig 
svend fra Christiansfeld ved navn Johan Christian 
Leidekker. Han boede hos J.J. Strodl i Skotterup 
sammen med sin familie8.1 1890 var der den 46-åri- 
ge pottemager Thorvald E. Michelsen9 og i 1901 ses 
en lærling den da 19-årige Hans Christian Hobel. 
På samme tid havde Strodl en svend, den 25-årige 
Ludvig Rasmus Ahlberg, der senere nedsatte sig 
som pottemager i Kvistgaard10.

Også forfatteren Otto Rung, har skrevet om sine 
erindringer fra Skotterup:

Men vor største Fryd var at kigge ind til den her
lige Pottemager i Espergærde ud for Egebæksvang. 
Han var berømt, og sikkert ogsaa en fremragende 
Kunstner og Banebryder i sit Haandværk. - Her i 
den lange tegltækte Længe sad Svendene og dreje
de de vidunderlige, glaserede »Nattergale«, der 
kunde fyldes med Vand ogslaa Triller, naar man fløj
tede i en lille Tud foroven.

Og her blev ogsaa lavet de mærkelige store Ug
ler af glaseret Ler, og som havde et Hoved til Laag, 
der kunde drejes, saa den vise Fugl fra sin Kakkel
ovnsplads kunde se sig om i Stuen, og snart skue 
gravitetisk, snart spotsk og snart melankolsk ned 
paa Menneskene, der sad og gloede i deres Stole. - 
Og ofte fik vi ogsaa selv en Klump Ler hen paa en 
af de snurrende Drejeskiver eller endogsaa med os 
hjem. Og jeg prøvede at modellere en Portrætbuste 
af vores fede lille Moppehund! Den lignede ikke 
helt F

Skotterup-uglen
Otto Rung nævner her den berømte Skotterupugle - 
vel nok i vore dage den mest berømte produktion 
fra Skotterup Lervarefabrik. Keramikkrukken blev 
også kaldt »Lykke-ugler«, og gjorde allerede den
gang stor lykke. En broder til Ludvig Franklin 
Strodl hed Thomas Strodl. Han kom til Roskilde, 
og var pottemager dér. En slægtning erindrer, at 
hun som barn lå gemt bag en hæk og fløjtede i 
duer og ugler, der var fyldt med vand. Det fik dem 
til at lyde som fuglestemmer, og hun morede sig 
vældigt, når forbipasserende i alvor mente, at det 
måtte være en nattergal.12

Ludvig Franklin Strodl, (1860-1926) lervarefabrikant i 
Skotterup og yngste søn af grundlæggeren Johan Josef 
Strodl (1820-99).

En Skotterupugle er med andre ord en figur, 
fremstillet i en ugles skikkelse. Højden varierer de 
fleste tilfælde mellem 33 og 40 cm, og i virkelighe
den er den en krukke, idet hovedet er løst og fun
gerer som låg. Den er forarbejdet med en gråhvid 
begitning, hvori dekorationen er ridset med en pind. 
Siden er den færdigbehandlet med ensfarvet glasur. 
Glasurens farve var sandsynligvis oprindelig grøn
lig, men senere brugtes mange forskellige farver. 
Uglens »horn«, næb, fjerdragt og kløer er gengivet 
med en rimelig grad af naturalisme, og uglen sidder 
på en grenstump, som igen udgør en del af figurens 
runde fod.

Den blev første gang fremstillet i Skotterup i 
1872. Der er sandsynligvis tale om en idé som Jo
han Strodl havde med fra sit hjemland, eller måske 
set på en rejse i Tyskland. I alle fald kendes ugle
krukker fra Sydtyskland helt tilbage fra 1500-tallet 
og også senere fra Terp i Sydslesvig.131 et område
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Billedet er et uddrag af et postkort, som formentlig er taget omkring 1904. På billedet ses fra højre »Jeans Minde« og 
umiddelbart til venstre herfor ses fabriksbygningen som en vinkelbygning med nogle skure foran - ud imod Strandvejen. 
Skurene blev benyttet til opbevaring og forarbejdning af det rå 1er.

ved Ochsenfurt i Tyskland kaldes de drikke-ugler el
ler Koutzen-ugler - opkaldt efter det bryggeri, der 
lod dem fremstille.14 Så måske var det en efterlig
ning herfra, men under alle omstændigheder blev 
det hurtigt en succes.

Mange kendte kunder
Ludvig F. Strodl, der overtog driften efter faderen, 
var til stadighed interesseret i at dygtiggøre sig. Bl.a. 
søgte han i 1906 om legattilskud til en rejse til Østrig 
og Italien med henblik på at dygtiggøre sig inden
for keramikkens område. I sin ansøgning skrev han 
i øvrigt, at hans lervarefabrik ofte blev besøgt af 
Hans kongelige Højhed Prins Valdemar og Hendes 
kongelige Højhed Prinsesse Marie.15

Men ikke bare kongelige var kunder på fabrikken 
- også en lang række sommerbeboere fra Øresunds
kysten kom og købte. Bl.a. var forfatteren Vilhelm 
Bergsøe, der ferierede i Hellebæk, blandt de flittig

ste købere af netop Skotterupugleme. Bergsøes søn, 
Paul Bergsøe, fortæller i sine erindringer, at der kom 
en slags samarbejde i stand mellem faderen og 
Strodl, hvilket resulterede bl.a. i en helt ny type ur
tepotte - samt en spyttebakke formet som en stor, 
grøn frø!16

Der findes i dag kun 
ganske få af de såkald
te nattergale eller duer, 
der - når de var vand
fyldte - lød som fugle
stemmer, når man pus
tede i dem. Men i øvrigt 
mindede de nu om ug
lerne.
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Ud over uglerne fremstillede 
Strodl af og til også andre speciel
le unika eller modtog bestillinger 
på sådanne. F.eks. fremstillede han 
i juli 1894 en lille dunk i rødbrun 
begitning og med klar glasur, som 
er dekoreret med autografer for 
ham selv sammen med en lang 
række kendte landliggere i Skotter- 
up.17

Mange ejendomme
Familien Strodl ejede og byggede 
flere ejendomme langs Strandvejen 
i Skotterup, hvor Strodl fra starten 
havde ejet et par tønder land. Foru
den hovedbygningen »Johannes 
Minde«, senere »Jeans Minde« - 
måske til minde om en tidlig afdød 
søn - (Strandvejen nr 276) også na
boejendommen (Strandvejen 278), 
som kaldtes »Woodland«. Denne ejendom blev dog 
først bygget efter fabrikkens ophør. Sønnen Ludvig 
Franklin Strodl byggede i 1910 ejendommen »Sun
shine« (Strandvejen 278), hvis engelske navn skyld
tes Strodls hustru, der var engelsk født. Også ejen
dommen »Maud« (Strandvejen 296), Strandvejen 
113 samt Strandvejen 123 har tilhørt familien.

Flere af fabrikant Strodls produkter.

Ludvig og Julia Strodl. Hustruen, Julia, var født i England af en dansk født far 
og en engelsk mor. Hendes engelske baggrund er bl.a. afspejlet i et par ejen
domme, som familien byggede. De kom til at hedde hhv. »Sunshine« og »Wood
land«.

Møller og Bøgely
Den 7. januar 1917 stoppede L.F. Strodl imidlertid 
produktionen, men fabrikken blev ført videre i en 
lidt anden form af et ungt kunsterpar, nemlig kunst
maleren Eilif Møller og arkitekten M. P. Bøgely. 
De lejede fabrikslokalerne og lagde produktionen 
om fra pottemageri til kunstnerisk keramik, og kald

te nu virksomheden for 
»Møller & Bøgelys Kera
miske Kunstbrænderi«. 
Billedhuggere og kunstma
lere lavede udkast, model
lerede og dekorerede, hvor
efter professionelle potte
magere udførte det øvrige 
arbejde ved drejeskiverne 
og ovnene. Foruden almin
deligt lertøj, blev der nu og
så fremstillet det hårdt 
brændte stentøj, som ellers 
ikke var noget enhver kera
miker turde binde an med.18 

Blandt de kunstnere som 
var tilknyttet fabrikken var 
Helge Jensen, O.Valdemar 
Borch, Axel E. Jacobsen,
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Et par eksempler på kunstkeramik fra Møller & Bøgelys 
Keramiske Kunstbrænderi i Skotterup. Denne pragtvase 
er i lighed med de øvrige produkter mærket MB, hvor M 'et 
er formet som et hjerte med afskåret spids.

Clemmensen, Aabrink, Lehmann samt Eilif Møller 
selv. Desuden var Hjalmar Nielsen tilknyttet pro
duktionen. Han skriver om denne periode bl.a.:

Den gamle fabrik gik nu en ny æra i møde. Det 
var nu udelukkene kunstgenstande, der blev frem
stillet. Pladsforholdene blev for små, og fabrikken 
gennemgik en vis forandring. Der blev bygget om, 
og et stort atelier blev bygget ud imod skoven. Her 
sad de unge lovende kunstnere og skabte en pro
duktion, der vakte opmærksomhed både herhjemme 
og i udlandet. Der foregik en stor eksport til Norge, 
Sverige, Holland og Amerika. Da beskæftigelsen var 
på sit højeste var der omkring 30 arbejdere og 
kunstnere på fabrikken.

En sørgelig misforståelse
Den 19. december 1920, kl 20.30, udbrød der brand 
i fabrikken. Det var ikke første gang, men det skul

le vise sig at blive sidste. Årsagen til branden skyld
tes en sørgelig misforståelse, som Hjalmar Nielsen 
beretter:

En brænder havde fået besked om at stikke et 
spjæld - det vil sige at skyde en jernplade ind i skor
stenen for at dæmpe aftrækket til ovnen. Det med
førte imidlertid en eksplosion i skorstenen, der rev
nede, og det tørre træværk på loft og tag antændtes 
hurtigt af de høje varmegrader.

Skotterup Brandsprøjte mødte naturligvis og fik 
hurtig assistance fra Helsingør Brandvæsen. Imid
lertid havde ilden hurtigt så godt fat, at det for brand
folkene mest kom til at dreje sig om at forhindre il
den i at brede sig til naboejendommene. En om
stændighed, der ikke gjorde brandslukningen nem
mere, var det forhold, at brandhanerne på dette sted 
stod med 500 meters afstand. Det fik Helsingør Avis 
til i en kras kommentar at skrive, at det i praksis be-
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Denne samling af de berømte Skotterupugler stammer fra 
Svend Bergsøe. Den blev solgt ved en auktion hos Arne 
Bruun Rasmussen i 1986.
(Foto i Bruun Rasmussens auktionskatalog).

tød, at for at fa tilstrækkeligt vand, skulle brand
væsenet råde over 1 kilometer brandslanger. Videre 
konstaterede avisen, at på denne tæt bebyggede del 
af Strandvejen, er »det jo ganske uforsvarligt at 
Slukningsforanstaltninger ikke kan foretages. Hvis 
det havde været en Brandstorm i Aftes, kunde hele 
Kvarteret være brændt af uden at nogen kunde hin
dre det. Der maa selvfølgelig fra Sogneraadets Si
de foretages nogetl«^

En æra sluttede
Helsingør Avis slutter af med følgende sarkastiske 
bemærkning: »Nyrup Sprøjte mødte ogsaa efter P/2 
Times Forløb. Med sine 10-15 Alen Slanger var dens 
Assistance aldeles nyttig«.

Hvis der virkelig var brug for en kilometer slan
ger, så var de 7-10 meter Nyrup Brandsprøjte mød
te med, naturligvis ikke meget bevendt. Og der gik 
da også 2‘A time, inden man var herre over ilden. 
Med 11-toget kom L.F. Strodl hjem ffa et besøg i 
Fredensborg og blev da modtaget af et sørgeligt syn: 
Fabrikken var fuldstændig nedbrændt.

Helsingør Avis konstaterede hertil, at fabrikken 
forøvrigt havde ligget og skæmmet villakvarteret, 
men at der vel nu var håb om, at den ikke mere op
førtes på dette sted. Og deri fik avisen ret. Skotte
rup Lervarefabrik genopstod aldrig af asken, men 
adskillige af dens produkter lever endnu og værd
sættes i dag højt af kunstkendere og samlere.

NOTER:
1 »Oeders Efterretninger for Tikøb Sogn«, indberettet af Rasmus 

Garboe 1771.
2 Folketælling 1787 (Rigsarkivet)
3 C.Nyrop: »Dansk Pottemageri«, 1882.
4 Indenrigsministeriets skrivelse af 28.10.1852
5 Billedhugger Otto er forgæves eftersøgt i bl.a. Weilbachs 

Kunstnerleksikon.
6 »Alfabetisk Navneregister over Personer, der i Aarene 1850- 

1915 ved Lov har erhvervet dansk Indfødsret«, sag nr 10.193. 
(Rigsarkivet)

7 Hjalmar Nielsen: »Det gamle pottemageri i Skotterup«. Ma
skinskrevne erindringer ffa 1958. (Flynderupgaard Museet)

8 Folketælling 1860. (Rigsarkivet)
9 Folketælling 1890. (Rigsarkivet)

10 Folketælling 1901. (Rigsarkivet)
11 Erindringer af forfatteren Otto Rung.
12 Erindringer af Gudrun Petersen, Aalborg, 1987. (Flynderupga

ard Museet)
13 Louis Ehlers: »Dansk Lertøj«
14 Oplysninger fra mus.insp. Lars Bjørn Madsen, Helsingør By

museum
15 Det fremgår ikke af ansøgningen hvem den er blevet sendt til.
16 Erindringer af Paul Bergsøe
17 som note 13.
18 D. Yde-Andersen i rubrikken »Antikviteter« i Søndags-B.T., 

1977.
19 Helsingør Avis og Helsingør Dagblad den 20. dec. 1920.
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En kærestesorg 
- og dens følger

Af Kjeld Damgaard

Ole Hans Olsen blev født den 6. januar 1853 i Nø- 
debo Huse i Thorup sogn. Det ligger på Halsnæs 
mellem Frederiksværk og Hundested.

Hans forældre var indsiddere, det vil sige, at de 
ikke ejede deres egen bolig, men boede til leje hos 
en husmand eller gårdmand. Faderen var daglejer og 
33 år gammel, da sønnen blev født. Moderen var no
get ældre, nemlig 44 år. Begge forældre var født i 
samme sogn. Deres yngste barn var således Ole 
Hans Olsen, og han var kun få år gammel, da fami
lien flyttede til Sølager, der ligger på »Sydkysten«af 
Halsnæs - ind imod Roskilde Fjord.

Drengeårene
Drengen, der på dette tidspunkt kaldtes Hans - se
nere i livet blev det til Ole - gik i skole i Thorpmagle 
Skole. Han hørte næppe til de kvikkeste af elever
ne, men absolut heller til de ringeste. I alle fald blev 
hans afgangskarakterer ved efterårseksamen i 1866 
gx (som svarer til 6-7 på den nuværende karakter
skala) i det der samlet dengang blev kaldt »Kund
skab«. Hans »Opførsel« blev derimod angivet til mg 
(= 8).

Hans blev ikke sendt ud at tjene i en hel ung al
der, således som mange andre børn på den tid. Det 
var således ikke ualmindeligt at komme ud som tje
nestedreng allerede som 10-årig. Men Hans blev 
altså hjemme, sandsynligvis fordi hans forældre var 
ved at være oppe i årene - og han kunne som det sid
ste hjemmeboende barn måske være til nogen nyt
te. Selv efter sin konfirmation i foråret 1867 i Tho
rup Kirke forblev han hjemme.

Ud at tjene
Først den 1. maj 1868 - som 15-årig - blev han fæstet 
af gårdmand Lars Jensen i SverkiIstrup. Det var kun 
3-4 km fra hjemmet, og Hans må være faldet rime
ligt godt til, for han blev der i tre år. Derpå var han 
karl hos to gårdmænd i hhv. Torpmagle og i Hald, 
hvorefter han fik fæste hos proprietær Hellemann 

på Grønessegaard, kun godt 1 km fra forældrenes 
hjem.

Men nu var Hans blevet 20'/? år gammel og hans 
næste tre tjenestesteder blev på Hillerød-kanten, 
bl.a. gårdene Trollesminde og Favrholm. Imidlertid 
havde Hellemann på Grønessegaard været godt til
freds med ham. I en anbefaling havde han således 
skrevet, at Hans Olsen havde tjent »til min tilfreds
hed«. Også andre havde udtrykt sin tilfredshed, så
ledes gårdmand Jens Larsen i Hald, der betegnede 
ham som »god og skikkelig. « Men, som nævnt, var 
han faldet godt til på Grønessegaard og kom derfor 
tilbage hertil i foråret 1878, hvor han så var i godt 
to år.

Eventyrlyst?
Hvorfor Hans derefter rejser langt væk er uklart. 
Måske var det blot eventyrlyst, men i alle fald fik i 
foråret 1860 plads hos gårdmand H. Nielsen i Søn
derby på Femø. Nielsen blev hurtigt glad for Hans 
og skrev ved afrejsen et halvt år senere, at han kun
ne anbefale ham på det bedste.

Efter Femø-eventyret fik han plads på Søborg- 
gaard i Birkerød. Her betegnede A. Larsen ham som 
»tro og flittig«. Dernæst fik han plads i hurtig ræk
kefølge hos Riise på Stenholt Mølle og hos A. Lar
sen i Jonstrup og endelig hos forvalter Sophus 
Lichtenberg på Qvistgaard. Det var i sommerhalv
året 1885. Den efterfølgende vinter tjente Hans på 
Nivaagaard, hvorefter han igen var et halvt år på 
Qvistgaard.

Et godt skudsmål
Hans tilbragte derefter et år i det jyske. Han var først 
i Dueholm på Mors, og derefter beskæftiget ved et 
kystarbejde på Vestkysten. Efter dette arbejde blev 
han af politibetjent P.H. Dalgaard betegnet som en 
mand, der »havde opført sig fredeligt«. Resten af 
sommeren 1887 var ansat på Aagaardsholm i Sal
ling. Her skrev forvalter Andreas Nielsen om ham:
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• Hellebækgaard

• Nivaagaard

Kortskitse over det nordlige Sjælland, med angivelse af hvor Ole Hans Olsen havde sit 
arbejde og bopæl.

etatsraad Emil Ludvig Li
chtenberg, der nu var blevet 
direktør for Østifternes Kre
ditforening, og som derfor 
havde overladt driften af 
gården til sønnen. Han var 
endnu ganske ung - i starten 
af tyverne - og ugift. Under
forvalter var Hans Helmuth 
Schöller, og som husjomfru 
var ansat Anna Marie Niel
sen.

Ansættelse som forkarl
Men derudover var der jo 
yderligere 11 ansatte, der 
havde bopæl på gården, for
uden en række daglejere, som 
boede andre steder. Der var 
m.a.o. tale om et pænt folke
hold, så det var egentlig en til
lidserklæring til Ole, at han 
her blev ansat som forkarl.

Hans Olsen har udvist Flid ogAkuratesse ved sit Ar
bejde, saavelsom han udføre alt Arbeide godt, tilli
ge er han et flink og behagelig Menneske at om- 
gaas«.

Herefter gik turen tilbage til Sjælland. Denne 
gang til Lyngby, derpå til Vaalse på Falster os så til 
Vigerslevgaard ved Valby. Her fik han atter et pænt 
skudsmål: »særdeles tro, meget dygtig og villig 
karl«.

Atter til Qvistgaard
Midt på sommeren 1889 kom Hans Ole Hansen at
ter tilbage til Nordsjælland. Først til L. Jacobsen på 
Hellebækgaard, men allerede pr 1. november 1889 
igen til Qvistgaard. Her kom han til at arbejde sam
men med en række andre folk, som fik betydning 
for Ole, som han nu kaldtes.

Som på flere af de større gårde, hvor Ole havde 
arbejdet var der adskillige mennesker ansat på 
Qvistgaard. På gården boede bl.a. forvalteren. Det 
var løjtnant Sophus T.P. Lichtenberg, søn af ejeren, 

På de fleste større gårde 
var forkarlen den dygtigste og 
stærkeste blandt tjenestekar

lene, en karl som de andre så op til og respektere
de. Forkarlen fik det bedste spand heste og måtte af 
og til endda håndhæve justitsen ved at slå en proper
næve.

Som arbejdskarle var på Qvistgaard dengang an
sat mest yngre folk: To lokale 18-årige, Niels Peter 
Petersen og Johan Peter Bagge, samt to svenskere 
Joackim Anderson og Edward Anderberg. Indvan
drede svenskere eller skåninge var på den tid en 
meget stor befolkningsgruppe - men stort set kun i 
de laveste socialklasser. Det var med andre ord folk, 
der arbejdede som arbejdsmænd i industrien, ved 
teglværkerne eller i landbruget.

Men også mange svenske kvinder var udvandret 
til Danmark. De fleste af dem arbejdede som tjene
stepiger eller lignende - og det var såmænd også 
tilfældet her på Qvistgaard, hvor der var to svenske 
søstre: malkepigen Karoline og stuepigen Pauline - 
begge med efternavnet Pehrson. Desuden kom der 
i foråret 1890 yderligere en tjenestepige ved navn 
Alma Sundberg - måske også svensk af fødsel.
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Stuepigen Line
Ole Hans Olsen var godt nok i 1889 avanceret til 
forkarl, men ellers havde livet ikke budt på mange 
fornøjelser. Han havde levet et omflakkende liv - al
tid med ringe indkvarteringer på små, kolde kamre. 
Han havde været uden tæt kontakt til andre menne
sker, da han de fleste steder kun havde været et halvt 
eller helt år. Og nu nærmede han sig de 40 år - og 
var stadig ugift !

Efter at han kom til Qvistgaard i november 1889 
fik han da også snart øje på den unge, kun 17-åri- 
ge, svenske Pauline Pehrson eller Pouline Petersen, 
som hun kaldtes på dansk. I daglig tale blev det nu 
til Line. Ole var næppe særlig god til at komme i 
kontakt med det modsatte køn, så han har nok gået 
og samlet mod i et godt stykke tid. I alle fald ved 
vi, at han i efteråret 1890 gjorde større og større til
nærmelser til Line, der imidlertid ikke ville vide af 
ham.

En konkurrent?
Det værste var imidlertid, at Ole nok troede, at den 
han delte kammer med, tjenestekarlen Johan Bag
ge, i virkeligheden var forlovet med Line. Det gjor

de ham noget skinsyg - og tanken om at den unge 
19-årige Johan skulle have større chancer end ham 
selv, var hårde ved Ole.

Ole gav imidlertid ikke op. Han spurgte igen og 
igen, om Line ikke ville være kæreste med ham, men 
Line ville stadig ikke se til den side. Måske hun 
fandt ham for gammel - det får vi næppe nogensin
de afklaret. Op mod jul i 1890 gik det Ole mere og 
mere på. Lillejuleaftensdag blev han i sengen, kla
gende over hovedpine, men den følgende dag var 
han dog oppe igen og på arbejde.

Juleaften 1890
Juleaftensdag forsøgte Ole sig endnu engang med 
Line - og fik endnu engang et skarpt afslag.

Juleaften sad så alle gårdens folk samlet i bor
gerstuen og spiste julemåltidet. Der var i dagens an
ledning godt med snaps til maden - og Ole, der el
lers aldrig rørte spiritus - drak omtrent en ‘A pot (= 
knapt 'A liter).

Ole blev temmeligt beruset af dette kvantum, 
hvilket udartede sig i, at han blev ondskabsfuld. Især 
gik det ud over Johan, som Ole jo troede var kære
ste med den pige, som han attråede. Ole forsøgte sig 

Kvistgaard Hovedgaard fotograferet kort efter århundredeskiftet. Gårdens bygninger var imidlertid ikke forandret siden 
starten af 1890 ’erne, så billedet her giver et ganske godt indtryk af skuepladsen for dramaet.
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ligefrem med klammeri, men de øvrige afviste ham 
og Johan optog ikke de mange trusler som Ole kom 
med som alvor.

Juleaftensdag havde jo været en almindelig ar
bejdsdag, så de fleste af gårdens beboere gik i seng 
hen ad 11-tiden. Også Ole, men han vedblev at være 
urolig, stod op, gik i seng, stod op igen og lavede 
spektakel m.v. Herved vågnede bl.a. Johan, men og
så Lichtenberg blev urolig for hvad der kunne ske.

Juledag
Julemorgen talte Johan ganske kort med Ole, men 
hæftede sig ikke særligt ved, at Ole nu talte om at 
tage livet af sig selv.

Straks julemorgen oprandt, kørte den skræmte 
Lichtenberg Ole til politistationen i Fredensborg. 
Den vagthavende betjent mente imidlertid ikke at 
Ole havde begået noget så graverende, at han kun
ne arrestere ham for det. Ole blev derfor løsladt, og 
Lichtenberg kørte hjem til Qvistgaard.

Ved 11 -tiden samme formiddag kom Ole imid
lertid også tilbage til Qvistgaard. Han gik nu ned i 
køkkenet, hvor han til Line sagde, at det var hendes 
skyld, at han var blevet underlig i hovedet. Line lod 
imidlertid som om hun ikke hørte det og svarede slet 
ikke. Ole gik nu op til Lichtenberg, hvor han bad 
ham om at sørge for, at han blev arresteret. Lich
tenberg må på dette tidspunkt have været noget ner
vøs ved situationen. I alle fald bandt han nu hæn
derne på Ole og førte ham over i et badeværelse, 
hvor han låste Ole inde. Forinden havde Lichtenberg 
dog fjernet båndene, da Ole havde bedt om det. 
Straks efter at Lichtenberg var gået, kravlede Ole ud 
af vinduet.

Almas beretning
Kort efter kl 11 gik tjenestepigen Alma over gårds
pladsen. Hun så da Ole komme frem ved enden af 
den ene længe længst væk fra stuehuset. Ole hav
de noget i hånden, noget Alma først troede var en 
stav. Hun så ham derefter stille sig op af at raftehegn 
og pege på sit bryst med staven. Derpå løftede han 
sin ene fod - et dumpt knald lød - og Ole styrtede 
baglæns om.

Alma gjorde anskrig - og straks kom adskillige 
andre til, bl.a. Lichtenberg, der fandt Ole helt livløs. 
Han beordrede liget transporteret tilbage til bade

værelset, og læge Meyn fra Nyrup blev tilkaldt. 
Meyn kom hurtigt til stede og kunne konstatere, at 
døden var indtrådt.

Intet efterladt
Ole skrev intet afskedsbrev. Han efterlod sig ingen 
ting, der nærmere kan forklare hans handlemåde. 
Faktisk efterlod Ole sig stort set intet - næsten hel
ler ingen slægtninge. Myndighederne kunne efter få 
dages undersøgelser konstatere, at Ole Hans Olsen 
kun efterlod sig en broder i Ellinge på Halsnæs.

Inden dette var konstateret var “sognet” imidler
tid trådt i funktion. Nogen skulle jo tage sig af de 
jordiske rester m.v. Af de efterladte regnskaber 
fremgår det således, at læge Hans Meyn fra Clay- 
thorpe i Nyrup skulle have 4,00 kr for et ligsyn. Der
efter sørgede Tikøb Anstalt (Fattiggård) for selve det 
fornødne i anledning af begravelsen. For denne ulej
lighed skulle de have 17,50 kr. Myndighederne skul
le endvidere for diverse skifteomkostninger, under
søgelser og bekendtgørelser have ialt 18,99 kr.

Nu efterlod Hans sig trods alt lidt tøj m.v. Ny- 
vasket var det jo ikke, så det måtte en nabokone først 
rengøre. For det forlangte hun 3,35 kr. I alt havde 
Oles død altså kostet 43 kr og 24 øre.

Auktion
For at få denne udgift dækket solgtes Oles løsøre på 
en auktion i Espergærde den 10. juli 1891. Først 
skulle transporten fra Kvistgaard til Espergærde 
imidlertid dækkes. Den androg 2,00 kr. Dernæst var 
der auktionsomkostninger på i alt 2,51 kr og da auk
tionen kun indbragte 41,85 kr, blev der i sidste en
de et underskud på 5,90 kr.

Det havde broderen åbenbart allerede gættet på 
forhånd. Han havde i alle fald for længst frasagt sig 
arv og gæld i Oles bo.

KILDER:
Kronborg Østre Birk, afd E: »Skiftedokumenter 1891-93« 

(Landsarkivet for Sjælland)
Kronborg Østre Birk, afd E: »Hovedbog vedr. Skiftevæsenet 
1883-98« (Landsarkivet for Sjælland)
Kronborg Østre Birk, afd C: »Fogedprotokol 1880-91« (Lands

arkivet for Sjælland)
Diverse folketællinger i Rigsarkivet.
Diverse kirkebøger i Landsarkivet for Sjælland.
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Niels Jeppe Andersen
- dybt engageret i Mørdrups ve og vel

Af Kirsten Johansen

Kirsten Johansen, f. 11.02.1930 i 
Mørdrup som datter af købmand 
Svend Johansen og hustru Johanne 
f. Nielsen. Dimitteret fra Emdrup- 
borg Seminarium i 1951 og derpå 
ansat ved forskellige skoler i Hel
singør. 1964-66 lærer ved Asminde
rød Skole. 1966-70 ved Mørdrup- 
skolen og derpå ved Tibberupsko- 
len. I en periode lærerrådsformand 
og medlem af Fælleslærerrådet.
Pensioneret 1982. Helligede sig derpå lokalhistorie og slægts
historie. Død den 18.03.1997.

I Mørdrup findes endnu nogle af de gamle gårde, 
der minder om den tid, da Mørdrup var en landsby. 
På en af gårdene, Ærtebjerggaard, levede i slutnin
gen af forrige århundrede og i begyndelse af dette 
en bonde, som var en kulturpersonlighed.

Hans navn var Niels Jeppe Andersen, og han sat
te sit stærke præg på udviklingen i landsbyen. Han 
var meget udadvendt og tog aktivt del i samfunds
anliggender. Han var igangsætter i ordets bedste be
tydning.

Barndom og opvækst i Reerstrup
Han var født den 2. oktober 1862 som nummer to i 
en børneflok på fem i Maale ved Kerteminde. Fa
deren var indsidder Hans Andersen, moderen hed 
Ane Kirstine Jeppesen. Da Niels Jeppe var ét år, flyt
tede familien og faderens bror, Niels Andersen, til 
»Kroglund« i Reerstrup, Tikøb sogn.

Niels Jeppe voksede op i Reerstrup og gik i sko
le i Nyrup, i hvis skoledistrikt Reerstrup lå. Senere 
begyndte han at arbejde ved landbruget, og kom an
tagelig til at tjene på Nyrupgaard, hvis ejer, propri
etær E.H.V. Piper gav ham adgang til sin store 
bogsamling.

Niels Jeppes yngste datter har senere berettet, at 
hendes far har fortalt, at det netop var på Nyrup
gaard, at hans læselyst blev vakt. Senere tilbragte 
Niels Jeppe Andersen en periode på Jørlunde Høj

skole, hvis forstander var Morten Pontoppidan. Op
holdet her blev af yderligere stor betydning for ham.

Inger Kirstine Larsen
Den 5. november 1889 viedes han 27 år gammel i 
Tikøb Kirke til Inger Kirstine Larsen, 20 år. I da
gens anledning stillede proprietær Piper en lukket 
landauer med to smukke køreheste til rådighed for 
brudeparret, og som bryllupsgave forærede han dem 
en meget smuk sølvkageske.

Inger Kirstine havde et par måneder før bryllup
pet faet tilskødet »Ærtebjerggaard« af sin moder, El
se Kirstine Larsdatter. Knapt tre måneder efter bryl
luppet blev skødet på gården så - efter datidens skik 
- overdraget Inger Kirstines ægtemand, Niels Jeppe 
Andersen. I dette ægteskab fødtes syv børn, og den 
yngste datter, Inger Elisabeth Olsen (født 1909) bor 
i dag syd for København.

Dette foto af en ung Niels Jeppe Andersen har hængt i 
Tikøb Sognerådssal - til minde om den periode fra 1904 
til 1909, hvor N.J.Andersen var medlem af sognerådet. 
(Foto: Flynderupgaard Museet).
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Mørdrup Forsamlinghus blev bygget i 1893 og i mange år herefter var huset det kulturelle samlingssted på Sydkysten. 
(Foto: Flynderupgaard Museet)

Tidligt engagement
Allerede i 1884 var Niels Jeppe Andersen med til at 
stifte »Skytteforeningen i Mørdrup«. Et andet med
lem i bestyrelsen var Lars Peder Larsen - Niels Jep
pes kommende svoger. Skytteforeningen eksistere
de et godt stykke ind i dette århundrede, og havde - 
i alle fald senere - øveområde ved Rolighed.

Niels Jeppe Andersens interesse for skoleforhold 
resulterede i, at han i 1890 overlod en jordlod 
(matr.nr 2 i, Mørdrup) fra Ærtebjerggaard, til opfø
relse af et skolehus i Mørdrup. Her havde Betzy 
Svedstrup siden 1878 drevet sin egen »Mørdrup Po
geskole« med god succes og mange børn. Og det 
endda på trods af den kendsgerning, at der jo her 
skulle betales skolepenge. Hun gik imidlertid ind for 
nye pædagogiske retninger i modsætning til den of
fentlige folkeskole. Nyrup Skole, som børn fra Mør
drup hørte under, havde i nogles øjne et dårligt ry. 
Bl.a. meldte Niels Jeppe Andersens farbroder sine 
plejebørn på 13 år ud af Nyrup Skole i protest. Men 
også det forhold, at der var langt fra Tibberup og vis
se dele af Mørdrup til Nyrup, gjorde, at nogle fo
rældre valgte privatskolen i Mørdrup til deres børn.

Hjertebarnet: Mørdrup Forsamlingshus
Med et skøde, dateret den 29. juni 1893 skænker 
Niels Jeppe Andersen en parcel (matr. nr 2 k, Mør
drup) til foreningen »Forsamlingshuset i Mørdrup«. 
Denne forening var han initiativtager til og senere i 
høj grad også »sponsor« for.

Opførelsen af forsamlingshuset var påbegyndt 
tidligere samme år, og den 9. juni kunne man i Fre
deriksborg Amts Avis læse bl.a.: »I gaar blev Krand- 
sen under Hurraraab hejst paa Forsamlingshuset i 
Mørdrup. Efter at Krandsen var hejst paa Huset, 
blev der i Gdr. N.J. Andersens Gaard holdt et ani
meret Gilde.«

Det understregedes i foreningens vedtægter, at 
forsamlinghuset kun måtte benyttes i overensstem
melse med de vedtagne love »til deri at afholde fol
kelige og kristelige Foredrag, samt til Gymnastik og 
til Foreningslokale for Skytteforeningen«. Der var 
gymnastikhold for både karle og piger, og i en 
årrække lededes karleholdet af Valdemar Nelle- 
mann, som senere blev graver på Egebæksvang Kir
kegård.
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Mange gode foredragsholdere
Niels Jeppe Andersen var god til at skaffe gode fo
redragsholdere. F.eks. kom højskoleforstander Mor
ten Pontoppidan, professor Vilh. Andersen og skue
spiller Elith Reumert. Især én foredragsholder var 
populær: Holger Begtrup. Han var forstander for 
Frederiksborg Højskole i Hillerød og en nær ven af 
Niels Jeppe Andersen.

Det kostede i øvrigt 10 øre at overvære et fore
drag for ikke-medlemmer. En bror til Inger Kirsti
ne, kaldet »Morbror Lars«, var kasserer i forsam
lingshusforeningen. Foredragsholderne skulle end
videre bespises og somme tider have natlogi, og det 
var Inger Kirstines opgave.

Deres datter, Inger, mindes endnu meget tydeligt 
en dag, da hun som stor skolepige overværede en 
samtale mellem Morten Pontoppidan og Michael 
Neiiendam, der begge var gæster på Ærtebjerg- 
gaard. Morten Pontoppidan sagde bl.a. ved den lej
lighed, at det jo ingen kunst var at holde en prædi
ken, når kirken var fuld; men at holde en prædiken, 
når der var meget få, det var svært. Så var det imid
lertid godt, når man dagen efter kunne gå ud at hug
ge brænde og få spredt de tunge tanker!

Interesse for historie
Niels Jeppe Andersen var også med til at starte Fre
deriksborg Amts Historiske Samfund. I foreningens 
årbøger 1907-10 er medlemslisterne trykt, og her 
findes hans navn under Tikøb Sogn. I årbogen fra 
1910 (side 101), har han en kommentar til en artikel 
om Karl XII’s landgang ved Tibberup Mølle den 
4. august 1700: »I ældre Akter kaldes Søbæk- 
Bro for Svinebæksbro, Søbæk for Sobækken«. Hr 
Gaardejer N.J. Andersen, Mørdrup, har oplyst, at 
sidstanførte Navn endnu bruges i daglig Tale. 
Søbæk Hus hed oprindelig Somøllen, men at Nav
net Svinebæk ikke længere synes at være kendt; det 
sydlige Vandløb hedder nu baade officielt og popu
lært Munkegaards-Løbet. For dette kunde ellers 
Navnet Svinebæk passe godt som Pendant til So
bæk.

Utallige andre tillidshverv
Men Niels Jeppe Andersen var også aktiv i mange 
andre sammenhænge. I 1896 stiftedes Mørdrup Ty
reholdsforening - og han blev medlem af bestyrel

sen, ligesom den indkøbte tyr, der lød navnet Gam- 
brinus, blev opstillet på Ærtebjerggaard. I år 1900 
dannedes i Mørdrup en svineavlsforening. Også her 
blev han medlem af bestyrelsen fra starten. Desu
den var han i mange år bestyrelsesmedlem i Fre
deriksborg Amts Landboforening samt i Den 
Landøkonomiske Forskudsforening for Tikøb og 
Omliggende Sogne.

I perioden 1. januar 1904 til 1. april 1909 var han 
medlem af Tikøb Sogneråd. Denne tilsyneladende 
skæve valgperiode skyldtes, at valgperioderne før 
1909 var 2x3 år, men det blev ændret i 1909 til 4- 
årige perioder. Han repræsenterede her partiet Ven
stre. Ved valgmandsvalget til Landstingsvalget i 
1920 stillede han op som nr 1 på listen.

Han blev i 1906 valgt til vurderingsmand for 
Østifternes Land-Hypotekforening. Fra 1905 var 
han medlem af Menighedsrådet i Egebæksvang - i 
en periode næstformand og senere formand. Og en
delig bør nævnes, at han i en periode også var med
lem af bestyrelsen i Grundejerforeningen for en Del 
af Tikøb Sogn - den nuværende Borger- og Grund
ejerforening.

Med til at oprette vandværk
Niels Jeppe Andersen var med til at oprette det pri
vate vandværk i Mørdrup. Her sad han i øvrigt og
så i bestyrelsen. Mørdrup Vandværk blev anlagt på 
det højst beliggende sted i byen: Galbjerg, som til
hørte Toftegaard i Mørdrup. Vandet blev trukket op 
ved hjælp af en vindmølle. Toftegaards ejer, Peder 
Hansen, skødede i 1906 parcellens to matrikler til 
Mørdrup Vandværk.

Allerede året før havde Tikøb-Hornbæk-Helle- 
bæk Sogneraad garanteret for en lån på 17.000 kr, 
som interessentskabet Mørdrup Vandværk havde ta
get i livsforsikringsselskabet »Hafnia«. I 1906 gav 
sognerådet bestyrelsen for vandværket koncession 
på vandværksdriften.

Allerede da vandværket havde fungeret i 7 år, 
kom Det Danske Gaskompagni, som også havde 
med vandforsyning at gøre, ind i billedet. Kompag
niet var interesseret i at købe vandværket og bød 
9.000 kr. Det afviste Mørdrup Vandværks bestyrel
se imidlertid. I begyndelsen af 1918 kom forhand
lingerne imidlertid atter igang. Nu forlangte vand
værkets bestyrelse 16.000 kr, men Gaskompagniet 
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fastholdt sit oprindelige tilbud, hvilket endte med, 
at bestyrelsen tog imod. Dermed ophørte Mørdrup 
Vandværk efter kun ca 12 års drift.

»Anlægget« i Mørdrup
Den ene af parcellerne - matr. nr 7 x - ønskede be
styrelsen solgt særskilt for 3.500 kr og pålagt en ser
vitut om, at den skulle bevares som offentlig park. 
Heldigvis meldte en mæcen sig. Det var direktør 
M. Henriques fra Henriques og Løvengreens Triko
tagefabrikker. Han havde sin sommerbolig umid
delbart i nærheden, nemlig på ejendommen »Nir
vana«, som vejen forbi området i øvrigt var opkaldt 
efter. Han fattede interesse for sagen og betalte 
2.000 kr til vandværkets kasse. Grunden blev der
efter beplantet med flere sjældne vækster - i øvrigt 
af Conrad Nellemanns fader, der også hed Conrad - 
og navngivet Anlægget eller Lystanlægget, samt 
åbnet for offentligheden.

Et krævende hverv
Den 14. september 1906 modtog Niels Jeppe An
dersen en skrivelse fra Justitsministeriet med føl
gende ordlyd »At Justitsministeriet herved for et 
Tidsrum af 5 Aar autoriserer Dem som Land
brugskyndig Tillidsmand ved Akkordforhandlinger 
efter Lov om Tvangsakkord udenfor Konkurs og om 
Udvidelse af Adgangen til Tvangsakkord under 
Konkurs af 14de April 1905, for Frederiksborg Amt, 
fra det Tidspunkt at regne, da bemeldte Lov træder 
i Kraft, det skal man herved meddele til behagelig 
Efterretning. Et Eksemplar af Loven vedlægges.«

Niels Jeppe Andersen var altså blevet udnævnt til 
»Landbrugskyndig Tillidsmand ved Akkordfor
handlinger«. Skrivelsens formulering bærer natur
ligvis præg af tidens stil, men det står alligevel klart, 
at sådanne udnævnelser kun kunne komme på tale 
for folk, der havde en vis indsigt og var vant til at 
læse lovtekster og lignende.
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Her er familien Andersen samlet på gårdspladsen på Ærtebjerggaard. Fra venstre ses en feriepige, dernæst sønnen Knud 
Andersen, hustruen Inger Kirstine Andersen, »Morbror Lars« P.Larsen, datteren Karen Margrethe Andersen, en feriepige, 
datteren Inger Andersen g. Olsen, datteren Sigrid Andersen, Niels Jeppe Andersen og sønnen Poul Andersen. (Foto udlånt 
af Inger Olsen, Ishøj).



Arbejdet i menighedsrådet
Som nævnt var Niels Jeppe Andersen også medlem 
af menighedsrådet. 11918 blev Egebæksvang et re
siderende kapellani, som stadig var en del af Tikøb 
sogn, men havde sit eget menighedsråd og førte eg
ne kirkebøger. Som formand for menighedsrådet var 
N.J.Andersen med til at indstille dr. theol. Michael 
Neiiendam til præsteembedet i 1923. Nogle af me
nighedsrådets medlemmer var imidlertid imod at 
vælge Neiiendam, fordi han var af skuespillerslægt! 
Niels Jeppe Andersen, der var grundtvigianer, men
te nu, at man trods det godt kunne være en god præst 
- og Neiiendam blev da også valgt.

Da det nyvalgte menighedsråd holdt sit første mø
de i november 1926, udtalte Niels Jeppe Andersen 
bl.a.: »... at det næste, der forestår, er arbejdet for 
udskillelsen af Egebæksvang Kirkedistrikt som 
selvstændigt sogn, da hele udviklingen bærer hen- 
imod en sådan linie.« Niels Jeppe Andersen nåede 
da også at se dette mål opfyldt. Det skete nemlig 
den 7. december 1928 - og Niels Jeppe Andersen 
fortsatte arbejdet i menighedsrådet helt frem til 
1934.

Driften af Ærtebjerggaard
Med de utallige tillidshverv og interesser var gård
ens drift kun delvist Niels Jeppe Andersens områ
de. Han tog sig således kun selv af markarbejdet og 
svinene. Derimod var kreaturerne overladt til før
nævnte »Morbror Lars«. Ærtebjerggaard var den 
første gård i Mørdrup, der anskaffede et selvren
sende tærskeværk. Tidligere havde man tærsket i 
hesteomgangen. Rugen blev dog tærsket med plejl 
helt frem til 1940, idet den blev anvendt som lang
halm til tækning.

I 1901 havde samtlige jordbrugere i Mørdrup i 
øvrigt - efter ansøgning - fået Forstvæsenets tilla
delse til at samle tang ud for »Brændepladsen i 
Espergjerde« - det vil sige Kirkestranden. Tangen 
blev brugt - også på Ærtebjerggaard - til jordfor
bedring samt især til afdækning af roe- og iskuler. 
Saltet i tangen betød nemlig, at det ikke frøs så hårdt 
sammen, som anden afdækning.

Niels Jeppe Andersens datter Inger, fortæller, at 
hun som lille pige, fik lov til at følge med til møl
le, når der skulle males korn til dyrefoder. Det fo
regik oprindelig på Tibberup Mølle, men da der se-

Niels Jeppe Andersen (1862-1949) (Foto udlånt af Inger 
Olsen, Ishøj).

nere kom mølle på Bybjerggaard, fik man malet sit 
kom der.

Nye tider - nye generationer
I 1930 døde Inger Kirstine, kun 60 år gammel. Det 
var et stort tab for ham, for hun havde været ham en 
uvurderlig støtte, både i arbejdet hjemme på gård
en og i hans mange gøremål udenfor hjemmet.

I 1932 overdrog Niels Jeppe Andersen så gård
en til sønnen Knud, men blev boende på Ærte
bjerggaard helt frem til sin død i marts 1949. Han 
var da 86 år gammel, og overlevede fire af sine syv 
børn. Han blev begravet på Egebæksvang Kirkegård 
i nærheden af kirkens hovedindgang, men graven er 
i dag sløjfet. Det skete omkring 1980, og dengang 
var der ikke nogen tiltag for at bevare gravsten for 
markante personligheder - som f.eks. Niels Jeppe 
Andersen.
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Kun den kan vinde sejr, 
som angriber fjendens lejr

Af Kjeld Damgaard

»Der hersker irske tilstande i Hellebæk«, skrev Hel
singør Avis den 30. august 1882. Med denne be
skrivelse forsøgte avisen at sammenligne situatio
nen i Hellebæk med de borgerkrigslignende tilstan
de, som på den tid herskede i Irland.

Helt så slemt var det jo nok ikke, men slemt nok 
var det. Denne artikels overskrift er således et citat 
af denne artikels hovedperson og giver i fa ord et 
ganske godt billede af manden. Stedet var som 
nævnt Hellebæk, persongalleriet var stort, og stri
dens æble - ja, det var ikke bare én sag, men en hel 
række af sager, som tog sin begyndelse i 1857 og 
først sluttede 60 år efter, nemlig i 1917.

Hovedpersonen
Sagens hovedperson er uden tvivl én person, uden 
hvis medvirken alle uoverenstemmelserne sandsyn
ligvis slet ikke var blevet til noget. Manden hed Wil
helm August Daniel Moldenhawer. Han blev født i 
1831, som søn af inspektør på Det Kgl. Biblioteks 
læsesal, Carl Edvard Moldenhawer, samt hustru 
Marie Elisabeth Brockhausen. Hans farfar, der var 
tysk af fødsel, regnes for skaberen af det moderne 
Kgl. Bibliotek - et bibliotek, som han udvidede til 
det tredobbelte i sin tid som overbibliotekar.1

Wilhelm Moldenhawer blev student i 1848 og 
cand. polit, i 1852. Han ansattes derpå i Finansmi
nisteriet, men var allerede da stærkt interesse i teo
rierne om jordrente. I 1853 indgav han til finans
minister Sponneck et forslag til indførelse af en 
grundværdistigningsskat. Hans ideer byggede på 
den tanke, at den fremtidige jordrente skulle overgå 
til staten. Hans idé var således noget anderledes end 
de tanker, som englænderen Henry George en del år 
senere lancerede, og som indebar, at jordrenten skul
le tilfalde folket. Som bekendt var det imidlertid 
Henry George tanker, som dannede idégrundlaget 
for Retsforbundet i Danmark.

Han forsøgte i 1855 at blive professor i statsvi
denskab ved Københavns Universitet. Forinden den 
mundtlige prøve trak han imidlertid sin kandidatur, 

men hans skriftlige opgave udkom og blev under 
titlen »En historisk og critisk Fremstilling af de for
skellige Theorier om Jordrente«, et indlæg netop i 
debatten om jordrente.2

Poeten Moldenhawer
Allerede i sin studietid, skrev Wilhelm imidlertid 
også helt andre ting. I 1850 udkom således en digt-

Etatsraad Wilhelm Moldenhawer fotograferet uden for 
embedsboligen i Hellebæk.
(Foto i Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv).
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samling med titlen »Fem Digte«, og året efter et 
drama med titlen »Kong Saul«. Han optrådte som 
lejlighedsdigter og fremførte ved enhver lejlighed 
rimede taler. Hans digte var ofte præget af tidens 
højtidelighed, en tro på Gud, samt i nogle tilfælde 
af en vis form for humor. To gange senere, senest i 
1906 udgav han nye digtsamlinger, et faktum der 
kan lyde paradoksalt, når man i øvrigt får kendskab 
til hele hans liv og virke for Det Schimmelmannske 
Fideikommis.3

For det er netop i egenskab af administrator for 
Det Schimmelmannske Fideikommis i Hellebæk, at 
han vil blive husket - et job han overtog i 1857 og 
beholdt til sin død i 1917.

Hans nidkærhed, stædighed og magtsyge, kom
bineret med 100 % loyalitet over for sin arbejdsgi
ver samt en stor arbejdsindsats, gik op i en højere 
enhed, som allerede fra starten - men med tiden i 
højere og højere gård, fik ham på kollisionskurs 
med et stort antal personer i Hellebæk, i Tikøb Sog- 
neraad samt mange andre steder.

Det Schimmelmannske Fideikommis
Et fideikommis er et fond, hvoraf kun renterne kan 
nydes. Selve kapitalen kan derimod ikke røres, og 
skal gå videre til næste generation i familien. Hel- 
lebækgaards ejere, familien Schimmelmann, havde 
således på denne måde søgt at bevare ejendommen 
i Hellebæk på familiens hænder. Imidlertid var der 
ikke i familien tradition for, at man boede fast på 
ejendommen, så den daglige drift af alle ejendom
mene og arealerne blev overladt til en administra
tor.

I 1857 skulle der findes en afløser til den hidti
dige administrator. Måske på grund af sin interesse 
for socioøkonomiske forhold - eller som følge af sin 
ansættelse i finansministeriet - blev Wilhelm Mol- 
denhawer anbefalet til jobbet af selveste finansmi
nister Sponneck.

Enevældig konge
Moldenhawer administrerede med en usædvanlig 
energi. Hans temperament var nærmest kolerisk, 
men i andre situationer optrådte han venligt og kun
ne eksempelvis høfligt spørge til en persons helbred. 
I de første mange år var han nærmest enevældig 
konge i Hellebæk og omegn, og var byens ubestrid

te førstemand. Ikke meget skete i de dage uden at 
Moldenhawer var blevet spurgt først.

Men i 1870 forsvandt en del af grundlaget for 
Moldenhawers autoritet. En stor part af Fideikom- 
misets arealer blev frasolgt efter at Geværfabrikken 
samme år var blevet endeligt nedlagt. Det var imid
lertid første efter yderligere tre år, at det rigtigt be
gyndte at gå galt - set med Moldenhawers øjne.

Da overtoges de frasolgte arealer og bygninger af 
»Hellebæk Klæde- og Tæppefabrik«. Hellebæk var 
nu blevet delt i en østre del, der tilhørte Klædefa
brikken og en vestre del, der tilhørte Fideikommis- 
et. Denne »deling« skulle senere blive kimen til utal
lige stridigheder med Moldenhawer på den ene si
de og ledelsen af Klædefabrikken på den anden si
de.

Kulmine i Hellebæk?
Ved Klædefabrikkens første generalforsamling i 
1874 foreslog Moldenhawer, at Klædefabrikken og 
Fideikommiset i fællesskab skulle grave efter kul i 
Hellebæk. Klædefabrikkens bestyrelse kunne imid
lertid ikke anbefale, og forslaget blev ikke vedtaget, 
da der jo var stærk tvivl om hvorvidt der overhove
det var kul under Hellebæk.

Dette afslag tog Moldenhower unådigt op og da 
senere G.F. Hamann i 1880 var blevet udnævnt til 
direktør for fabrikken, forværredes forholdet yder
ligere.

Nye familier - nye modstandere...
I løbet af 1870’erne og 80’erne begyndte der for al
vor at komme flere landliggere til Hellebækegnen. 
Det var i første række kunstnere og veluddannede 
folk, der sammen med enkelte andre velstående hav
de mulighed for at bo på landet. Blandt disse var fa
milien Collin, der som bekendt var nært tilknyttet 
H.C. Andersen. Zoologen Jonas Collin var den ene, 
professoren Thomas Collin den anden. Desuden lå 
også på landet murermester Køhier, professor og 
dr.phil. Christian Molbech, dr.phil V. Bergsøe samt 
cand.phil. og komponist P.E. Lange-Müller.5

I 1881-82 havde en sag længe været genstand for 
intens drøftelse blandt beboerne i Hellebæk og Aals- 
gaarde samt blandt sommerbeboerne. Sagen var, at 
en læge, N. Chr. Lund6, havde nedsat sig som prak
tiserende læge. Han havde derfor lejet en bolig hos 
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en af Det Schimmelmannske Fideikommis’ fæstere, 
H. P. Andersen. Moldenhawer havde øjensynligt ik
ke på forhånd været informeret om dette lejemål, 
som han da også straks erklærede ugyldig. Da det
te imidlertid ikke formåede dr. Lund til at forlade 
Aalsgaarde, fik Moldenhawer fæsteren til øjeblik
kelig at afstå sit fæste, hvorefter Lund fik valget 
mellem enten at blive sat ud, at opgive sin læge
praksis eller at betale 2.400 kr årligt »til den læge, 
som til enhver tid af ejeren af Kronborg Geværfa
brik måtte være beskikket.«7

Dr. Lund mente, at dette måtte være pengeafpres
ning, og nægtede fortsat at flytte. Fæsteren fik her
efter sit fæste tilbage, men med den tilføjelse, at der 
ikke måtte drives lægepraksis på ejendommen. 
Samtidig forbød Moldenhawer, at Lund måtte be
færde alle ikke-offentlige stier og veje samt skove
ne i Hellebæk-omådet. Lund ignorerede dog dette 
forbud, men tog i februar 1882 skridt til at kontak
te grev Schimmelmann personligt. Greven støttede 
dog sin administrator og ændrede ikke på Molden
hawers dispositioner i sagen.

Sagen tilspidedes i løbet af foråret, hvor Fidei- 
kommisets to skovfogeder fjernede ham med magt 
fra en skovsti. Denne sag endte i retten, hvor Lund 
- efter 4 retsmøder og amtets indblanding - fik lov 
til at færdes ad stierne.

De tidligere nævnte sommerbeboere havde alle 
stået bag et indlæg i »Dagbladet« den 9. august 
1882, hvori de oprullede denne affære, og bl.a. gjor
de opmærksom på det »barnagtige forhold«, at 
Moldenhawer ved en skovauktion havde ladet op
stille det forbehold, at brændet ikke måtte sælges 
til dr. Lund. Indlægget afsluttedes med følgende 
salut:

»Skulde det virkelig lykkes den nuværende Admi
nistrator paa denne Maade, at fortrænge Stedets 
yngre og afholdte Læge, saa at Beboerne meget mod 
deres Vilje maa nøjes med den ældre og forlængst 
pensionerede Læge ved Kronborg Geværfabrik, saa 
er det et sørgeligt Bevis paa de bestaaende Fæste
forholds Skrøbelighed og Mangelfuldhed, en blodig 
Uret, som Klagerne gjennem denne Henvendelse 
have søgt at afværge«.

Moldenhawer blev naturligvis temmelig sur over 
disse anklager og slutter højst overraskende sit avis
indlæg af med at fastslå, at »paa Polemik i Aviser-

En Kurmethode.

I Indrehavnen der laae engang
For Anker en Galease,
Fra hvilken man hele Dagen lang 
To Hunde hørte at rase.

Der var en Gjøen og en Støi,
Saa man kunde Hørelsen miste.; 
Bestandigt de i hinanden røg 
Og bedes indtil det Sidste.

Snart om en Knokkel der førtes Slag, 
Hvorpaa ei Kjødtrævl fandtes, 
Snart Pladsen under Kahyttens Tag 
Af Seierherren vandtes.

Og dog var der tilstrækkelig Mad
Og Plads for begge Hunde ;
Til dette evigvarende Had 
Der fandtes ingen Grunde.

Det laae kun saa i deres Natur 
At bides hver Tid paa Dagen ;
Men da fandt Styrmanden paa en Kur, 
Som bragte Orden i Sagen.

Thi hver Gang de i hinanden røg. 
Han lod dem kaste i Havet, 
Indtil de glemte at gjøre Støi, 
Og Ufreden var begravet.

Jeg troer bestemt, den Kur var god 
For Mennesker som for Hunde 
Lidt koldt Vand i det hidsige Blod 
Stor Gavn tidt gjøre kunde.

Eksempel fra Moldenhawers digtsamling fra 1906, som 
han udgav - som han skrev - »da jeg nu staaer nær ved 
mit Livs Afslutning...« Det var nu lige lovligt tidligt - han 
levede endnu 11 år. Men måske han burde have taget ved 
lære af sit eget digt herover - altså kommet koldt vand i 
blodet!
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Eksempel på en overskrift og en del af et indlæg i 
en af de utallige læserbrevs-fejder Moldenhawer 
var indblandet i. (Helsingør Avis d 2. april 1906).

ne indlader jeg mig ikke, da der af disse aldrig skif
tes lige Vind og Sol mellem Parterne«.8

Dette løfte må Moldenhawer nu hurtigt have 
glemt, for i de følgende år ses Moldenhawers navn 
under læserindlæg oftere og oftere og i alle fald 
langt hyppigere end nogen anden.

Dr. Lund blev herefter chikaneret på det groveste. 
I alle fald lykkedes det Moldenhawer at true en stak
kels pogeskolelærerinde til at udmelde dr. Lunds 
børn, da hun ellers ville blive opsagt i det hus hvor 
hun holdt skole, og som tilfældigvis ejedes af Det 
Schimmelmannske Fideikommis.9

Thomas Collin erklærede offentligt, at den skik
kelige fæster H.P. Andersen »er så forpint og for- 
kuet af Hr. Moldenhawer, at han hverken veed ud 
eller ind«.10

I øvrigt er dette forhold til fæsterne bemærkel
sesværdigt, idet Moldenhawer i senere biografier er 
omtalt som en mand, der som administrator lod si
ne ideer om jordrente udføre i praksis - altså un
derforstået: Var god mod fæsterne.11

Forbud mod færdsel
I aviserne fortsatte debatten, og denne polemik end
te således med, at Moldenhawer forbød ovennævn
te herrer at betræde Fideikommisets ejendom, her
under veje, stier, marker og skove. Det fik den el
lers på den tid så besindige Helsingør Avis til at skri
ve følgende kommentar:

»De Beboere, der ikke foretrække strax at forla
de Hellebæk - som jo rimeligvis fremtidigt aldrig vil 
blive gjæstet af Landliggere - ere saaledes fremti
digt indskrænkede til udelukkende at færdes på Ho
vedlandevejen og maa nøjes med at kaste længsels
fulde Blikke til det tabte Paradis«'2

Avisens bekymring over Hellebæks fremtidige 
muligheder for at tiltrække landliggere var lige pes
simistiske nok - tiden skulle vise, at selv ikke en Wil
helm Moldenhawer kunne jage landliggerne væk.

Utallige interesser
En gennemgang af alle de sager Moldenhawer blan
dede sig i, er ikke denne artikels hensigt. Det ville 
i øvrigt også næsten være umuligt. Alene Tikøb Sog- 
neraad havde på snart sagt alle sine dagsordener 
mindst én sag, som stammede fra Moldenhawer. Af 
og til skinner det da også igennem, at sogneråds
medlemmerne blev trætte af de evindelige sager fra 
Fideikommissets administrator.

En enkelt sag fra 1896 illustrerer ganske godt en 
sådan reaktion. Moldenhawer havde til Frederiks
borg Amt fremsendt et forslag om at Tikøb Kom
mune skulle deles på samme måde som Tikøb Sogn 
var blevet delt.

Endvidere havde Moldenhawer klaget til amtet 
over, at Tikøb Sogneraads medlemmer for største
partens vedkommende blev valgt i søndreparten og 
at nordreparten derved blev forurettet - samt at 
søndrepartens medlemmer manglede interesse for 
hvad der skete i nordreparten.

Tikøb Sogneraad udtalte i den anledning, at der 
var 10 medlemmer valgt i søndreparten og 9 i nord
reparten, men at det ikke var mærkeligt, da der bo
ede flest mennesker i søndreparten. Endvidere ud
talte nordrepartens medlemmer, at de ikke kunne 
skønne, at administrator Moldenhawer kunne op
træde på nordrepartens vegne, da han ikke engang 
var vælger i sognet.13

Så fik han den! For sandt var det jo, at skønt Mol
denhawer næsten dagligt huserede i Hellebæk og 
omegn, og skønt han havde embedsbolig ved den 
nuværende Bøssemagergade, så havde han aldrig ta
get fast bopæl i Hellebæk. Hans hjemkommune var 
fortsat København.

Sognerådets behandling gav i øvrigt anledning til, 
at proprietær F. Tutein ønskede tilført protokollen, 
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»at han, som hørende til Sønderporten, om ikke paa 
anden Maade, saa stadig fik sin Interesse for Nord- 
reparten holdt vedlige ved Administrator Molden- 
hawers Skrivelser«.14

St. Jan og Sønderjylland
Ikke mindst i 1902 var Moldenhawer rigtig oplagt. 
En af de mange sager han det år gav sin mening til 
kende om, var det da foreslåede salg af De Dansk 
Vestindiske Øer.

Debatten gik på, om man skulle sælge øerne til 
USA, som havde vist interesse i dem. Moldenhaw
er var »salgsven«, men ikke som alle de andre - næh, 
han foreslog at St. Croix og St. Thomas skulle sæl
ges til USA, medens den mindste ø, St Jan, kunne 
gå til Tyskland - mod at Danmark fik Sønderjylland 
tilbage!15

Træthed i amtsrådet
Samme år havde Moldenhawer også for » 117. gang« 
skrevet til sogneråd og amtsråd om veje og stier - og 
ikke mindst om disses tilgængelighed for offentlig
heden. Bl.a. nærede han en dyb irritation over at GI. 
Hellebækvej fra Helsingør til Hellebæk var blevet 
nedlagt som offentlig vej i 1881.1 1902 var det dog 
den såkaldte »Strandsti« fra Hellebæk til Højstrup, 
der var på dagsordenen, sammen med bl.a. en kir
kesti til Holmene. Moldenhawer havde utallige gan
ge skrevet til både den ene og den anden om disse 
sager, og ved Frederiksborg Amtsraads møde den 31 
maj 1902 blev det da også formanden for meget. 
Han udtalte således »at Amtsraadet snart kunde Hr. 
Moldenhawers Klager udenad«!

Moldenhawer synes umiddelbart at være bleven 
lidt brøstholden over en sådan »officiel« bemærk
ning, men kom dog til den konklusion, at det var da 
udmærket, at amtsraadet kunne klagerne udenad, 
»thi derefter tør det jo haabes, at deres Afhjælpning 
ikke vil blive udsat af Glemsomhed«!16

Moldenhawer og den moderne opfindelse
Moldenhawer hadede cykler og cyklister. Alt hvad 
der kunne forveksles med en cykel blev genstand 
for en sand hetz fra hans side. I 1902 førte han så
ledes en retssag, bl.a. fordi et barn havde været ved 
at ramme ham med - hvad dommeren mente var en 
legevogn, men som Moldenhawer udnævnte til at 

være en trehjulet cykel - på Strandstien, hvorpå der 
var opslag: »Stien er kun for Gaaende«. Molden
hawer havde derpå forbudt denne færdsel og det fik 
hans stædige opponent assistent V. Hamann, Helle
bæk Klædefabrik, til at bekendtgøre, at »den ene- 
staaende, grevelige Schimmelmannske Funktionær, 
Etatsraad17 Moldenhawer« nu mente, at børn i bar
nevogne skulle stå ud af barnevognen og trække for
bi etatsråden!18

Bl.a. dette indlæg i debatten fik Moldenhawer til 
at bemærke, at han nu gav afkald på yderligere dis
kussion med »Assistent Hamann«, idet han erkend
te dennes overlegenhed i at fremsætte personlige 
uartigheder og insinuationer.

Moldenhawer som politibetjent
Ovennævnte sag angik i øvrigt spørgsmålet om 
hvorvidt hr. Moldenhawer ved denne og andre lej
ligheder havde optrådt med politimyndighed - uden 
at have en sådan.

Wilhelm Moldenhawer havde faktisk haft politi
myndighed i Hellebæk. Den var blevet tillagt ham 
ved hans tiltræden i 1857, men frataget ham i 1887. 
Ikke desto mindre optrådte han efter manges me
ning stadig med en sådan myndighed, og »overfaldt« 
især cyklister, som hans vej tilfældigt faldt forbi. 
Sagen endte i øvrigt med, at Frederiksborg Amt fra
faldt at rejse sigtelse for tilegnelse af politimyndig
hed. Et udfald, der straks fik Moldenhawer til »jub
le« i pressen.19 Det bekom ikke en af sagens parter, 
grosserer Vilhelm Foss særlig godt, hvorfor han 
stemplede Moldenhawers udtalelser som løgn...20

Som det vil ses, var det skruen uden ende. Lige 
så snart den ene sag var afsluttet enten i retten, i den 
offentlige administration eller i pressen, der ofte 
måtte meddele, at nu bragte man altså ikke flere ind
læg i denne eller hin debat, så blomstrede en ny de
bat eller sag op.

Sammenstødet med fru Foss
Men Moldenhawers antipati mod cyklister ebbede 
ikke ud sådan lige fra den ene dag til den anden. I 
1905 måtte han således vedtage en bøde på 4 kr. for 
at have veget til den forkerte side på Strandvejen og 
derved forårsaget et sammenstød. Moldenhawer var 
vel at mærke gående, i øvrigt sammen med sin 
hustru, og den han stødte sammen med var - ganske 
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rigtigt - på cykel. Cyklisten var grosserer Vilhelm 
Foss’ hustru.21

Moldenhawer var naturligvis ganske uenig i sa
gens udfald og hævdede stædigt sin uskyld. Næh, 
sagen var, at fru Foss havde spærret vejen for ham 
på rabatten langs Nordre Strandvej mellem Helle
bæk og Julebæk, hvorved han havde stødt mod fru 
Foss’ cykelhjul! Moldenhawer klagede i øvrigt over, 
at bøden var for lav - det betød nemlig, at han ikke 
kunne anke sagen!22

På spørgsmålet om, hvorfor Moldenhawer dog ik
ke gik på den spadseresti, som løb parallelt med 
Nordre Strandvej, svarede Moldenhawer, at det var 
for farligt, fordi her havde Birket jo i 1903 givet til
ladelse til, at børn kunne færdes med trehjulede cyk
ler, og da disse ikke skulle være forsynede med rin
geklokker og børnene i øvrigt var uøvede cykelryt
tere, så var man dér i høj grad udsat for påkørsel, 
navnlig når børnene kom bagfra!23

Politik
Politisk set var Moldenhawer højremand. Med sin 
konservative tænkemåde blev han - særligt efter sy
stemskiftet i 1901 - en krads polemiker. Han førte 
privat korrespondance med kongen, og i en alder af 
82 meldte han sig som Højres kandidat i Helsingør- 
kredsen, idet han var fuldt og fast besluttet på at han 
med lethed skulle kunne vælte det socialdemokra
tiske folketingsmedlem, Christian Rasmussen. Det 
skete som bekendt ikke.

»Bort at flygte, det var slet«
Da han fyldte 80 skrev han et digt om hvorledes det 
var at komme fra kævlerierne i København til Hel
lebæk, hvor han så tilbage og udbrød:
Ak, da følte jeg tilfulde: 
Bort at flygte, det var slet; 
at jeg heller blevet skulde 
kæmpende for Lov og Ret. 
At kun den kan vinde Sejr, 
som angriber Fjendens Lejr. 
Thi som Skyggen Synden følger 
Flygtningen paa rappe Fod, 
og i Egoismens Bølger 
drukner hver, som ei har Mod 
til at kæmpe Livets Strid 
med sig selv og med sin Tid.24

Og kæmpede - det gjorde han. I 60 år havde han 
varetaget Det Schimmelmannske Fideikommis in
teresser i Hellebæk, da han døde den 16. maj 1917 
i sit hjem på Østerbrogade i København.25

NOTER:
1 Dansk Biografisk Leksikon, 1979-84
2 Dansk Biografisk Håndleksikon, 1922-26
3 Moldenhawer udgav følgende: »Fem Digte« (1850), »Kong 

Saul« (1851), »En historisk og kritisk Fremstilling af de for
skellige Teorier om Jordrente« (1855), »Nye og gamle Digte« 
(udg. under pseudonymet Vilhelm, 1858) samt »Til Afsked« 
(1906).

4 Se bl.a. Jesper Godvin Hansen: »Hellebæk Klædefabrik« 
(1990)

5 »Helsingør Avis«, 24.08.1882
6 Niels Chistian Lund (f. 1844) nedsatte sig som læge i Helle

bæk i april 1881.1 1884 blev han dr.med. og flyttede derpå sin 
praksis til København. Fra 1885 til 1895 var han stadslæge på 
Frederiksberg

7 »Dagbladet«, 09.08.1882
x »Helsingør Avis«, 24.08.1882
9 »Helsingør Avis«, 30.08.1882

10 »Helsingør Dagblad«, 19.08.1882
11 Se bl.a. Dansk Biografisk Haandleksikon.
12 »Helsingør Avis«, 23.08.1882
13 Tikøb Sogneraads Møde den 22.06.1896
14 »Helsingør Avis«, 30.06.1896
15 »Helsingør Avis«, 29.04.1902
16 »Helsingør Avis«, 04.06. 1902
17 Vilhelm Moldenhawer udnævntes i 1901 til etatsråd, en be

nævnelse, som gav adgang til 3. rangklasse. Titlen tildeltes som 
oftest civile embedsmænd.

IK »Helsingør Avis«, 22.10.1902
19 se bl.a. »Helsingør Avis«, 27.03.1903
20 »Helsingør Avis«, 20.11.1902
21 »Helsingør Avis«, 10.01.1906
22 »Helsingør Avis«, 30.01.1906
23 »Helsingør Avis«, 09.04.1906
24 »Helsingør Avis«, 18.05.1917.
25 Kraks Blaa Bog, div. årgange.
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Betalte skat
til den forkerte kommune i 100 år

Af Kjeld Damgaard

Kelleris Hegn er en af den tidligere Tikøb Kommu
nes mange skove. Skoven er i dag af mindre rekre
ativ værdi end før motorvejens anlæg tværs igen
nem området. Ikke desto mindre kan man stadig fin
de flere interessante minder ffa fortiden, bl.a. tre 
oldtidshøje.

Skovens historie i nyere tid starter imidlertid først 
i 1790, hvor den blev udskiftet af landbrugsfælles
skabet. Nogle arealer fra hhv. Nyrup og Munke- 
gaarde landsbyer blev tillagte, og i den forbindelse 
blev den indhegnet. Samtidig blev der oprettet en 
skovfogedbolig - Tomebakkehus - i skovens syd
vestre udkant.1 Denne ejendom var skovfogedbolig 
helt frem til 1971, og ses endnu ved den nu afgra- 
vede bakke, hvor Kongevejen førhen skar Humle- 
bæk-Esrumvejen.

Huset ved Aveleddet
I den modsatte ende af skoven, ved Aveleddet, blev 
der senere - i 1853 - bygget et såkaldt hegnshus. Det
te hus blev i lighed med mange andre i de øvrige 
skove, opført som følge af en ny lov fra 1851, der 
påbød ansættelse af en skovarbejder, hvis hverv det 
skulle være at føre tilsyn med hegnet omkring sko
ven. Dette arbejde var nødvendigt for at se til, at 
husdyr ikke trængte ind i skovene og ødelagde ny
plantninger og lignende. Hegnet skulle i øvrigt og
så holde mennesker ude - idet skovtyverier til sta
dighed forekom.

Hegnsmanden, som altså her fik embedsbolig i 
1853, fik også til opgave at holde opsyn med led
det, som på samme måde ved indgangen til skoven, 
skulle holde dyr og mennesker ude. Leddet, som her 
af en eller anden grund gik avet om - d.v.s. i en ret
ning, der er modsat det sædvanlige, f.eks. modsat 
solens eller urets retning, blev naturligvis kaldt Ave
leddet.

Tikøb sogn
Det nye hegnsmandshus kom altså til at hedde Ave
ledshus - et navn det endnu bærer. Da nu skoven for 

langt størstepartens vedkommende lå i Tikøb sogn 
(incl. skovfogedstedet) og kun en mindre del i 
Asminderød sogn, var der naturligt at antage at den
ne nye tjenestebolig også hørte under Tikøb sogn.

Og sådan blev det. I folketællingerne og i de se
nere kommunale mandtalslister blev huset og dets 
beboere regnet med under Tikøb sogn. I skatte
listerne blev beboerne sat i skat af Tikøb Sogneråd. 
Og når børnene skulle i skole, ja, så kom de natur
ligvis i Tikøb Kommunes skole i Nyrup. Og hvis der 
var gamle, uarbejdsdygtige i familien, så betalte 
Tikøb Kommune naturligvis alderdomsunderstøt
telse.

Hegnsmændene og skovløberne
Hegnsmand Jørgen Jensen boede sammen med sin 
kone, Karoline samt dennes tante, i mange år i hu
set. En hegnsmands indtjening var naturligvis ikke 
stor, men de bidrog som alle andre til kommune
kassen. I 1885 betalte han således 6,48 kr - for he
le året. Til sammenligning betalte skovfogeden i 
Kelleris samme år 28,80 kr.21 huset levede også Ka- 
rolines tante, Dortea Bremer, født i 1817. Hun mod
tog senere alderdomsunderstøttelse - da kommu
nerne fik denne forpligtelse fra 1891.

Efter Jørgen Jensen flyttede hegnsmand Valde
mar Hansen ind i huset omkring 1908. »Lange Val
demar« blev han kaldt, naturligvis på grund af sin 
højde. Hans hustru hed Emma og var indvandret fra 
Sverige. Deres tre børn kom alle i Nyrup Skole.3

Senere flyttede skovløber Johannes Olsen og 
hustruen Laura ind i huset. Og endnu senere skov
løber Peter Jensen. Betegnelsen »skovløber« afløste 
i starten af århundredet den ældre betegnelse 
»hegnsmand«, især fordi skovløberen nu havde fået 
flere hverv end blot at holde øje med hegnene. Al
le børnene fra disse familier gik fortsat i Nyrup Sko
le, og skatten blev fortsat betalt til Tikøb Kommu
ne. I Tikøb Kommunes første vejviser fra 1950 er 
skovløber Peter Jensen da også opført - i øvrigt med 
en skatteansættelse på 462 kr.4
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Det gamle »Aveleds
hus« fotograferet i 
1940’erne. Huset 
havde længe været 
umoderne og for dyrt 
at modernisere og blev 
derfor erstattet af et 
nyt hus i 1953-54. 
I en kort periode var 
huset dog udlejet in
den nedrivningen. 
(Foto udlånt af 
Helmuth Jensen, 
Espergærde)

»Landinspektøren kom forbi«
I 1953 blev Gurre Statsskovdistrikt imidlertid eni
ge med sig selv om, at det ikke længere kunne sva
re sig at reparere på det gamle hus.5 Et nyt hus skul
le derfor opføres, men dertil kræves jo en byggetil
ladelse. Om denne i første omgang blev sendt til Ti
køb Kommune, vides ikke, men i alle fald er denne 
byggesag årsagen til, at Asminderød-Grønholt 
kommunes administration nu måtte kigge på et 
landkort: »Ligger huset i vores kommune?«.6

I alle fald fik landinspektør Erik Steenbrandt i 
Helsingør en forespørgsel fra Asminderød-Grønholt 
Sogneraad, der ikke rigtig kunne få tingene til at pas
se. Steenbrandt tog ud og kiggede på huset og kon
staterede ganske rigtigt, at huset lå i Asminderød- 
Grønholt kommune. For at være sikker rettede 
Steenbrandt også en henvendelse til Matrikeldirek
toratet, der oplyste, at der ikke i perioden fra 1844 
og til 1953 har været foretaget ændringer af matri
kelsgrænser eller ejerlav i området. »Aveledshus« lå 
- og havde hele tiden ligget - på en del af matrikel 
nr 16, Toelt By.7

Skovløber Peter Jensen kunne imidlertid oplyse, 
at både han og alle hans forgængere altid havde be
tragtet sig som hørende til Tikøb Kommune. Stepn- 
brandt forsøgte at forklare fejltagelsen på følgende 

måde: »En Del af Kelleris Hegn er matrikuleret un
der Tikøb Kommune, hvorfor der foreligger Mulig
hed for, at man i sin Tid ikke har været opmærksom 
paa Skovens Deling i kommunal Henseende.«

Landindspektør Steenbrandt har dog svært ved at 
skjule sin forbløffelse over at tilsyneladende ingen 
har set så nøje på et kort, at det først blev opdaget 
efter 100 år. En anden årsag, som Steenbrandt imid
lertid ikke nævner, har naturligvis også haft betyd
ning for den manglende »opdagelse«. Huset tilhør
te Skovvæsenet, og blev derfor aldrig handlet.

»Lille Peter« Jensen 
var skovløber i Kelle
ris Hegn og boede i 
Aveledshuset, da land
inspektør Steenbrandt 
bankede på en august
dag i 1953. Peter 
Jensen kunne oplyse, 
at huset da altid havde 
ligget i Tikøb Kommu
ne.
(Foto udlånt af 
Helmuth Jensen, 
Espergærde).
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Det nuværende »Aveleds
hus«, bygget i 1953-54. 
(Foto udlånt af Helmuth 
Jensen, Espergærde)

Siden 1953 har beboerne retteligt betalt skat til 
Asminderød-Grønholt Kommune. Om nogen regu
lering eller tilbagebetaling for de 100 års forkerte 
betalinger og ydelser blev der tilsyneladende ikke

Oversigtstegningen, der fulgte med ved ansøgningen i 
1953 om bygningen af et nyt skovløberhus i Kelleris - den 
byggesag, der »afslørede« husets rigtige kommune. 

talt om i 1953. Det ville vel også have været umu
ligt at gøre op - og vel også af meget ringe betyd
ning for de to kommunekasser.

NOTER:
1. Gunnar Bergsten: »Skovene i Tikøb og Helsingør Kommuner«, 

1999.
2. »Tikøb Kommunes Skatteligning 1885«, (Landsarkivet for 

Sjælland)
3. Skoleprotokol for Nyrup Skole.
4. »Vejviser for Tikøb Kommune« 1950-51.
5. Oplysninger fra Helmuth Jensen, der er søn af daværende 

skovløber i Aveledshuset, Peter Jensen.
6. Asminderød-Grønholt Kommunes Bygningskommission, j.nr. 

2372, dat. 29.09.1953.
7. Skrivelse af 25. aug 1953 fra landinsp. Steenbrandt til Asmin

derød-Grønholt Kommune. (Tikøb Kommunes Arkiv, Hel
singør Kommune).
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Husmandsforeningerne i Tikøb Kommune

Af Karen Andersen

Karen Andersen, f. 24. jan. 1918 i 
Frederiksborg Slotssogn, som dat
ter af arbmd. Peter Mogensen og 
hustru Laura f. Rasmussen. Tjente 
som ung ved landbruget og som 
stuepige bl.a. på Elleborg Pensio
nat i Ellekilde. Gift 1936 m. Poul 
Jensen, men enke allerede året ef
ter. Fra 1940 husbestyrerinde i 
Borsholm, også, gift med parcellist 
Peter Andersen, Grønvang i Bors
holm. Husmandskone til mandens død i 1969, derpå hjemme
hjælper til 1981. Formand for Tikøb Sogns Husmandsforenin
gers Husholdningsudvalg 1962-81. Sekretær ved Frederiks
borg Amts Husmandsforeningers Husholdningsudvalg i 15 år. 
Har været aktiv i dilettant og sangkor samt skrevet egne erin
dringer og lejlighedssange. Bopæl i Horneby siden 1969.

Foreningens start
Med husmændenes forøgede antal, og under indtryk 
af de større landbrugs succes med samarbejde, blev 
der omkring århundredeskiftet rundt om i Danmark 
oprettet Husmandsforeninger. De første blev med 
stort besvær oprettet allerede i 1883.

Frederiksborg Amt var meget sent på færde, men 
efterhånden kom der gang i foreningslivet, måske 
takket være bladet »Husmanden«.

Her i Tikøb Kommune kom nogle mænd således 
i tanker om, at de ville være med til at danne en for
ening for husmænd, hvad enten de kun havde hus 
med lidt jord eller måske helt op til 20-25 tdr. land. 
Dem der havde mere, syntes, de hørte til i Landbo
foreningen.

Foreningen i Tikøb Kommune
Den første Husmandsforening, der blev oprettet her 
i sognet, var Tikøb Nordre Sogns. Det var d. 
29.1.1911.

Så fulgte Tikøb Søndre Sogns 27.5.1923. Hel
singør Omegn havde en kort tid en forening, men af 
naturlige grunde blev den lagt sammen med nabo
foreningen, som var Øernes Husmandsforening, 
hvis oprettelsesår er lidt usikkert. Antagelig var det 
i 1922.

Helsingørkredsen har kun haft 3 formænd, nem
lig Alfred Christensen og Bendix Hansen, Helsing

»Grønvang«, var et typisk hus
mandsbrug med et tilliggende på 
11 ha. Grønvang blev bygget i 
1933, da Askerupgaard i Borsholm 
nedlagdes. Bygherre var Otto 
Mathiasen, Munkhøjgaard i Bors
holm, mens bygmester var Julius 
Jensen, Saunte. Foto ca. 1960.

73



ør Overdrev samt Peter Andersen, »Grønvang« i 
Borsholm.

Her i kommunen var der således fra 1920’eme 
3 foreninger, som dannede Helsingørkredsen. De lo
kale foreninger havde hver sin egen bestyrelse på 7. 
I kredsbestyrelsen kom 2 fra hver lokalforening plus 
1, altså 7.

Helsingørkredsens protokol begynder d. 24.2. 
1929 og fortæller om de 3 foreninger, som nu er 
sammensluttet i Helsingørkredsen. Helsingørkred
sen har altid været tilknyttet Frederiksborg Amts 
Husmandsforeninger ligesom foreningerne i Hille
rød, Fredensborg, Frederikssund og Frederiksværk 
var. Formændene i disse kredse var automatisk med 
i amtsbestyrelsen.

Når der i amtsforeningen var arrangeret møder af 
forskellige slags, var alle lokalforeninger med. Dis
se møder blev holdt på »Hotel Leidersdorff« i Hil
lerød. Der kan nævnes generalforsamling, møder til 
drøftelse af aktuelle sager som gennem årene kun
ne være nok så alvorlige og ikke at forglemme Hus
mandsdagen med foredrag af kendte og fremståen
de folk.

Men for at en forening kan komme til at virke ef
ter hensigten, må der være nogle, der vil yde noget 
til gavn og glæde for medlemmerne. Igennem de 
mange år husmandsforeningerne har bestået, har der 
været mange gode, dygtige og interesserede mænd og 
kvinder, som har gjort et stort stykke arbejde i besty
relsen. Det bliver for omfattende, at nævne alle de 
brave mennesker ved navn, men de skyldes stor tak.

Og hvad står husmandsforeningen så for?
Det er en upolitisk forening, der virker fagligt, so
cialt og kulturelt. Der blev oprettet afdelinger kal
det udvalg, som skulle varetage medlemmernes in
teresse. Det blev til udvalg for husdyr, haver, plan
teavl og husholdning. Meget langt hen i tiden kom 
der tillige festudvalg.

Et festudvalg fortælles der om fra 1942. Der var 
pakkefest, kaffebord og bal. Adgang for 1,50 kr. pr. 
deltager, og Amerikansk lotteri med gavekort på 15 
kr. i gevinst.

Den 18. marts 1949 blev der spiller dilettant, styk
ket hed: »Mikkel Røgters Glansperiode«, bagefter 
var der bal. Nu kostede billetten 3,50 kr. Men det 
var ikke fest altid.
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ved Borsholm fra 1937 til sin død i 1969.1perioden 1946- 
56 formand for Tikøb Nordre Sogns Husmandsforening - 
derpå kredsformand i Helsingørkredsen.Formand for 
Frederiksborg Amts Husmandsforeninger 1960-69. Des
uden medlem af styrelsen i De samvirkende Sjællandske 
Husmandsforeninger. Foto fra 1966.



Det var jo de forskellige udvalg, der varetog med
lemmernes interesse. Til hjælp på forskellige felter 
kunne bestyrelsen indbyde en af de faglige konsu
lenter, som var ansat af amtets husmandsforeninger, 
alt efter hvilket udvalg der indbød. Der var et godt 
samarbejde med Landboforeningen, for eksempel 
kan nævnes maskinkonsulent og konsulent for svi- 
nedrift. Regnskabsføringen var fælles med alle De 
Samvirkende Sjællandske Husmandsforeningers 
kontor i Roskilde.

4 H haver
4 H klub ideen kom fra Amerika og har bredt sig 
overalt i Danmark. De fire H står for Hoved, Hel
bred, Hjerte og Hånd, det er for børn fra 10 til 14 år.

Bagved Nygaard Skole var et stykke jord ledigt. 
Kommunen gav tilladelse til at benytte det i nogle 
år, men så blev det bestemt, at der skulle bygges 
mindre huse på grunden, så var det slut med de dyr
kede små haver, som børn ellers havde stor glæde 
af. Det var frivillige hjælpere, der med støtte af en 
ungdomskonsulent hjalp piger og drenge med dyrk
ningen. Det var et glad og stolt barn, der kunne kom
me hjem med blomster eller grøntsager fra egen ha
ve.

Der gik mange år, før der igen blev oprettet en 4 
H klub. Den blev da oprettet af husholdningsudval
get, som havde fået tilladelse til 1 gang om ugen i 
vinterens løb at benytte Nygaard Skoles køkken. 
Også her fik børnene hjælp og undervisning af en 
ungdomskonsulent og frivillige damer. Der var for
skellige former for hobby samt madlavning og bag
ning.

I november-december mødtes nogle sangglade 
børn en gang om ugen for at øve julesange til brug 
ved julemødet, som Husholdningsudvalget indbød 
til. Så var der Luciaoptog og små sketch. Og der 
kunne - på Nygaard Skole - være et fremmøde på 
omkring 100 af foreningens medlemmer.

Møder og generalforsamlinger
I foreningerne blev der flere gange om året indkaldt 
til bestyrelsesmøde, for at man kunne tilrettelægge, 
hvad der kunne tilbydes medlemmerne. Her drøfte
de man tillige aktuelle emner og blev enige om, hvad 
arrangementet skulle koste, og hvem der skulle ind
bydes til at holde det påtænkte foredrag, vise film 

eller hvad man nu kunne blive enige om. Og der blev 
bestemt en dato for den obligatoriske generalfor
samling, samt stedet for afholdelsen. Her skulle for
manden aflægge beretning for årets gang, kassere
ren læse regnskabet og udvalgene fortælle om, hvad 
de havde arbejdet med. Og der blev drøftet nye pla
ner.

Kredsens generalforsamling
Gerne sidst i januar var der berammet generalfor
samling for alle foreningerne, den blev holdt på Ti
køb Kro, men efter at Borsholm Forsamlingshus var 
oprettet, blev der skiftet mellem de to steder. Det var 
i mange år en stor dag. Hele dagen gik med at af
lægge beretning, læse regnskaber op, drøfte årets 
forløb og snakke, komme med gode forslag, even
tuelt kritisere om noget ikke var, som man gerne vil
le have det. Frokostpause med hygge og snak, for 
nogens vedkommende var det jo måske kun den ene 
gang om året, man traf hinanden.

Alle konsulenterne var også indbudt, de måtte så 
fortælle om, hvad de arbejdede med indenfor deres 
område, og hvad der skulle gøres mere. Også pres
sen var mødt op, det var godt, for så kunne befolk
ningen læse om, hvad Husmandsforeningen kunne 
gavne det mindre landbrug med, og måske selv bli
ve medlem.

Lidt om hvad der gennem årene blev indbudt til 
Det var jo ikke altid faglige emner, men også fester, 
jubilæer, udflugter, høstfest, andespil og julemøde.

Det var dog ikke kun indenfor vores egen kreds, 
der skete noget. Kredsen var jo tilsluttet sammen
slutningen Frederiksborg Amts Husmandsforenin
ger, også hertil blev man indbudt til at deltage.

Dyrskuer
Som omtalt var der et godt samarbejde mellem 
Landboforeningen og Husmandsforeningen og og
så med »Unge Landmænd«, ikke alene når det gjaldt 
de mange forskellige konsulenter, men også ved til
rettelæggelse af det årlige dyrskue, som blev holdt 
i Hillerød. 25. Maj 1968 var det 125 års jubilæums 
dyrskue og hermed det sidste i Hillerød.

I nogle år blev dyrskuet afholdt på Kalvøen i 
Frederikssund. Nu foregår det festlige skue i Ros
kilde.
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Husmandsrejserne var en væsentlig del afforeningernes virke. Her fik både de mandlige og kvindelige medlemmer mu
lighed for at opleve andre dele af Danmark samt komme på besøg hos ligestillede. Her er en gruppe på besøg på »Grøn
vang« i Borsholm i juli 1953.

Jubilæumsdagen var meget festlig, godt vejr, stort 
fremmøde ikke mindst takket være at kongeparret 
Kong Frederik d. 9. og Dronning Ingrid glædede al
le ved deres tilstedeværelse.

Her på egnen var og er der stadig dygtige land
mænd, som med glæde og interesse sender deres dyr 
med til dyrskue, mange har fået fine præmier. 
Dyrskuedagene var for nogle den eneste tid på året, 
hvor der blev anledning til fritid.

Marshall-planen
Den anden Verdenskrig var hård også for landbru
get, det indså U.S.A., og gennem F.A.O., som også 
Husmandsforeningerne var repræsenteret i, kom der 
en velkommen støtte kaldet Marshall-planen.

Også her i kredsen blev ydet hjælp til opførelse 
af nye staldbygninger og til forskellig slags land
brugsmaskiner. Marshall-planen blev vedtaget i 
1947 og ophørte i 1953.

Husmandsrejser
I 1884 begyndte nogle fremsynede folk, at tilrette
lægge de senere så udbytterige rejser for Hus
mandsforeningens medlemmer. Rundt om i Dan
mark tog nogle interesserede mennesker den opga
ve på sig, at finde egnede steder at fremvise for med
lemmer fra andre egne af landet.

Det var som reglen en gruppe på 20-25 stk som 
i 4 dage blev vist om til interessante steder. Både i 
by og på land var der noget at fremvise og overnat
ning var hos den lokale Husmandsforenings med
lemmer. Det var spændende at modtage en gæst fra 
en anden egn af landet, og der blev udvekslet erfa
ringer og oplevelser.

Også i Helsingørkredsen har mange i tidens løb 
haft glæde ved at komme på besøg hos ligestillede 
med samme interesse, og der har gennem årene 
været nogle, også her i kredsen, som påtog sig at ar
rangere 4 dages husmandsrejser.
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Fra venstre ses daværende formand for husholdningsud
valget, Emilie Christiansen, Gurre, kasserer Olivia Niel
sen, Gurre samt best.medl. Karen Andersen, Borsholm, 
ca 1955.

På Helsingør- og Tikøbegnen er der mange se
værdigheder både historiske og nutidige. I flæng 
kan nævnes Kronborg, Skt. Mariæ Kloster, museer, 
Gurre Slotsruin, og naturligvis var man på besøg på 
veldrevne landbrug og gartnerier. Og så var der 
køreturen i den smukke egn.

Noget om kvindernes afdeling
Mændene havde i mange år haft deres afdelinger i 
foreningen, som de havde interesse for. Når mænd
ene tog hjemmefra for at deltage i møder, var det så 
konernes arbejde at passe dyrene, fodre og malke. 
Det var også godt nok, men efterhånden fandt ko
nerne på, at de også ville hjemmefra, komme på kur
sus og lære noget. Nogle mænd syntes ikke om ide
en, men når konerne havde sat sig noget i hovedet, 
blev det gennemført. Derfor blev Husholdningsud
valget dannet, sammensat af 2 fra hver af de 3 for

eninger plus 1 mere. Det skete 24. september 1927, 
og den første formand blev Marie Halberg fra Øer
ne, derefter blev Emilie Christiansen, Gurre, for
mand og endelig Karen Andersen, Borsholm. Hus
holdningsudvalgets arbejdsopgave var meget alsi
dig i alt hvad der omfatter hjemmet fagligt, kultu
relt og socialt.

Indtil 1947 var der ikke nogen fastansat konsu
lent i amtet her, men fra Roskilde kunne man få Ma
ry Petersen til at komme og undervise, der var na
turligvis langt mellem besøgene heroppe, da Mary 
Petersen var ene om jobbet. Men som årene gik, kom 
der styr på udvalgets arbejde, og konerne var meget 
interesserede i at lære noget, som kunne være til 
gavn for hjemmet.

Der var jo ikke i alle hjem radio - hvorfra man 
kunne få oplysning - og slet ikke fj emsyn, men der 
var på andre måder tilbud om noget af interesse. 
Blandt andet var der mulighed for at deltage i pro
duktudstilling i Helsingør og Hillerød, hvor man 
kunne vise frem, hvad man havde af hjemmelavede 
produkter og håndarbejde.

Der var også sommerudflugt og i Høng var der 
Husmandsskolen, hvortil man kunne komme i 4 da
ge på kursus. Det var den tids form for ferie, så kom 
man da sammen med ligestillede fra andre steder på 
Sjælland. Men man kunne naturligvis også deltage 
i mændenes fester og arrangementer.

Der var stadigvæk stor tilslutning, når Hushold
ningsudvalget indbød til oplysning af enhver art, så 
i april 1947 fik amtet en fast husholdningskonsu
lent, nemlig den anderkendte husholdningskonsu
lent Anna Nørgaard, Hillerød. Nu kom der rigtig 
gang og system i udvalgets arbejde og tilbud. I halv
tredserne og lidt frem i tiden kunne der tilmeldes så 
mange koner, der ville med på udflugt, at der kørte 
2-3 busser, som jo kom længere, end dengang der 
kun kørte hestevogn.

I Hillerød på »Hotel Leidersdorf« og senere på 
Missionshotellet, blev alle lokale husholdningsud
valg indbudt til forskellig form for møde. Det var 
forårsmøde med foredrag, den store husmoderdag 
og i mange år blev der sat flagallé op, og alle hotel
ler blev fyldt med spisegæster. Dagen bød på fore
drag og underholdning. Julemødet samlede også 
mange deltagere. Det var gerne optakten til julefor
beredelserne i hjemmene.
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Husmandsforeningen og de nye navne
Husmandsforeningerne har haft stor betydning for 
det mindre landbrug, men den lille ejendom med al
sidigt dyrehold, som før kunne ernære en hel fami
lie, er ikke stor nok mere.

I begyndelsen af 1969 talte man om, at sammen
lægge de 3 foreninger, og på generalforsamlingen 
d. 13. Februar 1969 blev forslaget enstemmigt ved
taget. Navnet var nu: »Helsingørkredsens Hus
mandsforening«. Formanden havde siden 1956 
været Peter Andersen, Grønvang i Borsholm, men 
han døde samme år som sammenslutningen skete.

I 1958 blev det obligatorisk, at medlemmerne fik 
ugebladet »Husmands-hjemmet«, navnet blev sene
re ændret til »Landbrugsmagasinet«.

Også husmandsforeningerne rundt i landet har 
ændret navn og hedder nu: »Dansk Familiebrug«.

Som »Helsingørkredsens Husmandsforening« 
virkede foreningen i en årrække, men er nu sam
menlagt med en naboforening.

KILDER:
Artiklen er baseret på Karen Andersens egne erindringer samt ma
teriale fra husmandsforeningerne i hendes besiddelse. Desuden 
diverse avisartikler, sange m.v.
Protokoller fra de respektive foreninger findes på Flynderupgaard 
Museet.
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Glimt fra Bistrup

Af Agnes Olsen

Agnes Olsen, født i Tinkerup d. 
31.03.1925 som datter af Johannes 
Jørgensen og hustru Johanne, »Tin- 
kerupgaard«. Efter realeksamen i 
1942 ansat som kontorelev ved Ti
køb Kommune i administrations
kontoret i Tikøb. 1946 uddannet 
som kontorassistent. 1947gift med 
Henry Kaae Olsen, »Lergaarden« i 
Bistrup og derefter taget del i alt på 
gården forefaldende arbejde. Med
lem af Tikøb Kommunes Skolekom
mission 1958-70 og formand for Tikøb Skolenævn 1970-74. 
Henty Olsen har stadig slægtsgården, men jorden er bortfor-
pagtet.

Det hænder ikke så sjældent, at mine børnebørn stil
ler mig nogle spørgsmål, som jeg først må tænke en 
del over. Og så kommer tanken: »Ih, hvor er alt dog 
forandret, siden jeg var barn«.

En dag sagde mit barnebarn: »Mormor, hvad 
gjorde Du, da I ikke havde bil og Du cyklede til Ti
køb og måtte have varerne med hjem på bagage
bæreren?«

Det ville unægteligt have været svært, hvis jeg 
havde måttet have alle mine indkøb på cyklen, men 
det var heller ikke nødvendigt. Der kom nemlig en 
lang række handlende til gården hver uge.

Alle de handlende
Om mandagen kom der en fiskemand fra Dronning
mølle. Og om tirsdagen kom en ostemand fra Fre
densborg og en bager fra Esrum.

Om onsdagen kom købmandens kommis på cy
kel fra Havreholm og spurgte om hvilke varer han 
skulle have med næste dag. Det blev noteret op i en 
kontrabog, og jeg regnede ud, hvad vi kunne få for 
vores rationeringsmærker, og hvad vi havde brug for
1 vores husholdning. Vi var 5 + en karl, undertiden
2 karle, hvis det var en travl tid.

Om torsdagen kom der en slagter med forskelli
ge kødvarer og pålæg. Senere på dagen kom 
købmanden med de bestilte varer, og der blev om
hyggelig noteret, om han havde fået vores ratione
ringsmærker. Da vi havde høns, fik han - som en del 
af betalingen - de æg, som vi ikke selv havde brug 
for.

Om lørdagen fik vi brød fra Havreholm Bageri. 
Foruden almindeligt rugbrød og sigtebrød havde 
han også finere franskbrød og kager, men slet ikke 
det udvalg, der findes i forretningerne i dag.

Vores daglige forbrug af mælk hentede vi om af
tenen ude fra kostalden i nogle store fade, som vi 
satte ned i en kold kælder. Næste morgen kunne vi 
skumme fløde af, som vi havde til madlavning og 
til at piske til flødeskum.

Vores fiskemand, der jo kom om mandagen, kør
te i et såkaldt »rugbrød«. Vore mange katte kendte 
lyden af hans bil, og kom løbende ud fra laden og 
stalden. De fik altid lidt fiskeaffald, eller jeg købte 
et par sild til dem. De kostede ikke ret mange ører 
dengang. Der kom tit varevogne af den slags, men 
kattene kom kun, når det var ham. Kattene må kun
ne have lugtet, at det var ham. Hans fisk var der ik
ke megen grund til at rose. De havde ligget i hytte
fade fra om lørdagen, og de havde af og til lidt 
tjæresmag af dette ophold.

Uldjyden
Der kom desuden mange forskellige handlende til 
gårdene. Af og til kom en »uldjyde«, som vi kaldte 
ham. Han havde bag på cyklen en stor bylt tøj, som 
han havde samlet i et blåt klæde af tykt bomuld. Når 
han kom ind ad døren, nåede min mor ikke at sige, 
at vi ikke skulle have noget, før han havde smidt byl
ten på køkkengulvet og løst op for sine herligheder. 
Der var farvestrålende trøjer til os børn og et stort 
udvalg af herreundertøj med lådden vrang. Det var 
meget brugt, da mange soverum ikke var opvarmet 
og arbejdet i marken om efteråret var koldt og vådt. 
Det var herligt at høre hvordan den rejsende kunne 



fremhæve sit udvalgs fine kvalitet. Der blev pran
get og tinget lidt ved køkkenbordet, og han bedyre
de, at vi havde fået en fin kvalitet for en uhørt lav 
pris. Når vi gik varene igennem, når han var gået, 
opdagede vi meget tit, at der var småfejl i de strik
kede varer. Han havde sikkert faet tøjet meget bil
ligt på fabrikkerne i Jylland.

En anden handlende, der også af og til kom, var 
en, der solgte lerfade og skåle. Han kom i en gam
mel åben ladvogn, der var dækket med en presse- 
ning. Når vi fjernede denne pressening, så vi de mest 
farvestrålende skåle, der var anbragt i et godt lag 
halm. De var smukt dekoreret i fime farver med dru
eranker og blomster. Der var af og til ujævnheder i 
glasuren, men det var spændende for os børn at se 
de mange fine ting.

Det kunne hænde, at der kom en mand og solgte 
koste og børster. Men da vi fortalte, at vores nabo, 
der var blind, selv lavede disse ting til os, kom de 
ikke igen.

De arbejdsløse
Da det var forbudt at tigge, var det de mest mærke
lige ting, som de arbejdsløse kom og faldbød på 
gårdene. De måtte kun sælge de ting, som de selv 
havde lavet. Jeg kan huske, at en mand kom og solg
te pinde til at binde stueplanter op med. Han havde 
snittet et fint mønster og skrevet et skriftsted på 
dem.

Nogle kom og solgte de arbejdsløses blad, 
»Arbejdet adler«. En mand fra »Frelsens Hær« kom 
hver anden søndag med »Krigsraabet«. Op mod jul

Det ældste eksisterende kort over Bistrup. Kortet er tegnet i 1788 og viser byen 5 gårde placeret rundt om gadekæret. Kun 
to af gårdene ligger endnu på de samme pladser, nemlig Sanderødgaard (gård nr 1) og Holmegaard (nr 4). Lergaard (nr. 
2) og Ledgaard (nr 3) er hhv. flyttet lidt mod vest og nord, medens Abellund (nr 5) er flyttet helt ud af selve byen og ny
opført på marken ved Risby.
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Bistrup som byen så ud omkring 1881. 
Abellund er udflyttet, men vejforløbet er 
endnu ikke ændret.

blev der solgt hjemmelavede julenisser og papirs
blomster, til at sætte på juletræet. Jeg har også af til 
tænkt på, hvor lidt en dame tjente ved at cykle rundt 
og sælge sikkerhedsnåle, snørebånd, hårnet og an
dre mærkelige småting. Pengene var fa, og der var 
mange fattige.

Det var ret almindeligt, at man sparede lidt op til 
jul. Der var dannet foreninger, som kaldtes »Julens 
Glæde«. Der var ansat en dame, som tog rundt til 
foreningens medlemmer hver uge, og så kunne man 
indbetale et beløb til hende. Beløbet blev stemplet 
ind i en bog, og så kunne man følge med i, hvor me
get der i årets løb var opsparet. Det var jo ikke de 
store summer der blev indbetalt, men det var rart 
med lidt ekstra til juleindkøbene.

Jernhandlere
Til gårdene kom der af og til en jernhandler, som 
opkøbte gammelt jern, der var kasseret i årets løb. 
Der lå gerne en bunke forskelligt, f.eks. jernringe, 
brækkede harvetænder og jernredskaber, der var de
fekte. En gang kom der en jernhandler her og spurg
te, om vi havde en stor jernhammer han kunne låne 
til at slå nogle store stænger over med. Da vi skul
le se hvordan der gik ham, var han forsvundet med 
både jern og hammer. Den handel gav ikke noget 
overskud til os.

Der blev i det hele taget ikke kasseret ret meget. 
En ting som gamle klude blev pakket ned og gemt 
indtil »Kludekræmmeren« kom og købte dem. De 
blev vejet og min mor fik nogle fa kroner for dem,
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Lergaarden, som den så ud, før den brændte den 31. august 1931 - her fotograferet i første halvdel af 1890’erne. Efter 
branden nyopførtes gården lidt østligere end den nedbrændte gård. Drengen ved siden af hesten i vandkanten er den se
nere ejer af Lergaarden, Martin Olsen.

men så var de af vejen på en god måde. Under kri
gen blev uldne klude sendt til opkartning på en fa
brik i Jylland, og vi fik dejlige heluldne tæpper til
bage.

Genbrug - en gammel opfindelse
Man kendte ikke ret meget til lossepladser. Alt hvad 
der kunne brændes, blev brugt i komfur, kakkelov
ne eller under vaskekedlen. Køkkenaffald blev 
brugt til grisefoder og haveaffald kom på møddin
gen til fin kompost. Der blev ikke kasseret noget, så 
længe det på nogen måde kunne repareres. Et sæt 
herretøj af en god kvalitet blev sprættet op og vendt 
hos skrædderen - men så sad brystlommen i den for
kerte side - og man var afsløret! Men det gjorde ik
ke så meget, da man så, at selveste provsten også 
gik med vendt jakkesæt. Han var en meget fin og 
agtet velærværdighed.

Egen produktion
Vores husholdningsbudget var ikke ret stort. Vi dyr
kede selv vores kartofler og mange grøntsager. Vi 

slagtede en gris et par gange om året. Den måtte 
ikke være alt for stor, men der var næsten altid flæsk 
i saltkarret - til at stege. En god fedekalv blev slag
tet hvis vi skulle have en familiefest. Høns og æg 
blev også brugt en del i husholdningen. En ugentlig 
grøddag med pandekager var fast tradition og vel
kommen hos karlene, der havde god appetit efter 
at have gået mange timer i marken eller stalden. 
Der var masser af frugt i haven, og der blev syltet 
store krukker med marmelade, gelé og syltetøj. Hyl
debærsaft var meget eftertragtet om vinteren, når 
man døjede med forkølelser. Alt blev udnyttet, og 
en skål æbler var altid på bordet om aftenen hele 
vinteren.

De unges fritidsliv
Mange unge vil i dag nok tænke, at livet på landet 
for en del år siden må have været meget trist og ke
deligt. Fjernsyn kendte man intet til, der var langt 
til biografer og anden underholdning, men alligevel 
var der dog liv på gårdene. Der var folkehold på al
le gårdene: Mindst 1 karl på hver gård. Ingen hav
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de hushjælp i form af fast pige, men af og til kom 
en vaskekone eller en rengøringshjælp: Karlene 
havde det hyggeligt sammen. De spillede kort om 
vinteren og fulgtes ad til gymnastik på Tikøb Sko
le. Det var Tikøbs meget aktive idrætsforening, der 
stod for dette. I de strenge vintre under krigen, måt
te de betale 2,- kr hver til hjælp til brændsel, for at 
få en smule varme i den store kakkelovn.

Om sommeren cyklede de til fodbold i Tikøb, el
ler de tog til Hornbæk Strand og fik en rask svøm
metur. Fritid var der dog ikke for meget af. I den tid 
hvor der skulle luges roer, tjente karlene lidt ekstra 
ved at arbejde på akkord om aftenen. På den måde 
fik de lidt oveni lønnen, der ikke var ret høj i for
vejen.

Besætningen skulle passes
Dagen begyndte tidligt. Der var besætning på alle 
gårdene i Bistrup, og køerne skulle malkes, og mæl
ken skulle være ude ved vejen ved 6.30 tiden, hvor 
mælkemanden kom fra Havreholm Mejeri for at 
hente den. Hvis den ikke var der til tiden, faldt der 
mange spydigheder om at være en slem »syvsover«. 
Antallet af malkekvæg var dengang i forhold til 
gårdenes størrelse, da man mest fodrede med egne 
produkter. Her på Lergaarden havde vi for det me
ste 10 malkekøer + opdræt af kalve og kvier. På Hol- 
megaard, der havde dobbelt så stort et areal, var der 
også en større besætning. På alle gårdene havde vi 
både grisesøer og fedegrise. Det var helt naturligt, 
at der var en flok høns samt ænder - nogle havde 
endog gæs til jul. På den måde havde husmoderen 
en lille biindtægt.

Da en god besætning krævede en del arbejdskraft, 
forsvandt køerne fra mange gårde. Der blev også 
forlangt store køleanlæg, for at holde mælken frisk 
til den efterhånden lange transport til mejeriet. De 
små andelsmejerier forsvandt og mælken kørt til de 
større bymejerier. Her på Lergaarden solgte vi de 
sidste køer, da vi som et lille bierhverv, var begyndt 
at støbe havefliser, som vi solgte til de mange ny
byggede sommerhuse i 1965.

For at klare markarbejdet havde gårdene her ind
til 1951 udelukkende heste. Holmegaard havde 
4 heste, medens vi på de andre gårde havde 3. Da 
traktorerne kom frem, fik vi her i Bistrup den geni
ale idé, at man i fællesskab købte en traktor. Det var 
en god og robust Volvo, som man skulle skiftes til 
at bruge, medens man skulle beholde hestene til det 
lettere arbejde. Der skete dog det, at de alle havde 
brug for traktoren samtidigt, så da der var gået en 
3-4 år, købte de hver en, og så var »Traktor-laugets« 
historie slut.

Kørslen af mælk til Havreholm Mejeri blev en 
gang om året udliciteret blandt bønderne i de for
skellige distrikter. Den landmand eller vognmand, 
der ville gøre det billigst, fik så dette arbejde. Det 
foregik med hestevogn, og om vinteren var det et 
ekstra arbejde at få hestene broddet, så de kunne stå 
fast på de isglatte veje. Det var ikke altid nemt, først 
skulle staldarbejdet være færdigt hjemme hos en 
selv, og derefter ud på mælketuren.

Kontrolassistenten
Indenfor det sidste århundrede har man gjort meget 
for at få bedre indtjeningsmuligheder for landbru-

Niels Olsen, der var født i Ørby, giftede sig med dat
teren af gårdejer Lars Bendtsen på Lergaarden i 
Bistrup. Hun hed Betzy Andrea Larsen og var født 
1853. Niels Olsen var medlem af Tikøb Sogneråd 
1904-07.
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Hans Nielsen ejede 
Holmegaard i Bistrup 
fra 1888 til 1911.
I perioden 1898-1904 
var han medlem af 
Tikøb Sogneråd.

get. Medens der for mange andre erhverv har været 
konkurrence og sjældent mulighed for at støtte og 
hjælpe hinanden, så har landmændene stået sammen 
og dannet landbrugs- og andelsforeninger.

Nogle landmænd, der havde stor interesse i 
kvægbrug, sluttede sig sammen i kontrolforeninger. 
Her i Bistrup havde vi Havreholm og Omegns Kon
trolforening, men den var kun en ud af mange kon
trolforeninger over hele Danmark. En kontrolfore
ning ansatte en ung mand med et udvidet land
brugsskoleophold med kursus i kontrolarbejde. En 
gang hver måned kom kontrolassistenten så til hver 
gård og noterede op hvor meget mælk hver ko hav
de ydet og hvor stor fedtprocenten var for hver ko. 
På denne måde kunne ejeren af besætningen følge 
med i hvilke køer, det var bedst at beholde kvie
kalvene fra, således at man efter en årrække kunne 
få en højtydende besætning.

Lars Peter Nielsen
Det at være kontrolassistent var mest for unge land
mænd, der hurtigt fandt et andet job at arbejde med. 
Men kontrolassistenten for Havreholm og Omegn 
var en mand, der blev ved dette arbejde i over 25 år. 
Lars Peter Nielsen var en mand med mange særlige 
interesser og mange egenskaber. Han blandede sig 
ikke i andres diskussioner, men vidste besked med 
mange ting. Hans store interesse var naturen og dy
relivet, især lagde han mærke til fuglelivet og kend
te fuglene både på udseende og deres sang. Hans hu
kommelse var enormt god. Hvad der interessede 
ham og han havde læst i avisen, kunne han lang tid 
efter give en udførlig beretning om.

Børnene var glade for hans selskab. Han snakke
de meget med dem og tegnede for dem. Når de der
imod blev 13-14 år, syntes han, at de i dag havde det 
alt for godt. Han selv havde - som stor dreng - været 
ude at tjene på gårde, hvor han ikke havde haft det 
godt. At flytte en stor flok køer kunne være et hårdt 
arbejde for en dreng, da tøjrpælene var lavet af træ 
og vanskelige at trække op, når tøjret var viklet godt 
om pælen. Nu havde han affundet sig med tilværel
sen og flyttede fra den ene gård til den anden og sov 
i forskellige senge hver nat. Særligt om vinteren 
kunne det være slemt at komme i et koldt gæste
værelse, hvor sengetøjet ikke havde været varmet 
op i en hel måned. Han havde derfor selv syet en so
vepose af gamle uldne tæpper. Den fulgte ham på 
turen rundt sammen med en gammel varmedunk. 
Man skulle ikke prøve på, at lave om på hans vaner. 
Han kom altid til en ny gård ved 11.30 tiden. Og da

Holmegaard fotograferet omkring 
1950, hvor stuehuset netop er reno
veret. Bemærk Bistrup Vandværk til 
højre for Holmegaard.
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Kontrolassistent Lars 
Peter Nielsen.
(Foto udlånt af Frede 
Jensen, Borsholm).

vi dengang spise varm mad 
om middagen, var det ikke 
altid lige let at skulle have et 
ekstra måltid parat. Det blev 
aldrig lavet om.

Han var dog på ingen må
de fordringsfuld, men kunne 
godt lide sund mad. Han kom 
tit ind med en stor buket løg
stilke eller purløg, som han 
spiste til maden. Han påstod, 
at så blev man aldrig forkø
let - og det var han da heller 
aldrig.

Et lavt forbrug
En ting, der gik L.P. Nielsen til hjertet, var da lig
ningsmyndigheden i Tikøb Kommune ikke ville 
godkende hans meget lave privatforbrug. Han førte 
meget nøje regnskab over hver øre, som han gav ud 
- og det var ikke ret mange, og kun til det allermest 
nødvendige. Tøj købte han aldrig, da han fik meget 
foræret af brugte ting. Luksusvarer nænnede han ik
ke at bruge på sig selv. Kost og logi var en del af 
hans lille løn, så der var ikke meget til skattevæse
net. Hans sag blev prøvet ved landsskatteretten. Han 
vandt sagen - og stor var hans glæde idet hans ære 
lå ham meget på sinde.

Efterhånden som køerne blev solgt på gårdene, 
var der ikke behov for en kontrolassistent mere. 
Kontrolforeningen blev ophævet, og Lars P. Nielsen 

rejste til Jylland, hvor han havde et hus i nærheden 
af sine søskende. Han førte regnskab for nogle fa 
gårde her i omegnen og kom derfor af og til på be
søg, indtil helbreddet svigtede. Selvom han havde 
ført et lidt hårdt liv, nåede han dog en høj alder og 
han fik tilmed af »Landboforeningen for Frederiks
borg Amt« hædersbevis for lang og tro tjeneste.

Landevejens folk
Det skete ikke så sjældent, at vi fik besøg af en af 
landevejens farende folk. Som regel kom de og 
spurgte om de måtte få lov til at sove i høet i stal
den. Når vi havde set, at de ikke havde tændstikker 
på sig, fik de lov til at være her, og de fik en mad
pakke med, når de drog afsted igen næste dag. En 
sommereftermiddag kom en yngre mand og bad om 
husly, og han spurgte om han også kunne regne med 
at få mad hos os. Da han så frisk og rask ud, sagde 
min mand til ham, at vi skulle spise om en time, men 
om han kunne slå vores græsplæne, medens han 
ventede. Han så først på plæneklipperen og derefter 
på græsplænen - og så tog han resolut sin cykel og 
kørte sin vej!

En anden gang kom min mand ud for at fodre he
stene, før han gik i seng. Da han tog en knippe halm 
til hestene, lå der en mand i dyb søvn under den. 
Manden undskyldte meget, vendte sig om og sov vi
dere. Næste morgen var han gået igen.

Mask fra Wiibroe
Som et ekstra tilskud til køernes foder, hentede Bi
strups bønder mask på Wiibroes Bryggeri i Hel-

Ole Jensen, Sanderødgaard, ses her
- med hat - på sin vogn. Længst til højre 
ses hustruen, Marie Jensen. Stedet er 
Sanderødgaards gårdsplads og tiden er 
ca 1910. (Postkort i Flynderupgaard 
Museet).
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singør. Mask er et affaldsprodukt 
ved ølbrygning, men et udmærket 
foder til malkekøerne, der derved 
bliver i god foderstand, inden de 
skal slagtes.

Bønderne hentede selv masken i 
hestevognen, og det var en god tur 
i det ellers lidt ensformige land
mandsliv. Hestene blev ofte spændt 
fra i bryggeriets stald, og der blev 
givet en øl, medens der blev læsset. 
På kontoret, hvor de betalte for ma
sken, blev der også givet en gratis 
øl. Nu var »bunden lagt« og så var 
det jo fristende at gå en tur i byen 
og få en snak på »Hold An«.

En fin, ny hat
Engang var det blevet lidt sent for 
Ole Jensen, Sanderødgaard, og det 
var mørkt, da han kørte hjemad. I

Lergaard ca 1955. Bemærk, at der på Sanderødgaards marker (der ses i bag
grunden) endnu ikke er påbegyndt grusgravning.

Teglstrup Hegn kom der pludselig et kraftigt vind
stød, og Ole Jensens hat fløj af og var umulig at fin
de. Da det var en fin og ny hat, ville han jo gerne 
finde den igen. For at huske, hvor det var sket, 
spændte han hestene fra vognen, lod vognen stå og 
gik hjem med hestene. Da det blev lyst næste dag, 
gik han med hestene tilbage til vognen og ledte ef
ter sin gode hat. Til hans store forbavselse lå hatten 
nok så fint bag i vognen. Han kunne jo ikke vide, at 
den ikke var fløjet længere.

Undergrunden
På flere af gårdene er der grusaflejringer underjor
den. Her er der blevet gravet grus, som man solgte 
blandt andet til kommunen, som grusede vejene i 
perioder med sneglat føre.

Hvor der er grus i undergrunen, er der meget of
te også tørvemoser. På Lergaarden er der således en 
meget dyb tørvegrav. Her blev der under Første Ver
denskrig skåret mange tørv. Men også tidligere blev 
der skåret tørv, bl.a. blev der i forrige århundrede 
solgt en del tørv til Havreholm Papirfabrik.

Vandværket
Indtil 1908 havde gårdene i Bistrup hver deres 
brønd, hvor man selv pumpede vandet op. De fire 

gårde blev imidlertid da enige om at lave et fælles 
vandværk: »Interessentskabet Bistrup Vandværk«. 
Det blev etableret med en stor vindmølle, der i blæ
sevejr kunne trække vandet op til gårdenes forbrug. 
De første år var man således meget afhængig af, om 
der var vind nok, men efter nogle år blev der an
skaffet en stor motor, som blev sat i gang i stille vejr.

Brønden var meget dyb, og vandet var fri for for
urening. Desværre var der dog en del gul okker i 
vandet, så vansketøjet fik en grå farve. Da der for 
fa år siden skulle ofres en del på motorhus og be
holder, og da Helsingør Kommune samtidig førte 
ledninger hertil, blev vandværket nedlagt, og går
dene er nu alle tilsluttet det kommunale vandværk.

Høstgildet
Selvom gårdene i Bistrup ligger ret tæt, har vi ikke 
ret meget kendskab til hinanden mere. Gårdene har 
været meget i handel og skiftet ejere mange gange. 
Mange ejere har været det vi kalder »københav
nerbønder«. De har haft deres erhverv i byen og ik
ke altid haft ret meget kendskab til landbruget. De 
har drømt om, hvor romantisk det ville være at bo 
på landet, men de er ofte blevet skuffet over de man
ge problemer, der kan opstå. I dag er der ikke be
sætning på nogle af gårdene. Jorden er forpagtet ud,
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Tikøb Idrætsforenings gymnastikop
visning på Tikøb Skole i 1946.
I bagerste række fra venstre ses: 
Helge Larsen, Danstrup, Henry Kaae 
Olsen, Bistrup, en karl fra LI. Esbøn- 
derup, Christian Christiansen, Hel
singør Overdrev, Ingemann Hansen, 
Tikøb, Niels Erik Frederiksen, 
LI. Esbønderup og Anders Olsen, 
Reerstrup.
I forreste række fv.: Niels Jørgensen, 
Tinkerup, Poul Svendsen, Plejelt, 
Ove Hermann, Tikøb, Ejnar Jensen, 
Plejelt, Mogens Jørgensen, Danstrup
lund samt en ukendt.

og bygningerne er lejet ud til forskelligt industriar
bejde.

For en del år siden var der fælles interesse for 
landbruget og man samarbejdede mere. Man enedes 
således om at holde et fælles høstgilde til glæde for 
karlene og nogle venner, der havde hjulpet til i 
høsten. Man samledes om de festligt pyntede borde 
og hver især medbragte sild og snaps samt smørre
brød og tilhørende drikkevarer. En lokal »spille
mand« satte med sin harmonika en god stemning til 
sange og livlig dans til hen på de lyse timer. Til høst
festen var der skrevet et par sange og der blev holdt 
taler, hvor man takkede for godt arbejde i den trav
le høsttid.

Foreningen for unge landmænd
De unge på landet brugte en del af deres fritid til at 
dygtiggøre sig. Der var aftenskoler, hvor de blev un
dervist i almindelige skolefag, dog mest i regning. 
En dyrlæge, Stub Nielsen, kom og fortalte lidt om 
forskellige dyresygdomme, og en konsulent fra 
landboforeningen fortalte om plantesygdomme og 
bekæmpelse af disse.

Der var dannet en forening: »Foreningen for un
ge Landmændfor Tikøb og Omegn«. Den kom rundt 
på gårdene, hvor der så var en konsulent med, som 

gennemgik forskellige afgrøder, husdyrhold, stald
bygninger eller hvad de unge nu havde interesse i at 
lære noget om. De blev altid gæstfrit modtaget af 
gårdens ejer og blev beværtet med kaffe eller en for
friskning. Det blev betragtet som lidt af en ære, at 
få besøg af unge landmænd - så var gården da værd 
at vise frem.

Om foråret var der af og til roelugningskonkur- 
rence. Selvom præmien ikke var ret stor (f.eks. var 
det i 1941 en bankbog på 10,- kr), så var det en ære 
at blive nummer et. Selvom de unge havde haft en 
travl dag, var de flittige til at møde op til disse ar
rangementer - ofte måtte de endda cykle langt for at 
være med. Men der var altid godt kammeratskab og 
højt humør.

Foredragsforeningen
Selvom vi i Bistrup ikke havde ret meget længere 
til Hornbæk, end til Tikøb, så var det dog fore
ningslivet i Tikøb, vi sluttede os mest til. I Tikøb var 
der mange foreninger. Først og fremmest Tikøb Id
rætsforening, som stadig er meget aktiv. Der var for
eninger for hvert af de politiske partier, der var en 
husholdningsforening samt en foredragsforening, 
som dog ikke eksisterer mere. Foredragsforeningen 
var den tids kulturelle samlingspunkt. Gårdejer Ole 
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Tikob Foredragsforening, 
afholder Møde Fredag den 5. ds. Kl. 
7| paa Tikøb Kro. Forfatterinden, 
Fru Estrid Ott vil tale om en Rejse 
med Rensdyr over Finmarken til 
det nordlige Ishav. Ledsages af 
Lysbilleder) hvortil indbydes.

Helsingør Dagblad, den 01.02.1937.

Søren Andersen, Linderupgaard i Plej elt, var i man
ge år dens meget aktive formand. Som stor skole
pige fik jeg lov til at komme med til disse foredrag, 
der ofte var ledsaget af lysbilleder. For mange år si
den kom grønlandsfareren Lauge Kock og fortalte 
om sine spændende rejser over Grønlands ind
landsis med hundeslæde og meget primitiv udstyr. 
Jeg har senere læst, at hans kortlægning og opteg
nelser var meget nøjagtige - men allerede dengang 
viste han lysbilleder med et stort kort over Grøn
land, hvor hans rejse var indtegnet.

Forfatterinden Estrid Ott kan jeg også huske. Hun 
fortalte levende om alle de strabadser hun havde 
været ude for. Efter hendes foredrag fik jeg lyst til 
at læse om hendes optegnelser og lånte bøger på bib
lioteket. Foredragene var altid på Tikøb Kro, og man 
fik en god snak over en kop kaffe bagefter. Man var 
enige om, at der nok blev smurt lidt godt på for at 
krydre det lidt og gøre det lidt mere spændende.

Et »farligt« foredrag
En foredragsholder, der havde været på en lang tur 
til Kina, holdt et meget langt foredrag. Nu er Kina 
et meget stort land, og selvom han fortalte om den 
særprægede befolkning og om krigen mod Japan, 
havde han meget svært ved at holde tilhørerne våg
ne. Kroejerens søn sad således på første række og 
snorksov, men pludselig faldt han forover, og uden 
at gribe for sig, slog han panden ned i det hårde par
ketgulv. Næste dag mødte han op på Tikøb Skole 
med stor bule og blå pande.

I dag ser og hører man mange af disse foredrag 
på TV hjemme i sin stue. Men det var nu alligevel 

hyggeligt at få en snak om tingene og udveksle Ti- 
købs nyheder på godt og ondt. At man bagefter skul
le ud i kulden og gå eller cykle hjem, var vi så vant 
til.

Dilettant på Tikøb Kro
Medlemmer af foredragsforeningen spillede engang 
dilettant. Det var »Bolettes Brudefærd« (eller »Sog
nets Skræk«), som blev opført til megen fornøjelse 
ikke mindst for dilettanterne selv. Hvad handlingen 
i stykket gik ud på, hæftede man sig ikke mest ved, 
men derimod mere ved om de medvirkende kunne 
deres roller. En lidt tunghør »skuespiller«, bøjede 
sig således ned mod sufflørkassen og sagde ganske 
højt: »Jeg kan ikke høre hvad Du siger«. Den replik 
lever endnu. En meget anset herre, der spillede med, 
blev i stykket skældt ud for at været »et bøvet bred
benet madposedyr«. Den hang også i luften længe 
efter.

Foreningslivet i Tikøb var dog på den tid meget 
præget af de politiske foreninger og deres ungdoms
afdelinger. Den konservative forening og KU holdt 
dog mest til i Hornbæk, selvom den hed »Konser
vativ Forening for Tikøb og Omegn«. Venstrefore- 
ningen og VU var meget aktive. De unge VU’ere 
havde studiekredse, hvor de tog rundt i hjemmene 
og der behandlede forskellige emner, som de skif
tedes til at forberede med henblik på at kunne de
battere dette. Det kunne f.eks. være kendte forfatte
re, deres liv og lidt om nogle af deres værker. Hver 
vinter forberedte de en dilettantforestilling, som trak 
fulde huse, og så var der bal bagefter. Kroejer Jo
hannes Granberg var glad for disse aftener, og han 
inviterede bestyrelsen og dilettanterne på en god af
ten - vederlagsfrit!

Mange foreninger
Tikøb Husholdningsforening havde også sine mø
der og demonstrationer på Tikøb Kro indtil der blev 
indrettet et skolekøkken på Tikøb Skole. Udover at 
man lærte meget om madlavning, var der også kur
sus i kjolesyning, vævning og finere broderi. Der 
fik man råd og inspiration til mange nyttige fritids
sysler. Da aftenskoleloven kom i 1937, var det hus
holdningsforeningens formand, Ellen Pedersen fra 
Linderupgaard i Plej elt, der i mange år var leder af 
aftenskolen. Hun afløstes af fru E. Kalko, Søgaard 
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i Tikøb og senere var lederen fru Carla Jørgensen, 
Rosendal i Skibstrup samt fru Inga Skyum, Tikøb.

Selvom alle skulle være i sygekassen, så var der 
en forening, der afholdt stort juletræ med bal bag
efter og stort pinsebal i Klosterris Hegn. Sygekas
sefanen stillede op til mange begravelser, hvis man 
ikke frabad sig dette.

I Tikøb var der i en del år en »Selskabelig Fore
ning«. Det var ikke for hvem som helst. Man hyg
gede sig med en god middag en gang hver vinter og 
havde ellers selskabeligt samvær på Tikøb Kro.

Præstegaarden
Det var på ingen måde kun på Tikøb Kro, at »der 
skete noget«. Der foregik meget i Tikøb, som dog 
ikke blev så meget omtalt. I Tikøb Præstegaard holdt 
den daværende Provstinde, Nanna Petersen (1866- 
1932), møde for unge piger en gang om måneden. 
Det var en hyggelig sammenkomst - et »pigemøde«. 
Medens de unge piger syslede med deres medbrag
te håndarbejde, læste provstinden højt for dem af 
kristelige romaner. Der blev sunget meget, og der 
blev serveret the med præstegårdens hjemmebagte 
kager. Nogle af de unge piger, der havde broderet 
meget smukke hedeboduge, gav disse arbejder til en 
velgørenhedsbazar, som gevinst på lodsedler.

Provstinden var svagelig, havde dårlig ryg og nåe
de ikke nogen høj alder. Da hun døde, bad provsten 
8 unge piger om de ville bære kisten ud af kirken. 
De unge piger var alle klædt i sorte, halvlange kjo
ler, og det var meget højtideligt at se dem bære ki
sten ud af kirken, der den dag var fyldt til sidste 
plads. Normalt er der seks til at bære en kiste, men 
provst Petersen havde fået den daværende tømrer 
Andersen til at sætte to ekstra »stropper« i således, 
at der var 4 piger i hver side. Provst Petersen leve
de i nogle år alene, men giftede sig igen. Hans nye 
kone ønskede ikke at blive tituleret »Provstinden«, 
men ville kun kaldes »fru Petersen«. I 1938 rejste 
provsten til Lyngby, men endnu omtales han med 
megen respekt, som den personlighed han var.

Provst Laurits Johannes Angelo Petersen (1868-1943) blev sogne
præst i Tikøb 1915, men beholdt sin provstetitel. I 1933 blev han 
provst over Lynge-Kronborg Herred, et arbejde han gik meget op i.

Provst Petersen havde været ansat på De dansk Vest
indiske Øer som provst, og derfor bevarede han i 
Tikøb titlen som provst.

Om spejdernes start i Tikøb
Den nye præst, der kom til Tikøb i 1938 var Martin 
Frøkjær-Jensen. Han kom fra et embede i Niløse ved 
Dianalund. Her havde han et stort ungdomsarbejde 
i KFUM og K og deres ungdomsafdelinger. Dette 
ungdomsarbejde fortsatte han og hans meget sym
patiske kone her i Tikøb. Præstegården var sam
lingspunkt for disse møder, der på mange punkter 
mindede meget om spejderarbejde, men med et me
re religiøst islæt. Det foregik altid meget livligt, der 
kom mange, man sang meget, og selvom de unge i 
dag måske synes, at vi var kedelige, så var der altid 
et godt humør over vores møder. Hver sommer var 
der sommerlejr og der var dejlige cykelture, som un
der krigen ikke blev generet af biltrafikken. Dette 
ungdomsarbejde er senere tilsluttet KFUM & K- 
spejderne i Danmark. I Tikøb har de fået en spej
derhytte, hvor der stadig er megen aktivitet.

Handelslivet
Tikøb var samlingspunktet og man indkøbte almin
delige dagligvarer i forretningerne i Tikøb. Der var 
en stor Brugsforening, som lå overfor møllen, der 
var to købmandsforretninger ved kroen. Der var en 
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slagterforretning, samt en slagter, der havde lidt 
udsalg, men som også kørte ud på gårdene og hand
lede. Ved gadekærret lå der en skomagerforretning 
og overfor var der en smedie, hvor der altid var liv
lig aktivitet. Her kom bønderne og fik beslået deres 
heste eller de fik repareret forskellige redskaber.

Indtil bønderne selv anskaffede sig en kværn var 
turen til møllen en tilbagevendende begivenhed. Her 
var der tid til en snak, medens kornet blev kværnet 
til grisefoder. Møllen i Tikøb var en smuk og vel
holdt vindmølle. Når det rigtigt blæste, kunne man 
høre hvordan sejlene i vingerne gav efter for vinden 
og fik vingerne til at snurre hurtigt rundt. Ejeren af 
møllen og Søgaard hed Holger Jensen (tog som æl
dre navneforandring til Jein). Han var tredje gene
ration af gård- og mølleejere i Tikøb.

Skovløberne
Ved skovbrynet ligger et skovløbersted ved hver 
skov, hhv. Klosterris Hegn og Horserød Hegn. Her 
boede skovarbejderne, der dengang hed skovløbere. 
Ved disse beboelseshuse var der også en staldbyg
ning, hvor der var plads til et par køer. Skovløber
nes løn var ikke ret stor, men en ekstra indtægt kun
ne de få, ved at deres kreaturer fik lov at græsse 
langs skovbrynet.

Til skovløberhusene var der som regel et lille 
jordstykke. På dette areal var der nogle, der havde 
planteskole. De såede her nye træer, som de passe
de og lugede indtil de var store nok til at plante ude 
i deres voksested i skoven. Dette var et tålmodig
hedsarbejde, som krævede en del tid, så det påhvi
lede gerne skovløberens kone.

Blinde Kristian
En person, som jeg synes skal nævnes, når jeg tæn
ker nogle år tilbage er Kristian Svendsen. Vi sagde 
altid »Blinde Kristian«. Det var bestemt ikke sagt 
nedsættende, men han var totalt blind. Vi tænkte ik
ke på hans handicap, for han færdedes helt ubes
været på gårdene. Han kom altid gående fløjtende, 
både fordi han var i godt humør og fordi han på ek
koet kunne høre, hvor han var. Hans hørelse var helt 
utrolig: Engang sad han bag på hestevognen, og me
dens de kørte kunne han høre, hvor der var sat tele
fonpæle op, da de lige havde fået telefon. Disse stod 
i gærdet langs med markvejen.

»Blinde Kristi
an«, som 
Kristian

Svendsen 
(1903-73) blev 

kaldt, havde 
haft en svær 

barndom, men 
forstod at få 
det bedste ud 

af sit liv, trods 
sit handicap. 
(Foto udlånt 

af Gurli Thye, 
Mørdrup).

Når jorden var snedækket, kunne han ikke orien
tere sig. Så var en vinter lang og svær for ham at 
komme i gennem, for da måtte han blive hjemme 
på den ejendom, hvor han boede, den nuværende 
Hombækvej 661 B.

Børstenbinderi
Han havde lært børstenbinderi, så han lavede bl.a. 
staldkoste af materialer, som han fik tilsendt. Fra 
nabogårdenes heste fik han hestehår, som han lave
de nogle gode stuekoste af. Han blev altid glad, når 
han kunne lave en handel. Når køeme stod på stald, 
kom han gerne og striglede dem, og han gjorde sig 
meget umage for at fa dem fine blanke.

Om vinteren, når vi tærskede, kunne han godt stå 
på halmloftet og tage halmknipperne og bære dem 
længere ind på halmloftet. Der var sat halmknipper 
og tove for, så han kunne gå uden at der skete ham 
noget.

Han var meget stolt, da man lærte ham at træde 
koblingen ud på traktoren. Så kunne han nemlig 
køre langsomt frem mellem hobene, når vi kørte 
kom ind fra marken.

Den bedste tid for ham var, når vi sorterede kar
tofler. Da kunne han stå og dreje svinget til kartof- 
felsorteren. Han blev meget skuffet, da en nabo sat
te en motor på, så han blev overflødig hos ham.

Trods sit handicap, var Kristian altid glad. Han 
beklagede sig aldrig. Han færdedes meget på gård
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ene, men vi hørte ham aldrig tale nedsættende om 
nogen, og han bragte ikke sladder videre. Da han 
blev ældre, kunne han ikke høre så godt mere, og 
kunne ikke længere færdes alene, men han var glad 
for at være i sit hjem, hvor han blev passet godt. 
Hans sidste leveår havde han hos Johs. og Dagny 
Jensen på Plejelt Overdrev.

Gårde og landbrug i Bistrup
De fleste landbrugsejendomme i Bistrup var i tidli
gere tid slægtsgårde. Det regnedes for helt naturligt, 
at når en gårdejer kom op i årene, så var det sønnen 
eller en anden slægtning, der skulle overtage gård
en. Men i Bistrup er kun Lergaarden endnu i den 
gamle slægts eje. De øvrige ejendomme har skiftet 
ejere mange gange.

Sanderødgaard, Hornbækvej 657, 
matr. nr. 1, Bistrup
Før Søren Pedersen købte gården i 1794, havde han 
fæstet gården. Det skete allerede i 1762, da han over
tog gården efter sin afdøde fader, Peder Hansen. I 
midten af 1960’eme påbegyndtes en storstilet grus
gravning på gårdens arealer.
1794-1818 Søren Pedersen (søn)
1818-1843 Ane Cathrine Larsdatter (enke)
1843- Jens Olsen (søn)

-1880 Ane Olsdatter (enke)
1880-1918 Ole Jensen (søn)
1918-1923 veksellerer Johannes Theodor Henriques 
1923-1926 boghandler P. E. Bluhme
1926- 1927 Jens Lauritsen Sandager
1927- 1930 proprietær A.C. Jespersen

1930-1960 gaardejer Johannes Pedersen
1960-1963 højesteretssagf. Ole Gangsted Rasmussen 
1963-1973 entreprenør Poul H. Hansen m.fl.
1973-1985 entreprenør Aksel Jensen
1985-1990 lærerinde Kirsten Aagaard Nielsen
1990- SGC Genbrugscenter A/S

Lergaard, Hornbækvej 663, matr. nr. 2 a, Bistrup 
Gården lå oprindeligt noget længere mod vest, men 
er opført på sin nuværende plads, efter en brand i 
1931. Til ejendommen hører 28 tdr. Id. Gårdens 
navn stammer antagelig fra en af markerne i Mel
lem Vangen, som fra gammel tid er blevet kaldt 
Leerbecks Aas.
1794-1807 Morten Nielsen
1807-1843 Lars Mortensen (søn)
1843-1873 Lars Bendtsen
1873-1908 Niels Olsen (svigersøn)
1908-1945 Martin Olsen (søn)
1945-1952 Jensigne Kaae Olsen (enke) 
1952- Henry Kaae Olsen (søn)

Ledgaard, Hornbækvej 666, matr. nr. 3 a, Bistrup 
Gården lå oprindeligt lidt sydligere - helt op til Ris
byvejen. Den 17. august 1922 brændte den imidler
tid og blev derpå genopført på sin nuværende plads. 
1794-1818 Niels Hansens enke
1818-1855 Hans Larsen
1855-1868 Jens Hansen
1868-1895 Johanne Sophie Mathiassen (enke)
1895-1918 Carl Jensen (navneforandring til Leedgaard) 
1918-1936 cykelhandler Otto Petersen
1936-1936 Laura Petersen, f. Olsen (enke) 
1936-1942 grosserer, autoforhandler Albert Andersen

Johannes Pedersen, 
Sanderødgaard, 

foto 1930.

Martin Olsen, født 
1880, ejede Lergaarden 

i perioden 1908 til sin 
død i 1945.
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Abellund blev indtil 1918 drevet som 
et traditionelt landbrug, men med di
rektør Witzkes overtagelse blev gården 
en »københavnergård«. Gården blev 
bygget om og især stuehuset fuld
stændigt moderniseret.
Billederne viser gården 
før og efter ombygningen 
i starten af 1920'erne.
(Fotos på Flynderupgaard
Museet).

1942-1947 fabrikant Einer Lindeberg
1947-1947 landmand Svend Petersen
1947-1957 viktualieforhandler Einer Nielsen 
1957-1960 landbrugskonsulent Erik Jensen
1960-1964 major Louis Wilhelm Hansen
1964-1967 afd.chef og maskinforhdl. Chr. Vogt
1967-1977 vognmand Leif Aa. Andreasen 
1977-1995 gaardejer Greif Andreasen 
1995- gaardejer Jacob Hemmingsen

Holmegaard, Hornbækvej 662, 
matr. nr. 4 a, Bistrup
Gårdens ældste bygninger stammer fra 1876-77, 
men i perioden 1969-1988 er der på ejendomme op
ført bl.a. ny svinestald, kvægstald, ungdyrestald, la
gerhal samt to maskinhaller. I 1995 bestod besæt
ningen af 110 sortbrogede malkekøer og 120 stkr. 
ungkvæg, kvier m.v.
1794- Hans Pedersen

-1827 Børge Jensen
1827-1827 pastor Grønborg
1827-1852 William Austin
1852-1888 Niels Hansen
1888-1911 Hans Nielsen (søn)

1911-1918 Peter Nielsen (søn)
1918-1922 Christian Ricardt Blichart Christensen 
1922-1936 cykelhandler Otto Petersen
1936-1940 Laura Petersen (enke)
1940-1966 Søren Westergaard Christensen
1966-1987 Palle Westergaard (søn)
1987-1997 Barbara og Jan Laue
1997- Fransois Parbst og Jakob Evert

Stuehuset på Holmegaard inden ombygningen. 
(Foto udlånt af Kirsten Westergaard).

92



Ejendommen Hornbækvej 661B, som den daværende ejer 
kaldte Brunsgaard, som den så ud i 1968. Huset er siden 
brændt, og et sommerhus opført i stedet.

Abellund, Hornbækvej 708, matr. nr. 5 a, Bistrup 
Ejendommen er opkaldt efter ejeren i starten af 
1800-tallet Jacob Güntelberg Abel. Direktør Witzke 
ombyggede i starten af 1920’eme det gamle strå
tækte stuehus til en moderne ejendom i herskabs
stil. Til ejendommen hørte oprindeligt ca 66 tdr.ld., 
men en del jord fra Risby er tillagt. Gården brænd
te d. 31. jan. 1937, men er genopført på samme sted. 
1802-1809 Jacob Güntelberg Abel 
1809-1812 Niels Wilhelm v. Weldingh
1812- 1813 Niels Jonas Nielsen
1813- 1837 grosserer Christian Borries 
1837-1873 Hans Hansen
1873-1918 Edvard Andreasen 
1918-1935 direktør Carl Frederik Wilhelm Witzke 
1935-1944 grosserer, auto forhandl. Albert Andersen 
1944-1950 malkemaskinefabr. Adolf Strange-Hansen 
1950-1953 grosserer Louis A. Melchior 
1953-1960 Hans Mikkelsen (Frankrig) 
1960-1971 gaardej er Sy 1 vest Hansen 
1971-1980 revisor K. Kristensen 
1980- JanMeulengrachtm.fi.
Hornbækvej 661 A, matr. nr. 2 b, Bistrup
I 1842 udlejede ejeren af Lergaarden denne parcel 
i 99 år, men ejendommen blev udstykket fra Ler
gaarden allerede i 1864 og solgt som en selvstæn
dig ejendom. Tilliggendet er på 10 tdr.ld. Et mindre 
stuehus og udbygninger var bygget med lerstampe
de vægge. Ejendommen blev drevet som et mindre 
landbrug og havde en medhjælper, men kun nogle 

få kreaturer, en enkelt hest og en gris. Søren Wester- 
gaard drev den sammen med Holmegaard i en 
årrække. Hans Christensen udlagde markerne til 
hindbær og jordbær. Senere beplantede K.W. Ja
cobsen jordene md frugttræer. Aksel Jensen grave
de grus på ejendommen, hvorfra han lagde en del 
jord til Sanderødgaard.
1842-1864 Ole Larsen
1864-1877 Maren Kirstine Frederiksdatter (enke)
1877-1917 Hans Olsen (søn)
1917-1945 Ole Olsen (søn)
1945- 1946 Haagen Vindahl Andersen
1946- 1956 Søren Westergaard Christensen
1956-1966 Hans Christensen
1966-1980 plantageejer K.W, Jacobsen
1980-1980 Jørgen Jensen og Arne Munk Johansen 
1980-1986 Annelise Pedersen og Tonni Rasmussen 
1986- T.R. Entreprenørkørsel Helsingør ApS

Hornbækvej 661 B, matr. nr. 2 d, Bistrup
Ejendommen er udstykket fra Lergaarden, og er på 
10 tdr. Id. Ejeren gennem en del år, Svend Simon
sen, dyrkede dels jorden, dels kørte han som brød
kusk for Havreholm Bageri. Ejendommen har ikke 
fra gammel tid noget navn, men de seneste ejere, har 
givet den navnet »Brunsgaard«. Den oprindelige 
ejendom er brændt og det nybyggede hus fungerer 
nu kun som sommerbolig.

-1864 Lars Bendtsen
1864-1903 Anders Larsen 
1903-1936 Magnus Emil Christensen 
1936-1947 Olga Sohie Christensen (enke)
1947-1960 brødkusk og jordbruger Svend Simonsen 
1960-1962 direktør Jørgen Hansen
1962-1994 Ruth Brunsgaard Hansen (g. Seligmann 1964) 
1994- Maj Brunsgaard Seligmann

»Abellund« lagt 1 Aske — Brand
inspektør Harvig og tre 
Brandfolk 1 Livsfare.

»Den røde Hane« har travlt 
med at gale for Tiden her paa 
Egnen. I Gaar Eftermiddags var 
der Storbrand i Tikøb Sogn, idet 
Lystgaarden »Abellund«, Bistrup, 
Havreholm, tilhørende den kend
te Bilgrosserer Albert Ander- 
s en, Hellerup (de 3 A er), gik op

Overskrift i 
Helsingør 

Dagblad d. 
01.02.1937.

93

JanMeulengrachtm.fi


Mit liv med skoven

Af Aksel Sørensen

Aksel Sørensen, f. 15. maj 1918 
på Vapnagaard ved Helsingør 
som søn af skovkusk Peter Søren
sen og hustru Emma. Udlært som 
tømrer i 1938. Har boet hele sit 
liv i Tikøb-området og været en
gageret i bl.a. etableringen af 
museet i Tikøb Frysehus og i 
»Flynderupgaards Frilandskul
turcenters Venner«. Har udgivet 
»Tikøb i Billeder« - en lokalhi
storisk billedkavalkade (1994). 
Følgende artikel er erindringer, 
skrevet i 1989, men ikke tidlige
re trykt.
Død 1998.

Fra mit vindue kan jeg se skoven og mit barndoms
hjem. Jeg har det dagligt for øje, og derfor er det vel 
ikke mærkeligt, at tankerne tit går til tiden, da jeg 
boede der.

Når jeg går tur i skoven, går vejen oftest der for
bi. Ad den sti, der er blevet dannet af mange års fod
trin, går jeg imellem de store bøge, hvor der næsten 
altid er en kølig, frisk vind imellem stammerne og 
en svag susen fra toppene. Der er noget storladent 
og majestætisk over disse store bøgetræer - og det 
er, som om de stemmer sindet til ro og hvile.

Min vandring fortsætter over til Kirkestien ved 
»Valdemars Port« - og følger denne et stykke ind i 

skoven. Jeg har gået i denne skov utallige gange, og 
jeg kender hver en sti og spor deri. Men der er be
standig noget, der drager én til endnu en tur....

Jeg nærmer mig søen, hvor en frisk brise står ind 
og får vandet til at bevæge sig i krusede bølger. Ved 
mit gamle badested skvulper vandet ind under brin
ken. Det far mig til at tænke tilbage på dengang jeg 
badede her. Det er mange år siden.

Det var nu ikke nogen særlig god badestrand - 
fyldt med sten inde ved kanten og mudder længere 
ude af alle de forrådnede siv og tagrør, der igennem 
tiderne havde lejret sig på bunden. Men jeg lavede 
en lille bro, et stykke ud over stenene, så var der til
pas til at kunne svømme. Et bord og to bænke satte 
jeg op på bredden. Så blev det til et udflugtsmål, - 
med kaffe på flaske og lidt af mors kage!

Et lille skilt, jeg havde sat op på et træ, med på
skriften: »Privat Badested«, brød skovrideren sig ik
ke om, så det måtte jeg tage ned igen.

Jeg synes at skoven var pænere dengang, i mine 
bårne- og ungdomsår. Nu ligger det hele og flyder 
efter skovningen med spor af store maskiner, der 
slæber eller kører træet ud til skovvejene. Det skal 
jo kunne afhentes af store lastbiler. Dybe spor over
alt, især hvis det er en fugtig periode. Og ved ud
tynding af kulturer, skal der laves brede udhug for 
at de store maskiner kan køre der, når træet skal sam
les sammen. Intet foregår med håndkraft mere.

Godt for skovarbejderen - men dårligt for sko
ven.... De pæne, akkurate brændestabler er en saga 
blot! Nu bliver det hele samlet af store maskiner med 
kran og aflæsset i tilfældige bunker.

Derfor skal denne beretning om mit liv med sko
ven hovedsagelig handle om tiden omkring min 
barndom og ungdom. Og om hvordan man levede 
og arbejdede dengang. Den er også tænkt som en 
hyldest til mindet om min far og mor, der trofast ar
bejdede for at holde sammen på hjem og familie. 
Som havde respekt for tilværelsens gøremål. Og for 
den arbejdsplads, de var tilknyttet, og hvor de ud
førte deres livsgeming.
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Gurrevej med 
Valdemarslund 
til højre, 
fotograferet i 
1930‘erne. 
(Foto i Det kgl 
Bibliotek).

Dette er altså ikke nogen familiehistorie, selvom 
der også kunne fortælles en del om dette emne. Vi 
var jo en ret stor familie, og selvfølgelig var der og
så besvær og trivialitet i dagligdagen. Det hele var 
ikke bare romantik! Men når jeg nu tænker tilbage 
i tiden, er det næsten altid de positive ting ved til
værelsen der kommer tydeligst frem - og så synes 
jeg, at jeg har haft et godt - LIV MED SKOVEN....

Mit liv med skoven
Min tilknytning til skoven begyndte, da min fader 
blev ansat som skovkusk hos skovfoged Børgesen i 
Nyrup Hegn. Skovfogeden boede i en - syntes jeg 
dengang - herskabelig bolig, og var på den tid en fin 
mand, som man havde respekt for. Jeg erindrer dog 
ikke meget om skovfogedfamilien, - jeg var jo ikke 
ret gammel dengang - men har fornemmelse af, at 
det vist var meget flinke mennesker.

Skovfogedboligen ligger der endnu og ser ud, som 
den altid har gjort - en velholdt trelænget gård af 
bindingsværk og røde mursten og med stråtag. Ikke 
langt derfra ligger et lavt stråtækt hus, som nu hed
der »Hjørnet«. Det indeholdt dengang to lejlighe
der, og vi boede i den ene.

Jeg tror, jeg var et års tid gammel, da vi flyttede 
dertil fra »Vapnagaard«, hvor jeg var født, så i sa
gens natur husker jeg ikke meget fra den tid.

Efter nogle fa år i Nyrup Hegn blev min fader 
skovløber i Gurre Vang, og det er denne skov, der 
skulle blive »Mit livs Skov«.Vi boede først i Gur- 
revangshus, der ligger der endnu og ser ud som den
gang - det må have været omkring år 1924.

Der hørte et lille stykke jord til, foruden et styk
ke have og en staldbygning med plads til to køer og 
en gris. Det var meget almindeligt, at en skovløber 
skulle have en ko eller to, desuden en gris og høns, 
ænder eller gæs, efterhånden der blev råd til det.

Valdemarslund
Nærmeste nabo var skovridergården »Valdemars
lund«. En endnu større og finere bolig end skov
fogedens. Der hørte et ret stort landbrug til, og på 
dette var der en forpagter. Når far så skulle have 
pløjet og harvet sit lille stykke jord, lånte han hest 
og redskab hos forpagteren, mod så til gengæld at 
gøre tjeneste hos ham, mest i høstens tid.

På skovridergården boede skovrider Muus. Han 
var ikke særlig stor af »statur«, men i kraft af sin
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stilling en meget betydningsfuld person. Han var 
den øverste over alle, og det var ham, der bestemte 
over skovarbejderne og hele skoven.

Dengang var en skovrider en person, der følte sig 
højt hævet over sine undersåtter, og en mand man 
skulle tage hatten af for, når man mødte ham. 
Skovløberne gjorde det. Skovrider Muus var en 
sådan person, og vi børn havde meget respekt for 
denne »fine« mand!

Hans kone var også en fin dame, men meget rar 
og flink mod os skovløberbørn, som undertiden 
kunne blive sendt i et eller andet ærinde over på 
skovridergården. De havde en søn der var lidt ældre 
end mig, ham legede jeg en del med, og jeg fik no
get af hans tøj forærende, når han voksede fra det 
eller han bare skulle have noget nyt. Det var jeg me
get stolt over, selvom jeg var lidt beklemt ved at gå 
med det. Det var alt for fint, syntes jeg, finere end 
det jeg var vant til at gå med.

Kom jeg på skovridergården for at lege med Ole 
eller i et andet ærinde, blev jeg næsten altid ført ind 
i køkkenet af skovriderfruen for at fa en kage, et 
bolsje eller lignende. Der duftede så dejligt fint og 
fremmed i huset. Dengang var der også pige i hu
set, og i sådan et køkken var pigen altid i nystrøget, 
sæbeduftende forklæde!

I forbindelse med skovridergården var der en me
get stor have, og en planteskole hvor man tiltrak 
planter til skoven. Her arbejdede min fader en del. 
Han var den nærmest boende skovløber, så det var 
naturligt, at han skulle passe skovriderens have og 
være med i planteskolen. Som følge deraf fik jeg 
også min gang disse steder, og jeg husker endnu de 
fine revede gange i haven og de store bede i plan
teskolen, hvor min far såede, priklede og lugede de 
små planter som senere skulle plantes ud i skovene.

Vogterdreng
Der hørte et »mindre jordbrug« til skovløberhuset 
og plads til et par køer var der da også, men da jord
arealet var så minimalt, kunne der umuligt avles fo
der nok til dyrene på dette. Afgrøderne måtte der
for begrænses til lidt korn, roer og kartofler.

Græsset og høet blev hentet i skoven. Der hørte 
en eng til huset, den lå ude i skoven og var altså et 
ubeplantet areal, hvor der voksede noget vildt græs, 
og man kunne høste en del hø der, så der kunne bli
ve til staldfoder til køeme om vinteren. Græsningen 
foregik på den måde, at vi drenge skulle vogte koer
ne i skoven, når vi kom hjem fra skole, eller hele da
gen de dage vi ikke var i skole - vi gik kun i skole 
hveranden dag dengang.

Vi trak afsted med 

»Gurrevangshus«, fotograferet i 1998. (Foto: Kjeld Damgaard).

koerne til et sted i skoven, 
hvor vi måtte lade dem gå 
løse og græsse. Det var 
fader, der anviste, hvor vi 
skulle gå med dem, for 
det var jo ikke allevegne 
de måtte gå. De måtte 
selvfølgelig ikke gnave af 
de små træer, derfor skul
le træerne have en vis 
størrelse, før koerne måt
te komme der. Græs
ningen foregik for det 
meste langs med veje og 
spor, hvor træerne var la
ve, og der derfor var rige
lig med græs.

Når vi fik en ny ko el
ler kvie med i skoven, 
måtte vi i den første tid gå
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med den i tøjr, indtil den havde vænnet sig til at gå 
løs uden at rende sin vej.

Køeme havde klokker om halsen, så vi hele tiden 
kunne høre, hvor de var. Det skete jo, at man var så 
optaget af leg, så køerne kom for langt bort, og plud
selig kunne vi ikke høre klokkerne mere. Så var det 
bare om at komme afsted og se at få fundet dem, in
den de forsvandt alt for langt væk!

Det kunne ske, at vi ikke kunne finde dem og måt
te gå hjem og fortælle, at køerne var blevet væk. Det 
var ikke sjovt! Hvis de så var rendt hjem - hvilket 
skete - og moder havde sat dem ind i stalden, var 
der nogen, der åndede lettet op!

På den anden side af skoven boede også en 
skovløber, og hans to drenge gik også i skoven med 
deres køer, og det skete tit, at vi mødtes midt ude i 
skoven. Så kunne vi lege sammen, og tiden føltes 
ikke så lang. Det kunne ellers godt være temmelig 
strengt at gå den hele dag og vogte køer, og derfor 
var det bedst, når vores køer kunne passe sig selv 
og stille og roligt gå og græsse. Ved hjælp af klok
kerne de havde om halsen, kunne vi hele tiden hol
de kontrol med, hvor de var.

Vores leg bestod f.eks. i at lave små miniature
landbrug. Små pinde eller grankogler blev til dyr: 
Køer, heste og grise. De blev sat på græs og flyttet, 
hø blev høstet og sat i stakke. Man byggede huse, 
stalde, og hvad der ellers hørte til. Fantasien kom i 
sving, og man drømte måske om det, man gerne vil
le have, når man blev stor: En gård med mange dyr 
og - selvfølgelig velstand!

Vi lavede fløjter - ikke af piletræ som man mest 
hører om - men af ahorn eller røn. Det var bedst først 
på sommeren, hvor der er mest saft i træet, og bar
ken sidder løst. Med disse fløjter kunne vi kalde på 
hinanden.

Der var ingen af os, der havde ur med, så vi blev 
kaldt hjem, når tiden var inde, enten af vores far, når 
han gik hjem fra arbejde eller af mor, hvis fader var 
i en helt anden del af skoven, eller i en anden skov. 
Det var dagens lyspunkt, når vi hørte råbet, der kald
te os hjem.

Det var almindeligt, at skovløberne »avancere
de«, ikke stilling og lønmæssigt, men husmæssigt! 
En nyansat fik som regel det mindste hus og det 
mindste »landbrug«, fordi den forrige var flyttet til 
et større, som var blevet ledigt. Gurrevangshus var 

et meget lille sted, så da Hestehavehus på den an
den side af skoven blev ledigt, fordi Christian Niel
sen flyttede til Knorrenborg Vang, søgte og fik min 
fader dette sted.

Hestehavehus var et noget større hus, og der var 
bedre plads til os alle sammen. Desuden var der me
re jord til, ca. 2'A tdr. land. Der var således basis for 
at have hest. Vi fik også en og desuden vogn og red
skaber, plov og harve. Ikke på én gang naturligvis, 
men efterhånden som der blev råd til det, og det var 
svært at få mere end de daglige fornødenheder.

Men det var nødvendigt for at fa det daglige brød 
at være selvforsynende i så stor udstrækning som 
muligt. Derfor skulle vi have en ko til at give os 
mælk - der blev lavet meget mælkemad dengang, en 
gris til at slagte en gang om året og høns til at give 
os æg og hønsekødsuppe.

Og havde man så egen hest og redskaber, var man 
ikke afhængig af at låne hos gårdmanden i nærhe
den.

Alt dette var der plads til i Hestehavehus, og det 
blev også anskaffet efterhånden. Det blev både til 
arbejdsvogn og stadsvogn, brugte ting altsammen, 
men det var der, og vi var kørende! Det var i tiden, 
da den meste transport foregik med hestekøretøj.

Hestehavehus
Jeg var 8-9 år, da vi flyttede til Hestehavehus og den 
meste tid af mine barndoms- og ungdomsår har der
for tilknytning til dette sted. Det har været omkring 
år 1927.

Det var et hus med både beboelse og stald i den 
samme længe. Desuden var der en mindre bygning 
med s vinestald, hønsehus og WC samt endnu et hus 
med brænderum, vognport og en form for værksted. 
I stalden var der plads til tre køer og et rum ved si
den af blev kaldt loen. Her blev senere indrettet en 
bås, da der blev råd til at anskaffe en hest. På loftet 
over stalden var der plads til hø og halm.

I beboelsen var der køkken med dør direkte ud, 
ja det var faktisk hovedindgangen. Engang havde 
der været åbent ildsted og her stod en muret vaske
kedel og komfuret ved siden af. Når skorstensfeje
ren kom og skulle rense skorstenen, åbnede han en 
stor lem i bunden af denne og kravlede den vej op. 
Skorstenen var altså så stor, at en mand kunne være 
i den.
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Så var der en hverdags stue og en »pæn« stue, so
veværelse og på loftet et værelse, hvor vi børn kun
ne sove. Det var med to i hver seng, da der ikke var 
plads til en seng til hver. I soveværelset sov far og 
mor og de nyfødte de første år. I stuerne var der kak
kelovne, og der blev fyret med brænde, som far fik 
fra skoven som en del af den faste løn.

Boligen var også med i den faste løn, og vi var 
således sikret både tag over hovedet og varme i stu
erne og til madlavning, der foregik ved komfuret. 
Der var altid fyr i komfuret og derfor dejlig varme 
i køkkenet, skønt om sommeren kunne det godt bli
ve lidt for varmt, men så stod døren udtil åben den 
meste tid.

Far gik på arbejde i skoven om morgenen, og var 
han i nærheden af hjemmet, kom han hjem til mid
dag klokken halv tolv, dog kun i sommertiden, hvor 
han arbejdede alene meget af tiden. Om vinteren var 
de som regel to i sjakket. Min moder havde altid ma
den parat, til han kom hjem, hun var meget præcis 
med det. Maden skulle altid være klar til far kom 
hjem, hvad enten det var til middag eller fyraften. 
Hvor må det have været skønt for far at mærke duf
ten af varm mad, så snart han satte sin fod i hjem
met!

Det var mest almindeligt, at man spiste varm mad 
til middag - altså midt på dagen - og om vinteren 
gik vi børn ud i skoven med den varme mad til far. 
Jeg husker fra mine børneår, at jeg mange gange 
måtte gå ud i skoven med mad, og kaffe på en so
davandsflaske, godt pakket ind i avispapir og i uld
ne klude. Og far levnede gerne en bid til mig, og det 
er nok den bedste mad, jeg nogensinde har smagt! 
Vores moder sørgede nok for, at vi fik god og rige
lig mad, selvom pengene var få, og der var mange 
munde at mætte, men som barn er man altid sulten, 
og derfor var denne bid af fars mad i skoven den 
bedste mundfuld, man kunne få!

Dette med middagsmad i skoven blev dog af
skaffet med årene, og i stedet blev der lavet varm 
mad til aften, og far fik så frokostmadpakke med 
om morgenen. Men så var den varme mad også pa
rat, når far kom hjem klokken fem om aftenen, og 
al den tid, jeg kan huske, har vi altid spist på dette 
tidspunkt.

Belysningen i huset var petroleumslamper. Over 
køkkenbordet en såkaldt køkkenlampe, der kunne 

tages med hen til komfuret, når det var nødvendigt 
med mere lys der. Jeg erindrer ikke, at der nogen
sinde blev anskaffet en lampe mere. Det ville nok 
have været overflødig luksus med så meget lys i et 
køkken!

I kældernedgangen hang en staldlygte, som vi 
brugte, når vi skulle i stalden om aftenen, eller ud 
på WC’et. Dette WC var i øvrigt meget komforta
belt efter dens tids målestok, idet det lå indendørs, 
ganske vist i svinehuset, men der var ikke dør di
rekte ud til det fri, hvad der ellers var mest almin
deligt for den slags huse. Derfor var der ikke alt for 
koldt, selvom det kunne være galt nok om vinteren. 
Vi skulle jo udenfor for at komme dertil og derfor 
prøvede vi gerne at få en af vore søskende til at gå 
med, hvis det var om aftenen. Forøvrigt var der 
måske en gris i stalden - så havde man da lidt hyg
gelig grynten til selskab.

I stuerne var der hængelamper over bordet, der 
stod i midten af rummet. Disse lyste temmelig godt, 
da de var med såkaldte 20 liniers glas og med spre
der. Den ene lampe var særlig fin, da den var af mes
sing og med grøn kuppel. Hvor mon den er nu? Den 
ville være mange penge værd i dag.

Så sad vi da der, rundt om det store ovale bord, i 
hængelampens skær de lange vinteraftener, med 
hver sit gøremål. Moder gerne med et strikketøj i 
hænderne, som regel var det strømper hun strikke
de - der var jo mange fødder, der skulle bruge strøm
per, eller også skulle hullerne stoppes, dem var der 
altid nogle af.

Bøger fandtes der ikke mange af i hjemmet, men 
fader læste i avisen, Helsingør Dagblad, som kom 
med posten og moder købte Familie Journalen og 
Hjemmet på sin ugentlige bytur til Helsingør, så vi 
manglede ikke læsestof.

Moder bestemte hvornår det var sengetid, og det 
var ret tidligt efter nutidige begreber. Men der var 
ikke råd til at have lys tændt så længe. Når klokken 
var otte, blev vi børn sendt i seng, det var ikke no
get, vi selv kunne bestemme. Ved højtidelige lejlig
heder blev dette dog fraveget. Men det var også al
tid vores moder, der var først oppe om morgenen og 
kaldte alle os andre op, når det var tid. Vi behøve
de aldrig at være bange for ikke at vågne til tiden, 
det sørgede vor moder for, det var helt sikkert! Vi 
fik lært at komme op om morgenen.
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»Hestehavehus« i Aksel Sørensens egen streg.

I stalden stod køerne, og der var kun en tynd væg 
imellem, så man kunne altid høre dyrene, når de ras
lede med bindslerne. I mange år var det moder, der 
malkede dem om morgenen, når far var gået på ar
bejde. Hun havde virkelig meget at sørge for - mand 
og børn og dyrene - og hun gjorde det pligtskyldigt. 
Det var bare sådan på den tid.

Det var moder, der stod for det meste og sørgede 
for, at det hele fungerede, som det skulle. Også øko
nomien stod hun for. Fader afleverede lønnen til 
hende, og hun sørgede for alle indkøb, og for at alt 
blev betalt. Der var ikke mange penge at rutte med, 
men vi fik, hvad vi behøvede, og der var ikke no
gen, der hverken frøs eller sultede. Lønnen var ik
ke særlig stor for en skovløber, og da min fader blev 
pensioneret som halvfjerdsårig og tog sin afsked fra 
skoven, havde han mere i pension, end han havde 
tjent i skoven. Så meget havde den sociale velfærd 
udviklet sig i de seneste år.

Sommergæster
Der var en periode som jeg kalder »Hestehavehu
sets glansperiode«. I året 1941 besluttede mor og 

far, at de ville have sommergæster! Begrebet Dansk 
Folkeferie var lige opstået, og man søgte feriesteder 
på landet til byfamilier. Mor lagde billet ind på an
noncen, og den første familie ville ankomme en be
stemt dato.

Vi fik travlt med at gøre i orden - ude og inde. Ik
ke for det - vi havde det da nogenlunde pænt. Jeg 
var blevet udlært som tømrer i 1938, og boede sta
dig hjemme. Jeg gjorde meget for at reparere og gøre 
i stand på forskellige ting, lavede nyt stakit om ha
ven, byggede lysthus og ordnede have, m.m.

Men nu skulle det hele bringes i ekstra fin stand, 
og vi gjorde virkelig meget for, at det skulle præ
sentere sig pænt for sommergæsterne. Fars og mors 
soveværelse blev overladt til gæsterne, og selv måt
te de sove på divanerne i stuerne. Man fandt dog 
snart ud af, at det kunne bedre betale sig at have en 
familie mere, og så blev børnenes værelse på loftet 
også inddraget til gæster. Vi, der stadig boede hjem
me, indrettede os på høloftet over kostalden.

Næsten alle gæster var meget tilfredse med for
holdene og mange af dem vendte tilbage år efter år, 
selvom forholdene var primitive efter nutidens må
lestok. Der var stadig petroleumsbelysning, bræn
dekomfur og vandpumpe udenfor. Og dårlige sani
tære forhold blandt andet med WC i svinehuset. Det 
gjorde jeg nu meget fint i stand med ny kasse og 
malede vægge -så det var nu ikke så værst! Men 
måske var det de primitive ting, der tiltalte køben
havnerne og mange af dem havde måske ikke bed
re forhold hjemme.

Jeg tror dog, at den vigtigste årsag til gæsternes 
tilfredshed var den ro og fred, der mødte dem, or
den i tingene - selvom det var fattigt. Præcision med 
måltiderne - ingen slendrian dér, det er noget gæster 
sætter pris på!

Men selvfølgelig var der jo også de dejlige om
givelser. Haven hvor de kunne hygge sig ved bænk 
og bord. Og den gyngende havesofa - noget ganske 
nyt dengang - som jeg selvfølgelig også havde lavet 
- længe før en sådan blev opfundet!....

Og der var skoven med mulighed for mange 
spændende ture og oplevelser. Endvidere ture til 
søen, og selvom vist ingen af sommergæsterne li
gefrem badede i søen, var der da undertiden nogle, 
der gik med, når jeg skulle derned og bade - eller gå 
i vandet, som vi sagde dengang!....
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Hvad der også var dejligt for gæsterne, var at 
værtsfolkene gav sig tid til at hygge sig med dem - 
ved aftenkaffen eller rødgrøden. Man hyggede sig 
sammen, og gæsterne følte sig som hørende til fa
milien.

Selvfølgelig var der undtagelser, nogle var mere 
reserverede end andre, og holdt sig mere for sig selv. 
Men jeg tror at langt de fleste kunne lide den inti
me atmosfære, der var i de små stuer. Eller i det lil
le lysthus, hvor måltiderne blev indtaget når vejret 
var til det.

Forår i skoven
En aprildag i 1981 gik jeg en tur i skoven, dels for 
at opleve forårets tid i skoven endnu en gang, og dels 
for at samle indtryk og inspiration til at fortælle om 
foråret dér i min barndomstid. Der er det særegne 
ved det, at når man tænker tilbage på sin barndoms 
årstider, synes man, at de var ligesom mere mar
kante og adskilte dengang. Når det var vinter, så var 
det virkelig vinter. Og om sommeren var det som
mer o.s.v.....

Men selvfølgelig var der også dengang både 
strenge og milde vintre, og ligeså, varme og kolde 
somre. Men man husker nok bedst de markante for
hold - såsom megen sne eller megen sol og varme.

Også foråret var forskelligt fra år til år, men der 
var visse traditioner, der hørte våren til. - Når tiden 
var til det - og det kunne være lidt forskelligt, efter 
som vinteren trak ud i marts-april. Men en skønne 
dag var tiden inde! - Vi skulle i skoven og finde de 
første Bukkar. Også kaldet skovmærker. En ret lille 
uanselig grøn plante der vokser i skovbunden under 
store løvtræer.

Det er ikke en plante, man finder alle vegne i sko
ven, som f.eks. anemonen. Den vokser samlet på et 
mindre areal, og kun meget få steder i skoven. Så 
vidt jeg husker, var der i min barndom kun ét sted, 
i vores ende af skoven, hvor den fandtes, men vi 
kendte skoven, og vidste, hvor vi skulle søge efter 
Bukkar. Det var nemlig endnu så tidligt, at den ik
ke var vokset op over løvdækket, men vi ragede 
løvet til side og fandt de første spæde planter, end
nu kun 2-4 cm høje, men de var godt på vej, og vi 
skulle have en buket med hjem, selvom vi måtte ta
ge noget af roden med, for overhovedet at kunne hol
de om den!

Tegning af Aksel Sørensen.

Grønne og fine var de, og med den meget karak
teristiske og skønne duft, som de har, var de det al
lerførste forårstegn, vi bragte med hjem til mor, hvor 
de blev sat i vand i en meget lille vase eller glas.

Det næste, vi var på jagt efter, var anemonen, som 
snart begyndte at myldre frem på lune solvendte 
pletter i skoven. Der gjaldt det også om at finde de 
allerførste og plukke en buket, men de vokser jo 
overalt i skoven, så de var nemme at finde. Men an
emonen skulle være i blomst i modsætning til 
Bukkar’en, hvor det var de første grønne skud, vi 
ville have, selve blomsten, som kommer senere, er 
der ikke meget ved.

Der er i øvrigt det mærkelige ved Bukkar’en, at 
den pludselig kan finde på at forsvinde fra det sted, 
den vokser i skoven, for så at dukke op et helt an
det sted.

I slutningen af april og omkring første maj gjaldt 
det om at finde de første udsprungne bøgegrene, og 
så var foråret rigtigt på vej til at blive sommer!

Skovløberens forårsarbejde
Skovløberens forårsarbejde bestod bl.a. i oprydning 
efter vinterens skovning. Nogle af grenene blev 
samlet sammen i bunker svarende til et læs på en al
mindelig landbrugsvogn og solgt som et læs kvas. 
Der var endnu folk, som købte det som billig brænd
sel til komfur og vaskekedel.
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De grene som nu lå tilbage blev samlet i bunker 
og brændt for at gøre plads til nyplantningen. Man 
brugte snor til at grave huller efter, så træerne kom 
til at stå i lige rækker. Der blev med spaden stukket 
et firkantet hul, og tørven blev vendt, så den rene 
muld kom opad. Senere blev de små planter sat i 
hullet.

Det var tit så tørt om foråret, at der skulle van
des, og så var det godt, hvis der var et vandhul eller 
grøft med vand i nærheden. Nogle steder blev der 
sået frø direkte på voksestedet i skoven, mest bøg 
og eg. Så blev der gravet render langs med snoren 
og sået heri. Senere blev der tyndet ud efterhånden 
som træerne voksede til.

Sommerarbejde i skoven
Arbejdet i skoven om sommeren var noget mere va
rieret. En gang imellem skulle der laves »papirtræ«. 
Det var udhug af ret store træer i granafdelingerne 
der blev brugt til dette. Det gik skovløberen alene 
med - huggede og savede granerne ned.

Til papirtræ skulle al barken af træet, helt rent, 
også hinden inde under barken. Man brugte en tre
kant-savbuk, sømmet sammen af rafter, til at lægge 
træet op på, når det skulle afbarkes og afkortes. Den 
tykke ende af træet kunne godt være så tung, at en 
mand ikke kunne løfte den. Derfor var der på mid
ten af det skrå ben påsømmet en klods, således at 
træet kunne bakses op i flere tempi. Det viser, at 
man forstod at lave praktiske hjælpemidler til at let
te arbejdet med.

Lagt på bukken afbarkede man et stykke af stam
men, hvorefter den blev savet af i stykker af en me
ter. Derefter flyttede man stammen frem på bukken 
og fortsatte processen. Det må have været et trivielt 
stykke arbejde, bare for at få fremstillet en rum
meter.

Det blev nok ikke til mange på en arbejdsdag. Det 
var nu heller ikke så store mængder papirtræ - jeg 
tror det skulle bruges til en bestemt slags papir - der 
blev fremstillet. Der blev også lavet træuldstræ, men 
det gik lidt hurtigere, da det ikke skulle afbarkes li
ge så rent som papirtræet. Til dette brugte man og
så en såkaldt barkspade.

Den slags laves slet ikke i skoven mere, men jeg 
har medtaget det her for at fortælle om, hvilke op
gaver der var for skovløberen i »gamle dage«.

Men ellers var der ting nok at tage sig af. Udtyn
ding i granskoven, hugge rafter, lægter og bånd. 
Slæbt ud med håndkraft og lagt i passende bunker 
for salg til dem, der kunne bruge sådanne effekter, 
som det hed på »skovsprog«.

Der var også grøfter, der skulle renses for løv og 
andet, så de var klar til at tage efterårets vand. En 
del arbejde var der også med at rense ud i nyplant
ningerne. Hugge uønsket trævækst væk, slå græs og 
hindbærplanter med leen. Endelig var der plante
skolen, hvor der var meget arbejde med lugning og 
prikling af småplanter.

Skovløberen var aldrig arbejdsløs. Det var en for
delen ved at være fastansat.

Vinterskovning
Når løvet var faldet om efteråret, begyndte vinter
skovningen. Det var hovedsagelig bøg, men også en
kelte store egetræer, der skulle fældes. I Gurre Vang 
var der fast to skovløbere, en i Hestehavehus og en 
i Gurrevangshus. Til storskovningen om vinteren 
blev der antaget nogle »løse« mænd, således at et 
hold bestod af en skovløber og en løs mand.

Det var som regel de samme personer, der »gik 
igen«, og var skovløberen først blevet fortrolig med 
en mand, og de arbejdede godt sammen - hvilket var 
meget vigtigt - blev det gerne det samme sjak sko- 
vere år efter år. Mange skovløbere er begyndt deres 
løbebane i skoven som løsarbejder, og blev man glad 
for livet i skoven, søgte man ofte en stilling i sko
ven, når der blev en ledig.

Skovningen begyndte med, at skovfogeden »viste 
ud«, det vil sige mærkede de træer, der skulle fæl
des. Han havde en speciel kniv med et krumt blad 
til det formål. Med kniven ridsede han nogle lange 
lodrette snit i barken og altid på samme side af træet, 
så når man stod ved begyndelsen af stykket der skul
le fældes, kunne man se de ridsede træer på et stort 
område.

Det kunne være en almindelig udtynding af af
delingen, hvor der blev taget nogle træer hist og her, 
dog efter et vist mønster, for at give mere luft til de 
tilbageværende. Men det kunne også være, at styk
ket skulle »drives af«, som det hed, d.v.s. alle træer 
skulle fældes for at give plads for nyplantning. Dog 
lod man nogle enkelte træer stå som såkaldte »over
standere«. Et værn for de nye spæde planter.

101



Tegning af Aksel Sørensen.

Værktøjet
Skovernes udstyr bestod dengang af økser, save, 
ridsemål, hammer og kiler. Og desuden havde de 
forskellige hjælpemidler, såsom filebuk, jernstang, 
målebånd m.m.

Skovløberen bedømte og bestemte faldretningen 
af træet, derud fra lavede han forhugget. Med den 
skarpslebne langskaftede skovøkse huggede han et 
vandret og et skråt snit i stammen på den side af 
træet i hvilken retning det skulle falde. Det skulle 
være meget akkurat, da det gjaldt om at få træet til 
at ligge lige der, hvor det var tilsigtet. Det var en 
fornøjelse at se, hvordan den erfarne mand kunne 
svinge øksen, så de store spåner sang i luften for de 
elegante øksehug.

Det var en stor kunst at kunne bruge øksen rig
tigt, og det var som regel skovløberen selv, der fo
restod dette arbejde. Hans medhjælper var måske ik
ke rutineret nok, men var han det, skete det, at de 
var to om at lave forhugget. Så stod de på hver sin 
side af træet og huggede i takt efter hinanden - og 
spånerne føg dem om ørene!

Når forhugget var færdigt, tog de fat i hver sit 
håndtag på den store skovsav, lagde sig på knæ ved 
siden af træet med ansigtet modsat faldretningen og 
begyndte at save træet om. Også her gjaldt det om 
at have et godt makkerskab for at få saven til at skære 
bedst muligt. En bestemt glidende rytme så alle 
savtænderne blev brugt og savspånerne blev ført 
skiftevis til den ene og anden side. Når saven var 
kommet et godt stykke ind i træet, blev der gjort et 
lille ophold, for at slå en kile ind i savsnittet for at 
saven ikke skulle klemmes fast. Så fortsatte savnin
gen til træet var klar til at falde.

Man skar det ikke helt igennem, men lod et lille 
stykke, ca. 3-4 cm. være tilbage, såkaldt holdetræ. 
Det var for at være sikker på, at træet faldt i den rig
tige retning. Hvis træet havde hældning den rette 
vej, faldt det af sig selv, men i mange tilfælde skul
le det hjælpes på vej ved hjælp af hammer og kiler, 
og undertiden også afbrækstang. Det kunne nemlig 
godt ske, at træet havde bagfald, men hvis det ikke 
var alt for meget, kunne skovløberen godt få det til 
at falde i den én gang bestemte retning.

Når træet så lå ned skulle det skæres op til for
skellige formål, kævler og brænde. Kævler blev 
brugt i industrien og blev lavet i forskellige læng
der, 3-4-5 meter, afhængig af kvalitet og formål. 
Helt ud til ca. 20 cm tykkelse kunne det bruges til 
kævler.

Resten blev lavet til brænde efter bestemte ret
ningslinier. Betegnelsen var således: Knuder, klov, 
fagot og knippel. Knuder og klov blev flækket en 
gang, fagot og knippel forblev rundt.

Senere blev det båret eller kørt på trillebør ud til 
skovvej eller spor, hvor man kunne køre til det med 
vogn, og stablet op i lange pæne stabler med pæle 
som adskillelse for de forskellige antal rummeter.

Derefter kom skovfogeden og målte op og num
mererede brændestablerne. Kævlerne blev også 
målt op og med kubikindholdet noteret ind i en bog 
sammen med nummeret på kævlen. Til opmåling af 
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disse brugte han en klub og målebånd: - Tykkelse 
gange længde! En klub er en skydelære i stort for
mat til at måle tykkelsen på stammen. Jeg husker 
så tydeligt det karakteristiske billede af skovfoge
dens cykel med Klubben bundet på stangen, når 
han kom kørende ud i skoven. Eller når han kom 
gående med den under armen og notesbogen i 
hånden, bevægende sig rundt imellem de fældede 
træer.

Dengang brugte man brænde til opvarmning af 
hus eller lejlighed, og fra mine barndomsår kan jeg 
huske, at det blev solgt ved offentlig auktion, der fo
regik på kroen. Forinden var auktionen blevet aver
teret ved ophængning af plakater.

Jeg har flere gange fået til opgave at aflevere 
sådanne plakater hos købmændene og krovært i Ti
køb, og anmode dem om at hænge dem op, så folk 
kunne se dem. Denne måde at sælge brænde på, blev 
dog efterhånden afløst af direkte salg hos skovfo
geden.

Arbejdsskuret
På et centralt sted ved arbejdspladsen stod skuret, 
hvori skoverne kunne spise deres mad og opbevare 
værktøjet. Det var ikke noget stort eller særlig kom
fortabelt hus, gulvet var den bare jord - dog dækket 
afblade og kviste, hvad der nu fandtes på skovbun
den - og varme i skuret fandtes ikke dengang. Men 
der var bord og bænke - og tag over hovedet. På 
væggene var med blyant tegnet figurer og skrevet 
små sentenser og vittigheder, lavet af mange af de 
skovarbejdere, der igennem årene havde benyttet 
skuret.

Det var jo mest om vinteren, at storskovningen 
foregik, og vejret var ofte både vådt og koldt. Men 
det skulle være meget slemt, før en skovarbejder 
blev hjemme fra sit arbejde og sne og kulde kunne 
ikke slå ham ud. Tit måtte han vade rundt i tykt lag 
sne med de tunge træskostøvler på fødderne. Min 
faders tøj var næsten altid vådt, når han kom hjem 
til fyraften - og det måtte hænges til tørre ved kom
fur og kakkelovn.

Det var virkelig strengt og tungt arbejde at være 
skovløber, og utroligt var det, at min fader der ikke 
var særlig stor eller kraftig, ja nærmest spinkel, kun
ne holde ud i fyrretyve år i skoven, og først holdt op 
da han var halvfjerds.

Aksel Sørensen har her gengivet en såkaldt »løber«, der 
brugtes til rørhøstningen på Gurre Sø.

Søen om vinteren
For ikke så længe siden, en af de første dage i marts, 
gik jeg en tur i skoven og kom ned til søen. Den var 
islagt og den »sang« usædvanligt meget den dag. 
Det fascinerede mig meget, og jeg stod længe på 
isen lige udenfor rørene og hørte på denne syngen, 
som skyldes, at isen synker. Vandstanden har fra ef
teråret været meget høj, men i løbet af de sidste 
måneder er der løbet en masse vand af søen, og det
te bevirker, at isen ligesom svæver et stykke over 
vandet.

Når den så synker, giver det denne syngende lyd, 
som kan høres langt væk - ja helt til hvor jeg bor, 
hvis vejret er meget frostklart - samtidig med at isen 
slår lange revner på kryds og tværs over søen. Imens 
jeg stod der og betragtede de uhøstede rør, kom jeg 
til at tænke på, deri min barndom netop en sådan 
dag, med højt vejr og blank is, var vældig aktivitet 
på søen.

Alle skovløberne fra distrikterne rundt om var 
samlet for at høste rør, for det var noget, der skulle 
tages i agt, når isen var god, d.v.s. når den kunne 
bære til det arbejde, der skulle foregå.

Man brugte såkaldte »løbere«, nogle hjemmela
vede apparater til at høste rørene med. Et stativ la
vet af granlægter, med et blad foran, forneden, ca. 
90-100 cm. langt, som regel lavet af et udslidt sav
blad, hvor tænderne var hugget af. Man skubbede
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Den gamle bygning »Magasinet« 
nord for Gurrevej, her gengivet i 
Aksel Sørensens streg - efter at huset 
var brændt.

sin løber fremad i ryk, bladet skar rørene af, som så 
lagde sig pænt til rette i stativet.

Når så en passende mængde var samlet til en 
kærre, blev den bundet med selvbindergarn og lagt 
af. Senere kørte man bundterne ind til land på sto
re slæder, og de blev så stablet til senere afhentning 
og videre forarbejdning. Rørene blev hovedsagelig 
brugt til tækning af skovens huse, der for de flestes 
vedkommende var stråtækte.

De dage, hvor man var på søen, blev i nogen grad 
betragtet som en slags festdage, for da mødtes man 
med skovløbere, som boede rundt omkring, også i 
andre skove, men som dog hørte til skovriderens di
strikt. Det var folk, man ikke arbejdede sammen 
med til hverdag, og det gav anledning til megen snak 
og munterhed, især når man samledes til måltider
ne.

Der var ikke skure til at sidde i, når måltiderne 
skulle indtages. Man havde nogle skure, men de var 
placeret der, hvor vinterskovningen foregik og var 
ret tunge, og ikke så lette at flytte rundt med. På søen 
satte man sig på nogle kærer rør, eller de store slæ
der, når maden skulle spises, og da man var nogle 
stykker samlet, gik snakken livligt. Det skete også, 
at en og anden havde en flaske brændevin med og 
lod den gå rundt. Det lunede gevaldigt på de kolde 
vinterdage og satte gang i historiefortællingerne. 
Det var navnlig ved sådanne lejligheder, hvor man
ge var samlet, at man rigtig lagde mærke til de mest 
markante typer blandt skovløberne.

Søen var også tumleplads for ungdommen, når 
isen var sikker nok til at færdes på uden fare for at 
falde i vandet. Dengang var der ikke så mange ffi- 
tidsfornøj eiser, så det gjaldt om at benytte sig af det, 
når lejligheden var der. Det var jo en anderledes is
flade til skøjteløbning end de små damme på mar
kerne.

Og man kunne også benytte lejligheden til at gå 
i land på de små øer og studere dem nærmere, hvad 
man ellers ikke havde mulighed for. Eller bare det 
at spadsere over isen til den anden skov var en op
levelse i sig selv. Navnlig i vintrene 1940-45, da vi 
havde nogle lange og strenge vintre, var der megen 
aktivitet på søen af ungdommen med skøjteløb og 
såmænd også isbåde.

»Anlægget«
Overfor skovridergården, nedad mod søen, lå det der 
blev kaldt »Anlægget«.

I min faders tid i skoven, særlig i de første år, blev 
dette område holdt lidt pænere end den almindelige 
skov, og om sommeren gik han og ordnede gange
ne, rev dem pænt med rive og stak kanterne af. Alt 
sammen for at det skulle være pænt for skov
gæsterne at færdes der. Selvom det ikke skulle være 
nogen »park«, så kunne det godt ligne lidt i den stil. 
I anlægget stod flere meget gamle træer, nogle 
næsten rådne, men de var fredede. Nu er de fleste 
væk, men endnu står der nogle bøgetræer, der er om
kring 290 år gamle.
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Der var også en »Mødeplads«. En græsklædt 
plads, under nogle store bøgetræer, blev brugt til 
Grundlovsmøder og den slags. Jeg kan huske, at jeg 
som en lille dreng har været med mine forældre til 
et sådant møde. Mutter Barbré, der holdt opsyn med 
»Slotsruinen«, der ligger i nærheden, og havde en 
kiosk der, stillede med et isskab og solgte »Ispin
de«. Det er muligvis første gang, jeg har smagt 
ispind, for jeg tror da nok, at vores moder ofrede en 
25 øre, eller hvor meget den nu kan have kostet - 
dengang!

Ved søen nedenfor lå skovriderens båd. Han var 
nok den eneste, der havde båd i søen dengang, i 
hvert fald på denne side. Der var en bro, hvor bå
den var fortøjet til, og for at uvedkommende ikke 
skulle komme til den, var der lavet et rækværk med 
låge i, der var aflåst med hængelås.

Overfor skovridergården - tæt ved landevejen - lå 
der et meget gammelt hus. Facaden mod vejen var 
af bindingsværk med murede fyldninger. Gavle og 
bagvæg også bindingsværk, oprindeligt med flet
værk imellem, men efterhånden erstattet af rafter, 
når fletværket blev for nedbrudt. Bygningen blev 
kaldt for »Magasinet« og blev brugt til opbevaring 
afkogler når disse var samlet i skovene og skulle til 
tørring i Frøovnen. Desuden blev det brugt til op

Den gamle lade ved Valdemarslund med det særegne fletværk af enebær og lyng 
- nu kun bevaret meget få steder. (Foto: Per Topp, 1981),

bevaring af forskellige redskaber, der blev anvendt 
i planteskolen og i skoven.

Desværre kom en dag en person forbi, som satte 
ild til stråtaget, og magasinet brændte. Jeg kom for
bi et par dage senere og fik taget et billede af de tri
ste rester. Det var også i sidste øjeblik, for dagen ef
ter blev det hele jævnet med jorden.

Ved skovridergården ligger endnu en gammel la
debygning. Den er fredet da den er ret særpræget i 
sin konstruktion. Bygget helt af træ og med stråtag. 
Vægbeklædningen har oprindelig været lavet som 
fletværk af tynde grene, men senere erstattet af raf
ter, efterhånden som fletværket er nedbrudt af tidens 
tand. I facaden mod vejen er der endnu bevaret to 
felter af fletværket. Desuden er der flere gamle por
te af tjærede brædder. Denne lade hørte til landbru
get på skovridergården. Staldbygningen lå til ven
stre for laden, men er fjernet for mange år siden.

Høst på skovridergården
Til skovridergården hørte et ret stort landbrug og på 
dette var der en forpagter. Boligen til denne var i 
den ene ende af hovedbygningen. Desuden var der 
stalde, lo og lade.

Min fader hjalp med til kornhøsten. Jeg husker 
mest selve tærskningen, da det dengang var en stor 

begivenhed. Alt det høstede korn 
var kørt sammen i store stakke, og 
en skønne dag ankom så hele 
tærskemaskineriet. De første år - 
som jeg husker det - jeg var ikke ret 
gammel - var det et kæmpe mon
strum af en tærskemaskine. En lo
komobil, et stort tærskeværk og en 
halmpresser. Desuden flere vogne 
med diverse brædder, klodser, af
skærmning til dampmaskinen og 
kul til at fyre med. Det hele trukket 
af flere spand heste, også lokomo
bilet, da denne ikke var selvtrans
portabel.

Det var jo rigtigt noget for os børn 
at se på! Og al den postyr og råben 
og kommanderen, der var, indtil det 
hele var kommet på plads og opstil
let. Men vi skulle nok holde os på 
afstand fra dette larmende uhyre!
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Det nødvendige mandskab var ! fremskaffet, 
skovløbere, omkringboende husmænd og arbejds- 
mænd. Fyrbøderen var den der var tidligst på færde 
om morgenen, der skulle fyres i kedlen, så den var 
klar til at kunne trække tærskeværket, når det øvri
ge mandskab ankom. Når man så fik det hele til at 
køre, kom der gang i tærskningen, der varede i fle
re dage.

Det var mange mænd, der var i arbejde, nogle i 
stakken, nogle på værket ved ilægningen, og nogle 
til at tage halm fra. To-tre mand passede sækkene 
med kærnerne, og kørte dem hjem til gården, hvor 
de bar dem på nakken op på kornloftet. Det var et 
slæb uden lige!

Når høsten var færdig, blev der arrangeret høst
gilde, og det kunne godt gå hedt til! Jeg husker en 
bestemt episode, der blev fortalt: - Karlen på gård
en var gået over i sit kammer - for at sove rusen ud 
- pludselig hørte nogle andre en råben om hjælp fra 
karlekammeret. Manden stod op i sengen og tog be
stik efter døren! De fik senere ud af ham, at da han 
havde lagt sig i sengen, begyndte den at køre rundt 
i værelset, og han ville springe ud af døren, når sen
gen passerede denne! - Men der var for meget fart 
på, til at han turde springe! - Jo, - de kunne godt gå 
til den - de gæve gutter!

Engene i skoven
Midt inde i skoven lå engene, hvor vi høstede hø og 
også sommetider havde køerne på græs. Der kunne 
vi tøjre dem, men alligevel måtte vi have dem un
der opsigt, ellers kunne vi risikere at de rev sig løse, 
når fluer og myg var blevet for slemme for dem, og 
pælen var let at trække op fra den bløde engjord. Vi 
drenge gik ikke længere med køerne i skoven. Ti
derne var forandret.

Men først skulle høet høstes. Skovløberen slog 
græsset med le, efter fyraften, og i dagene efter skul
le det vendes og stakkes, når det var tørt til det. Det 
måtte børnene hjælpe til med. Midt igennem enge
ne løb den store grøft og delte dem i to. Vores på 
den ene side og en anden skovløbers på den anden 
side. Denne »Store Grøft«, som vi kaldte den, 
var om efteråret meget vandrig. Den gik tæt forbi 
vores hjem, lige overfor, på den modsatte side af lan
devejen. Der var sat et rækværk op i grøften for 
at stoppe løvet, der jo fulgte med fra skoven. 

Dette løvstop dannede et helt lille vandfald, og dets 
klukken kunne vi ligge og høre på, når vi var gået 
op i seng.

Inde på engen, på kanten af grøften, stod et æb
letræ med nogle forfærdeligt sure æbler. Af disse 
faldt en del ned i grøften og blev med vandet ført 
hjem til os, hvor vi kunne samle dem op ved »vand
faldet«. Normalt var de ikke til at spise, men når de 
havde fået lidt frost om efteråret, kunne det lade sig 
gøre, selvom det ikke var nogen udsøgt fornøjelse. 
Men vi var jo nøjsomme, dengang!

Soldaterpladsen
Tirsdag den 24. november 1981, gik en voldsom 
storm over landet, den værste i mands minde, og det 
gik navnlig ud over skovene. I Gurre Vang blev bl.a. 
en hel afdeling (489) ca. 60-årige rødgran fuld
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stændig jævnet med jorden af orkanen. De fleste re
vet op med rode, men mange knækket 2-3 meter op
pe.

Det var den såkaldte »Soldaterplads«, det selv 
samme sted, hvor jeg som lille dreng, for første 
gang, var med til at vogte vores 2 køer. Dengang var 
grantræerne ganske små, plantet 2-3 år før, og der
for var pladsen helt solåben, med masser af dejligt 
græs, så det var et ideelt sted for vores køer at græs
se.

Og for os at lege på! - Der var mange mulighe
der for at bruge fantasien, bl.a. ved de store træstub
be, der stod tilbage fra den forrige kultur. Her kun
ne vi grave små huler ind imellem de store rødder, 
- det kunne f.eks. være stalde til køer og heste, gran
kogler forestillede at være dyrene. Vi kunne under
tiden grave musereder frem med små nyfødte unger 
i og det var jo oplagt, at det var grise - små lyserø
de pattegrise! -

En aften, vi kom hjem fra dagens vogtergerning, 
syntes min bror, Poul, at der var noget der kradsede 
ham på ryggen, under trøjekraven. Mor skulle un
dersøge, hvad det var, og det viste sig at være en lil
le mus! Den havde kravlet i hans trøje og blevet der 
hele vejen hjem fra skoven.

Frøovnen
På skovridergårdens areal stod en bygning: »Frøov
nen«. Det var en treetagers bygning der var indret
tet til at få frøene ud af grankogler. Frøene skulle 
bruges til at så i planteskolen, der lå i tilknytning til 
skovridergården.

Det var især i vintertiden, der var gang i frøov
nen, men så gik det også i døgndrift. Min fader, som 
passede den, boede der næsten hele perioden. Han 
havde en gammel seng stående der, hvori han kun
ne sove ind imellem.

Der blev fyret i en stor muret ovn, og igennem 
nogle kanaler gik varm luft rundt og tørrede kog
lerne. Disse var anbragt på nogle store bakker med 
trådnet i bunden. Når de så havde fået tilstrækkelig 
varme, åbnede koglerne sig, og frøet faldt ned i 
nogle bakker neden under. Frøet og de tomme kog
ler blev så samlet hver for sig, og en ny portion kog
ler blev lagt på hylderne. Dette foregik kontinuer
ligt, og derfor var det et døgnarbejde. Der skulle 
fyres i ovnen, skiftes kogler og samles frø. Der var 

også arbejde med at rense frøene, der stod bl.a. 
en håndtrukket såkaldt »kastemaskine«.

Min far cyklede hjem en gang om dagen og spi
ste middagsmad, men jeg kan huske, at jeg også 
sommetider gik ud med mad og kaffe til ham. Der 
duftede fantastisk godt af varm gran og harpiks, når 
man lukkede døren op og gik ind. Jeg kan fornem
me denne duft endnu!

Sådan foregik det i min barndom, og det er en for
længst forældet proces. Nogle år senere blev frøud
vindingen moderniseret med en rigtig centralkedel, 
eldrevne blæsere og en kæmpestor tromle, hvor kog
lerne kørte rundt i mens de tørrede. Men også det
te fik en ende, som så meget andet. Tørreriet blev 
flyttet et andet sted hen, og bygningen blev revet 
ned.

Landbruget
Til skovløberstedet, Hestehavehus, var der et pænt 
stykke markjord, ca. 2’A tdr. land. Så der var noget 
at passe, foruden arbejdet i skoven.

Man kan vel kalde det en form for »fritidsland
brug«. Der blev dyrket korn, roer, kartofler og græs. 
Man skulle gerne være selvforsynende med pro
dukter fra mark og have, både til dyrene og hus
holdningen.

Derfor var der også meget arbejde for mor og bør
nene derhjemme, med at hakke og luge mellem ro
er og kartofler og senere høste kornet. Det var hvad 
jorden, stort set, kunne bære. Men det var også nok 
til husbehov. Og hvis kalven fik lov til at vokse op, 
kunne det blive til to køer. Og så var der mulighed 
for, at der var mælk til husholdningen det meste af 
året.

Skovløberne
I alle husene, der hørte til skovvæsenet, var der fast 
ansatte skovløbere og det hændte jo, at en hel del af 
dem var samlet ved særlige lejligheder. For eksem
pel ved rørhøsten på søen om vinteren, som jeg før 
har nævnt. Også ved klapjagten om efteråret var al
le skovløberne fra hele skovdistriktet med. Der var 
også en del halvstore drenge med, også jeg, og der 
fik man så lejlighed til at møde disse stovte skovens 
folk, som hver havde deres særpræg.

Der var Kristian Dale, en stor kraftig mand, med 
et meget bredt grin, som han havde let til. Et dejligt 

107



menneske - og en slider. Hans kone var ret lille. To 
børn havde de, en dreng og en pige. Pigen blev se
nere gift med en skovløbersøn, der også blev 
skovløber.

I Gurrevangshus boede Hans Larsen, som var 
makker til min far, idet de arbejdede i den samme 
skov. Han var også en særpræget type. Han havde 
en talefejl og var svær at forstå, hvis ikke man kend
te ham godt. Hans gemyt var sådan, at han blev ret 
irriteret på dem, der ikke forstod ham. Straks han 
var flyttet til stedet, fik hans kone Iris besøg af en 
nabokone for at hilse på de nye. Hans Larsen sagde 
en hel masse til hende, som hun selvfølgelig ikke 
forstod et ord af! Hun blev ved med at sige: »Hva- 
hva?« Til sidst blev han godt gal og råbte: - »Ka’ 
du ikk’ høre? Har du skidt i øret kælling? Krat skid
tet ud af øret!« Det skal selvfølgelig helst udtales på 
samme måde, som han sagde det, og det er svært at 
skrive....

Sinius Olsen var det man ville kalde en »gnav
pot«. Han virkede som om, han altid var sur og gna
ven over alting. Sådan var hans væsen, men han var 
sikkert god nok på bunden. Hans kone var mere mild 
og venlig.

Så var der den lille Nicolaj med de mange børn. 
Ti stykker var der vist, heraf otte søde piger! Han 
hørte til de korte mennesker, men også til de flitti
ge. Børnene, og især pigerne, var også nogle små 
nette nogen. En vinter, omkring juletid, havde jeg 
lavet en ret stor kælk, og med den bagefter, cykle
de jeg ud til den skov hvor de boede. I nærheden var 
en god kælkebakke, hvor alle de her børn, plus et 
par stykker fra nabolaget, morede sig. Med mig ba
gest på kælken og med en lang styrestang, kunne vi 
få nogle herlige ture ned ad bakken. Selvfølgelig 
med ligeså mange af de små søde piger der kunne 
være på kælken - og jeg tror, det var en fem seks 
stykker!.... Herlige ungdomsminder!....

En anden lille skovløber, det var den mindste, var 
»Lille Peter« Jensen, også en energisk slider. Det var 
utroligt som han kunne magte de store træer.

Min svoger, Otto Larsen blev skovløber i Ravne
bakkehus, da lille Nicolaj var flyttet over i Nyrup 
Hegn. Otto var et dejligt menneske. Godheden selv 
og meget vellidt blandt kolleger. Jeg holdt meget af 
ham, og utallige er de gange jeg har cyklet igennem 
skoven på aftenbesøg hos min søster Inger og svo-

Tegning af Aksel Sørensen.

ger Otto. Han havde en utrolig god fortælleevne og 
kunne altid berette historier fra ungdom og arbejds
pladser. Desværre blev han syg i en forholdsvis ung 
alder, men selvom han klarede arbejdet i skoven 
endnu i nogle år, måtte han til sidst give op og tage 
sin afsked fra skoven.

Epilog
Nu går min tur i skoven ofte i den del, hvor der før 
var dyrket mark. Den mark der hørte til Hestehave
hus. Der hvor vi pløjede, harvede og såede med en
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spænderhest. Og håndkraft!.... Hvor vi høstede 
kom, roer og kartofler. Alt komet blev høstet med 
le, samlet op med hænderne og bundet til neg.

Et skovløberlandbrug - en miniature - set med nu
tidens målestok. Men et smukt minde i mine tanker 

- selvom man dengang syntes, det var et slid - bare 
med dé små marker!.... Men det skulle jo gøres i fri
tiden.

Arbejdspladsen andet sted skulle passes først. Ar
bejdspladsen i skoven.

»Hestehavehus«, Gurrevej 502, næsten uforandret endnu i dag. (Foto: Kjeld Damgaard, 1999).
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Små kår under besættelsen

Af Grethe Nielsen

Grethe Nielsen, f. 1914 i Sasse- 
rup ved Holbæk, som datter af 
Carl Larsen og hustru Anna f 
Carlsen. Som ung tjente hun ved 
landbruget, men kom senere i 
lære som syerske. Gift 1935 med 
Eivinn Nielsen. 1947-53 syerske 
ved Tikøb Alderdomshjem, 
løvrigt hjemmearbejdede husmor 
medens familien boede i Reer- 
strup, Tinkerup og fra 1953 i 
Kvistgaard. Har i 1990 skrevet 
sine egne erindringer under titlen
»Fra Husmandsdatter paa Midtsjælland til Postmutter i Nord
sjælland« - hvorfra følgende uddrag er hentet.

Foråret 1937 rejste den tidligere skovarbejder fra 
Gydehuset til Endrup Hegn, og vi kunne så leje Gy
dehuset. Det var meget billigere. Vi gav 35 kr om 
måneden i Lønholt, hvor vi boede, og skulle give 
100 kr om året i Gydehuset. Men så skulle vi også 
selv holde det både indvendig og udvendig med ma
ling og kalkning, og så kom skovrideren en gang om 
året og så efter, om vi opfyldte vor pligt.

Vi flyttede fra Lønholt til Gydehuset den 1. maj 
1937. Den dag var Eivinn som sædvanlig på arbej
de, så jeg havde travlt med at gøre huset rent. Vores 
ældste søn, Carl, var ikke så stor, så han blev flyttet 
fra det ene rum til det andet og til sidst ud i vaske
huset. Da jeg var færdig, trillede jeg med barne
vognen mod Gydehuset. De fleste af møblerne var 
flyttet aftenen før. Turen gik godt, indtil jeg nåede 
ud for Niels Olsen, Holgestrup, så gik det ene hjul 
af barnevognen, og jeg måtte så køre det sidste styk
ke på 3 hjul, men det var kun ca 200 m.

Gydehuset
Det var mærkeligt at flytte fra et sted, hvor lande
vejen gik lige uden for huset, til et sted i den stille 
skov. Det var et meget gammelt hus med to små stu
er, et temmeligt stort køkken med stengulv og stald

døre til det fri. Murene var meget tykke, godt en me
ter, så der var et helt lille bord i vindueskarmen. Der 
var et godt komfur og vaskekedel i køkkenet og en 
god brændeovn i den ene stue. Den anden stue brug
te vi som soveværelse.

Vi havde jo nemt til brænde. Da Eivinn arbejde
de i skoven, og vi boede lige op ad den, var det ba
re at gå ud og samle, hvad vi skulle bruge. Det var 
meget lidt, vi købte. Det var især nemt med hug- 
spåner- og grankogler. De var lige til at putte på il
den. Til huset hørte også udhus og et stort brænde
skur, så der var mere plads ude, end vi havde inde. 
Det var ikke det store, Eivinn tjente i skoven, men 
med billigt brændsel og en stor have til kartofler og 
andre grønsager gik det. Der var også et stort styk
ke med hindbær og en del buske med solbær, som 
vi plukkede og solgte. Det var fine bær, som vi fik 
en god pris for. Det hjalp altsammen på økonomi-

»Gydehuset« - fotograferet i marts 1952. Skovløberhuset 
lå ved Reerstrup Fægyde - deraf navnet - men huset 
brændte natten mellem den 17. og 18. marts 1971. 
(Foto: Carl Chr. Nielsen).
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en, men var også hårdt arbejde. Det hjalp også, at 
Ej vinn havde arbejde i skoven det meste af somme
ren med plantning og udtynding af graner. Det hjalp 
jeg også med. Der var ellers ikke arbejde til de løse 
om sommeren, men Skovfoged Nissen var meget 
flink til at skaffe arbejde bl.a. med at save og flæk
ke hans eget brænde. Brændet var en del af hans løn, 
så der var meget.

Primitive forhold
Tiden gik ellers godt i Gydehuset, men det var gam
melt, og mus var ikke til at holde ude, så alle mad
varer måtte dækkes omhyggeligt til. Brønden var 
gammeldags med vinde og en spand til at hejse op 
og ned. Det var tungt og besværligt, især da vi ven
tede en lille. Han kom lige to år og to dage efter 
Carl, så nu var vi fire og Carl blevet storebror.

Den dag Hans blev født, havde jeg meget travlt. 
Jeg vaskede om formiddagen. Eivinns skjorter blev 
ikke rigtig rene den dag. Men så stegte jeg også 
flæskesteg. Niels Olsens havde faet billigt flæsk fra 
slagteriet og tilbød os noget - også til billige penge. 
Det kunne jeg ikke stå for og købte noget. Det var 
letsaltet, men der blev nu en god flæskesteg ud af 
det, og flæskesteg var ikke noget, vi fik ret tit.

Nyt job og ny bolig
Eivinn arbejdede stadig i skoven, men det var ikke 
godt med hans ryg. Han havde mange sygedage, og 
da der i 1939 blev en postrute ledig i Tikøb, søgte 
han den. Det var kun en lille tur, og jeg var imod 
det, da jeg ikke mente, vi kunne leve af det, som han 
fik i løn. Men min faster holdt også på, at han skul
le søge den, og jeg kunne godt indse, at han ikke 

Den gamle vej gennem Reerstrup mellem Nyrup og Fredensborg - lokalt kaldt Fredensborgvejen - er her fotograferet før 
omlægningen, hvorved huset »Hyldekrogen« til venstre for vejen blev nedrevet. Til højre ses gavlen af »Musehuset«, som 
nu også er nedrevet. (Foto: Carl Chr. Nielsen).
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kunne holde til sliddet i skoven, så det blev Tikøb. 
Men så kunne vi ikke bo i Gydehuset længere, da 
det kun var for skovens folk, og så begyndte jagten 
på et nyt hjem.

Omsider lykkedes det os at leje en stue og køk
ken i »Hyldekrogen«. Det lå, hvor vejen til Fre
densborg nu går, ved milestenen ved Gydevej til 
Holgestrup, så vi flyttede kun knap en halv km. 
Det var meget småt, så vi håbede på noget bedre. 
Vi klarede os da også, selv om Hans måtte sove 
i spisekammeret, og vi måtte hente vand hos nabo
en. Det var et skovløbersted, som hed »Musehuset«, 
så manden blev aldrig kaldt andet end »Musepeder«. 
Da der var flere voksne sønner, var der megen 
vask, så vores drenge kaldte konen: »Damen, der 
vasker«.

Besættelsen
Jeg fik et »skovkort«, så jeg kunne samle brænde i 
skoven. Det var også nødvendigt, da det var en me
get hård vinter. Carl og Hans var så alene, når jeg 
gik i skoven, men heldigvis var der ikke så langt, så 
jeg var ikke væk ret længe. De fik gerne nogle ro
siner at more sig med, til jeg kom tilbage. Så gik 
vinteren, og vi nåede foråret 1940. Vi havde en anel
se om, at der ville ske noget. Der var indkvarteret 
soldater rundt om på gårdene, og en af dem kom en 
del hos os. Han kom også om aftenen den 8. april 
og fortalte, at de ikke måtte forlade deres kvarterer.

Den 9. april om morgenen var Eivinn taget tidligt 
af sted. Han skulle først begynde på posthuset kl 8, 
men var taget ud til en gammel kone på turen for at 
save brænde, da hun ikke selv kunne klare det. Jeg 
sad og stoppede strømper, da jeg hørte larm af man
ge flyvemaskiner. Jeg gik ud for at se, hvad det var, 
og kunne med det samme se, at det ikke var danske. 
Jeg fik så set hagekorset og vidste med det samme, 
at det var tyskerne. Men da vi ikke havde radio, kun
ne jeg ikke få noget at vide før, jeg traf andre men
nesker at tale med. Der kom nogle danske soldater 
forbi, og da Eivinn kom hjem, kunne han fortælle 
mere om besættelsen af Danmark.

Om eftermiddagen kørte vi til Knorrenborg. Da 
vi nåede Fredensborg, så vi en masse danske solda
ter, der holdt hvil. Eivinn var henne og tale med dem. 
De ville prøve at komme til Sverige. Om det lykke
des for dem, ved jeg ikke, men nogle kom da over.

I Knorrenborg havde de radio, og den gik hele ti
den, så der fik vi mere at vide om mørklægning og 
sådan noget, så vi måtte hjem og finde tæpper til at 
hænge for vinduerne. Da det var blevet mørkt, stod 
Eivinn ude i haven og så tyskerne komme. De kom 
fra Fredensborg på motorcykler med sidevogn. Den
gang slog vejen et brat sving, så for ikke-stedkendte 
så det ud som om, man kørte lige ind i Musehuset. 
Når lygterne således ramte det hvide hus, røg sol
daten i sidevognen op. De har nok troet, det var 
en vejspærring. Det var det første, vi så til tysker
ne. Siden så vi dem næsten hver dag enten gående 
eller i hestevogne.

Frygt for fremtiden
Der begyndte at gå rygter om, at de skulle indkvar
teres privat. En dag, da jeg var ene med drengene, 
så jeg en flok komme fra Kvistgaard. Da de nåede 
»Kroglund«, gården, der lå lidt henne ad vejen, så 
jeg, at nogle af dem gik derind. Jeg tænkte: »Nu 
kommer de« og løb hen til skovløberstedet. Der sad 
mand, kone og en voksen søn. Jeg fortalte, hvad jeg 
havde set, og da der i det samme var et par, der dre
jede ind hos os, ville jeg hjem til drengene, men så 
snart jeg var ude af døren, blev den lukket og nøg
len drejet om. Den lyd kunne jeg høre længe efter. 
Jeg syntes, det var tarveligt, at ikke en gik med mig 
hjem. Det var så bare et par, der ville bede om lidt 
at drikke. Det fik de og var meget høflige og taknem
melige. Men der gik så mange rygter, og jeg var ban
ge. Men mange af de menige tyskere var sikkert li
ge så kede af krigen, som vi var, og længtes hjem. 
Jeg kan huske en, der kom forbi og blev ved at kig
ge efter Carl og Hans. Han havde måske sådan et 
par derhjemme.

Tinkerup
Da vi nåede efteråret det år, fandt Eivinn et hus 
på Tinkerup, som vi kunne leje. Det var gammelt og 
i dårlig stand. Men der var vi os selv, og fredeligt 
var der og god plads til drengene at lege på. Eivinn 
tjente stadig ikke de store penge ved Postvæsenet, 
men så tog vi, hvad vi kunne få, var tidligt oppe at 
luge roer, inden Eivinn skulle ud på turen. Så fik 
vi præstegårdshaven at passe. Den var så stor, at når 
vi var færdige i den ene ende, kunne vi begynde 
i den anden. Det var heller ikke de store penge:
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Eivinn Nielsen, (1913-1982), født i »Hestehavehuset« i 
Gurre Vang som søn af Christian Nielsen og hustru Ma
rie f Nielsen. Legitimationskort fra besættelsesårene.

50 øre i timen, men det ene med det andet hjalp det 
altsammen.

Købe noget var der heller ikke de store mulighe
der for. Sukkeret blev rationeret allerede i 1939, da 
krigen brød ud, og efterhånden fik vi mærker på 
næsten alt. Kød fik vi ikke ret meget af, men så fik 
vi noget, når de slagtede derhjemme. Det måtte man 
ikke, men det så vi stort på. Det gjorde de fleste. 
Rigtigt mel var heller ikke til at fa. Det var mest byg
mel, vi fik, og brød havde vi ikke ret meget af. Da 
de, der var under 8 år, ikke fik så mange mærker til 
brød, som de, der var over, kneb det med at få det 
til at slå til. Men vi havde heldigvis en flink brød
kusk, Marinus, og han hjalp os. Da der var ældre 

mennesker, som ikke kunne bruge deres ration, for
delte han mærkerne mellem dem, det kneb for. Vi 
fik ekstra mærker til sukker, når vi skulle sylte. I 
1941 fik vi 2 kg hver i juli, august og september og 
så 8 kg ekstra. I 1944 fik vi 18 kg og 8 kg ekstra til 
syltning. I 1946 fik vi stadig 18 kg, men kun 6 kg 
til syltning. Jeg syltede så meget som muligt, da vi 
brugte det til pålæg. Asier og lignende brugte jeg 
sødetabletter til. Det gjaldt om at regne det ud. Et 
år fik vi en stor kasse gråpærer fra mit fødehjem, 
men da havde vi brugt alt vort sukker. Så kogte jeg 
dem med lidt vand og eddike, kom Atamon i, og da 
vi så fik nye mærker til oktober, hældte jeg lagen 
fra og kogte den med sukker. Det blev godt.

Der skulle spares på alt
Kødet sparede vi også på. Aldrig mere end et styk
ke stegeflæsk til hver, men ellers var der da kartof
felfrikadeller. De blev lavet af kartoffelmos med 
godt med krydderier i. Klatkager var det samme, ba
re med sukker i stedet for salt og peber. Vi var så 
heldige et år, at der var to gårde, der havde haft en 
maskinstation til at tage kartoflerne op. De havde 
ikke taget det så nøje med at få det hele med, så da 
der blev harvet, lå der mange tilbage. Dem fik vi lov 
at samle til 1 kr pr tønde. Det var billigt, men også 
et slæb. Det var slemt for Carl og Hans. De måtte jo 
med, og en dag stormede og regnede det, så vi pak
kede dem ind i gamle trøjer og satte dem i læ ved et 
hegn. Men kartoflerne skulle op inden, det blev 
frostvejr, så de måtte tage deres del. Det år fik vi så 
mange kartofler, at vi kunne lave kartoffelmel af 
nogle af dem. Det var heller ikke til at få.

Vi havde heldigvis høns, så vi havde æg og en 
høne til at stege nu og da. Korn til hønsene kunne 
Eivinn redde ude hos bønderne, så vi klarede os 
igennem. Brændsel havde vi næsten gratis. Dels det 
jeg samlede i skoven, og det første år i Tinkerup var 
der en del tørverest på engen. Der var gravet tørv, 
inden vi flyttede derud. Vi gravede også selv tørv. 
Om vi gav noget for det, kan jeg ikke huske, men 
det har nok været hjælp på gården. Tørvemassen 
blev gravet op og æltet i en vognkasse, der blev truk
ket af en hest. Der var så nogle vinger, der gik rundt 
i kassen, og blandede massen med vand. Så blev det 
hældt ud på jorden i en træramme til at forme tør
vene i. Rammen blev så trukket frem, så det næste 
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læs kunne hældes i den. Jeg skulle trække den frem, 
men så en gang knækkede rebet, jeg trak i. Jeg sat
te mig lige oven i tørvepladderet og blev godt be
skidt og sur. Ej vinn og drengene morede sig højlydt. 
De grinede, så de næsten ikke kunne stå på benene, 
og det gjorde mig ikke mindre sur. Så skulle de en
des - tørvene altså - stilles på kant og til sidst stab
les, så de var godt tørre, når vi kørte dem hjem. Det 
var ikke så gode tørv, men brænde og varme kunne 
de da.

Det var noget, vi satte pris på, da huset var me
get utæt, og vintrene strenge. Kakkelovnen var hel
ler ikke meget værd, men så fik vi købt en lille bræn
deovn i Brugsen, og den var der to kogehuller oven
på, så jeg også kunne lave mad på den. Så sparede 
vi brændsel til komfuret, som heller ikke var meget 
værd. Der var heller ingen vaskekedel, men så fik 
jeg svigermors store, gamle suppegryde at koge tøj 
i. Den kunne tage halvanden spand vand, så den var 
stor.

Tøjet blev genbrugt
Det var næsten værst med tøjet under krigen. Det 
var ikke til at købe ret meget, og det, man kunne få, 
var ikke meget værd. Garn var noget forfærdeligt 
noget af kradsuld. Der var ligesom små pinde eller 
avner i, og stærkt var det heller ikke. Det var nok til 
at strikke af, men stoppe med det var næsten umu
ligt. Det knækkede hele tiden. Stof var heller ikke 
til at få, så det blev til genbrug. Jeg havde to gamle 
strikkede trøjer, en rød og en lysegrøn, som var me
get slidte på ærmerne. Dem fik farmor ind og fik 
strikket en dejlig varm trøje til mig af. Til Eivinn 
strikkede hun en slipover af brugt garn i mange for
skellige farver, men det var noget, der varmede. Jeg 
syede meget om. Drengene voksede jo og skulle ha
ve tøj. Så jeg var lykkelig, når jeg havde eller fik 
noget gammelt, der var til at sy om af. Jeg havde 
fået en ny symaskine til min fødselsdag i 1938. Den 
var jeg glad for, meget! Jeg havde af en faster fået 
noget matrostøj, som jeg syede om til Carl og Hans, 
så de var helt fine. Senere syede jeg et sæt tøj til 
Carl af en af mine gamle frakker. Den var fra den 
tid, da tøjet var temmelig langt, så der blev til plus- 
four og en kort jakke til ham. Til Hans syede jeg et 
sæt med lange grå bukser af en af mine nederdele 
og trøje af en blå jakke af Eivinns.

Jeg havde også den glæde at præsten en gang sag
de til Eivinn, at vore drenge altid var så pæne i tøjet. 
Jo, jeg havde megen glæde af min symaskine, selv 
om vi syntes, den var meget dyr, da vi købte den for 
400 kr. Jeg syede også til mig selv, vendte en dragt 
jeg havde, så den blev som ny. Jeg syede en kjole af 
sengehimlen til drengenes barneseng, og til sidst tog 
jeg et lagen og syede en kjole af. Den blev pæn med 
røde knapper og et blåt lommetørklæde i brystlom
men. Det var en hel lille demonstration af de en
gelske farver.

Grønne uniformer
Da vi flyttede til Tinkerup, så vi ikke meget til ty
skerne. De var der dog på øvelse og gik og kigge
de ind ad vinduerne. Vi havde sagt til drengene, at 
de ikke måtte tale med tyskerne, så da der en dag 
kom en skovfoged og ville spørge om noget, svare
de de ham ikke. Det kunne han ikke forstå, men han 
var jo i grøn uniform, som er grøn, enten den sid
der på en tysk soldat eller en dansk skovfoged. Så 
han måtte have en forklaring.

Der var jo heller ingen benzin at få under krigen, 
så bilerne fik monteret en slags kakkelovn bagpå. 
Det var især lastbilerne. Der blev så fyret med bræn
de i generatoren, som den hed. Brændet skulle være 
i små stykker.

Da vi flyttede til Tinkerup, var der en vognmand, 
der havde lejet laden til opbevaring afbrænde. Det 
var savet, men skulle flækkes. Det stod jeg og gjor
de, så tjente jeg også lidt ved det. Eivinn skovede 
også træer i Præsteskoven. Præsten havde heller ik
ke andet end brænde at fyre med. Da vi blev godt 
kendt med præsten - det var Frøkj ær-Jensen - fik 
Eivinn lov til at slå stød op i Præsteskoven mod at 
præsten fik det halve. Der var mange og store stød, 
både nye og gamle, så det blev til meget. Da svi
gerfar var gået på pension, og de var flyttet til Fre
densborg, kneb det for dem at få brændsel nok, så 
de fik et læs af stødene. Der skulle være 10 rum
meter, men da vognmanden, der skulle køre læsset, 
havde læsset de 7, sagde han, at nu ville han godt 
købe dem for 10. Men han var vant til at køre for 
kommunen, og det var arbejdsløse, der tog stødene 
op. De fik betaling for hver rummeter, så det gjaldt 
for dem om at der var godt med luft imellem, så de 
kunne fylde mest muligt.
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Hjemmedyrket tobak
Men der var stadig krig, og det blev værre og værre 
med at få forskellige ting. Sæbe var der ikke meget 
af, og alt var rationeret. Tobak var heller ikke til at 
fa. Jeg røg ikke dengang, så mig generede det ik
ke, men Eivinn røg jo, så han brugte alt muligt: 
Tørrede blade af ukrudt og kirsebærblade. Men så 
var der nogen, der begyndte at dyrke tobak. Skræd
der Hansen plantede det meste af haven til med to
baksplanter. I præstegårdshaven blev der også plan
tet en del, og en mand ude på Præstemarken havde 
en hel mark fuld. Når bladene var store nok, blev de 
knækket af, trukket på snore og hængt til tørre på et 
loft eller et andet luftigt sted. Jeg var med både at 
plukke og trække på snore. Når bladene så var tørre, 
var de til at ryge i pibe. Det var nok bedre end alt 
det andet, de røg, men det lugtede ikke godt.

Vi havde nogle strenge vintre i den tid, især i 
1942. Der var faldet megen sne, så den lå i et tykt 
lag overalt. Langs med vejene var der høje volde. I 
begyndelsen af februar kom der en dag et voldsomt 
isslag. Vi kunne stå derhjemme og høre, hvordan det 
bragede nede i skoven, når grenene ikke kunne hol
de til trykket, men brækkede af træerne. Det var 
især egetræerne, det gik ud over. Men vi fik meget 
dejligt brænde ud af det.

Hverdag i Tinkerup
Vi havde også en kat, medens vi boede på Tinke
rup, og den havde vi fået på denne måde: Et år vi 
skulle på sommerferie, var Eivinn aftenen før, vi 
skulle rejse, kørt til Kvistgaard Station for at sende 
kufferterne. Da han så kørte hjem gennem skoven, 
fandt han en kattekilling, der gik og peb ynkeligt. 
Han tog den med hjem, og den fik noget mælk. Men 
da vi skulle rejse næste dag, var det ikke så godt for 
den. Vi bad så hende, der skulle passe vore blom
ster, om at give den lidt mælk, hvis den blev der. Da 
vi kom hjem, blev vi modtaget af en glad, spinden
de kat. - Den blev stadig hos os, og når vi gik tur, 
fulgte den os som en lille hund. Når vi gik til Tikøb, 
standsede den ved lægen. De havde nemlig hund, så 
den sad der og ventede til, vi gik hjem. Jo, engang 
smuttede den med. Vi skulle til juletræ i søndags
skolen. Den kom med ind, men blev helt forvildet 
og for ind under træet. Vi fik fat i den og satte den 
udenfor. Da vi gik hjem, sad den ved lægen og ven-

Målebordsbladfra 1948 visende familien Nielsens tre hu
se i hhv. Reerstrup og Tinkerup.

tede på os. Vi havde den i mange år, men engang, 
vi havde været borte, lå den nede i mosen og var 
død, da vi kom hjem. Det var en stor sorg.

Men ellers havde vi det godt i Tinkerup. Drenge
ne havde god plads til at lege. De havde bl.a. en me
get stor trærod, som de brugte som motorcykel. Det 
er godt med fantasi, når der ikke er så meget lege
tøj. Vi fik også en større urtehave i Tinkerup. Den 
lå godt og frit. Den skrånede lidt mod syd, så vi dyr
kede mange grønsager. Det var dejligt med lidt af
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veksling i maden. Et år havde vi så mange agurker, 
så vi forærede en masse væk. Vi var lige ved at for
syne hele Tikøb med agurker. Men vi brugte også 
andre ting. Eivinn reddede sig somme tider en kålra
bi, og den stuvede vi. De nye mælkebøtteblade brug
te vi som spinat. Da Jens Jensen så det, gik han hjem 
og lugede græsplænen, og så måtte svigerdatteren 
lave spinat.

Så gik tiden, og i 1943 begyndte Carl at gå i sko
le. Det var lidt af en omvæltning, men han var glad 
for det, og selv om Hans savnede ham, så var glæ
den stor, når Carl kom hjem og kunne fortælle nyt 
fra skolen. Det var nemt for Carl, at han kunne gå 
ad skolestien.

Krigen kommer nærmere
I 1944 forlangte tyskerne, at vi alle skulle have et 
legitimationskort. Da det skulle være med billede

Brødrene, Hans og Carl Nielsen, fotograferet i 1943 i por
ten på Nyvanggaard, hvor de hentede mælk hos gårdejer 
Peter Jensen.

på, var der nogle fotografer, der øjnede en lejlighed 
til at tjene nogle penge, så de tog rundt og fotogra
ferede folk. Der kom også en til Tinkerup og tog bil
leder af os. Kortet skulle vi altid have med os, men 
jeg har nu aldrig haft brug for det.

Vi var også med til Alsang. Næsten hele Tikøb og 
omegn samledes bag Tikøb Skole og sang fædre
landssange. Det var noget, der skabte sammenhold. 
Så kan jeg også huske, der en dag kom en dame og 
ville sælge billeder af kongeparret. Jeg ville gerne 
købe, men havde ingen penge. Det sagde jeg, og vi 
kom til at tale sammen. Hun spurgte, om vi ikke hav
de plads, så deres gamle mor kunne bo hos os, hvis 
hun og hendes broder, der boede sammen med mo
deren, pludselig kom til at rejse. Men vi havde jo 
desværre ingen plads, og jeg vidste ikke, hvem jeg 
skulle vise hende hen til. Men jeg håber, hun fandt 
et sted til moderen.

Illegalt arbejde
Vi hørte ikke så meget til luftalarm ude på landet. 
Men engang Eivinn og jeg var i Helsingør, blev der 
luftalarm. Vi gik hen ad gaden, da der kom en be
tjent og sagde, vi skulle gå i beskyttelsesrum. Det 
var der ingen af os, der havde lyst til, så vi skyndte 
os ud af byen og sad på en grøftekant, til alarmen 
blev blæst af. Men ellers kunne vi, når der var luft
alarm om aftenen, stå ude i Tinkerup og se lys
kasterne og sporlysene inde over Helsingør. Jeg kan 
især huske en aften, det var meget voldsomt. Mine 
forældre var hos os, og min mor blev meget for
skrækket. Det havde hun ikke set før. Da vi et par 
dage efter fulgte dem til toget i Kvistgaard, hørte vi 
igen, at der blev blæst alarm, så de var ikke meget 
for at tage med toget. Men det var forbi inden, de 
nåede København.

Der skete så meget i den tid, også meget jeg 
først fik at vide senere, som dengang Eivinn kørte 
til Humlebæk med posttasken fuld af illegale 
blade. Der var spærret af tyskerne ved Dyrlæge
krydset ved Kvistgaard, og alle blev stoppet. Eivinn 
ville også stoppe, men han var i postuniform og 
blev bare vinket frem af tyskerne, og det samme 
gentog sig ved skovfogeden på den anden side 
af Kvistgaard. Eivinn ville ikke fortælle mig, hvad 
han var med i, for at jeg ikke skulle gå og være uro
lig for ham.
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Maj 1945
Men krigen gik sin gang. Det gik tilbage for ty
skerne, og krigen kom nærmere til den danske græn
se. Så nåede vi den 4. maj 1945. Jeg var om efter
middagen nede hos min faster, og med alle de ryg
ter, der gik, talte vi om, om vi turde sende børnene 
i skole dagen efter. Men det gik helt anderledes.

Om aftenen gik Eivinn til møde i præstegården, 
og jeg gik også til Tikøb og byttede bøger. Da jeg 
kom hjem, stod Carl og Hans og råbte til mig, at ty
skerne havde overgivet sig. Jeg ville dårligt tro det, 
men det var fru Nielsen fra »Skrædderhuset« ved 
Rakkerdammen, der havde fortalt dem det, så da vi 
ikke selv havde radio, gik jeg derhen og fik det gla
de budskab at høre. Det var dejligt selv at høre det 
i radioen, og så spillede de »Kong Christian«. Det 
var lige til at tude over af bare glæde. Nå, men jeg 
gik hjem og fik lagt drengene i seng. Så satte jeg 
mig til at vente på Eivinn, men rullede ikke de sor
te gardiner ned. Da Eivinn kom hjem, havde de fået 
det at vide i præstegården, og præsten havde bedt 
Eivinn hejse flaget. Der var rigtig glæde over alt.

Festdage
Næste morgen blev vi vækket ved, at der var nogen, 
der bankede på vinduet, og Eivinn blev bedt om at 
komme straks. De skulle til Hornbæk og fange stik
kere. Det var ikke rart, men det skulle gøres. Det var 
nok ikke alle, de fangede, der var lige skyldige, men 
nogle var der, som havde lavet meget ondt under kri
gen. Så Eivinn var ikke så meget hjemme de første 
dage, men så om søndagen havde vi en dejlig fest
og takkegudstj eneste i Tikøb.

Aldrig har jeg set kirken så fyldt med mennesker. 
Den var pyntet med røde og hvide blomster, og alt, 
hvad der var af faner i Tikøb, var med. Da fanerne 
blev båret ind, stod jeg lige over for en ældre mand. 
Tårerne løb ham lige så stille ned ad kinderne. Det 
var af bare glæde. Tænk, netop til den søndag hav
de jeg gået og sparet kødmærker sammen, så vi skul
le have steg. Jeg havde også bestilt flødeskum på 
mejeriet. Den fløde, vi kunne købe, var ikke til at 
piske til skum, men den fra mejeriet kunne. Vi fik 
en rigtig festmiddag uden, at vi kunne vide, der blev 
noget at feste for.

En usædvanlig musefælde
Der blev festet meget den sommer, men ellers gik 
tiden med stadig rationering. Der var stadig ingen 
varer at få, og pengene var også stadig små, selv om 
Eivinn havde fået den store tur i Tikøb, og det jo 
hjalp lidt på finanserne. Det var dejligt vejr hele den 
sommer, og Eivinn havde en del arbejde på Guld- 
smedegaarden. De var meget flinke der. Vi fik de
res gamle radio, da de selv fik en ny. Den kunne 
godt sige noget, og så var den en glimrende muse
fælde. Da der var noget i vejen med den, ville 
Eivinn pille bagklædningen af, men da han stod med 
den, for der en mus ud af den. Han blev så for
skrækket, at han tabte radioen ned på musen, og 
så var den død. Da radioen rigtig blev skilt ad, var 
der et muselig inden i den. Musen havde fået det for 
varmt. Ja, nu kan jeg more mig over det, men det 
var ikke rart med alle de mus.
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Et forgæves kup i Tikøb

Af Kjeld Damgaard

Det var en kold og klam novembernat. Helt nøjag
tigt natten mellem den 22. og 23. november 1944. 
Stedet er Hornbæk. Her boede kommuneassistent 
Thomas Jessen. Klokken var halv tre om natten, da 
det pludselig buldrede kraftigt på Jessens dør. Da 
Jessen åbnede, trængte et par maskerede og revol- 
verbevæbnede mænd ind, og der blev spurgt om 
hans navn var Jessen, og om han var ansat ved skat
tekontoret i Tikøb.

Da Jessen kunne svare bekræftende på begge de
le, blev han med en truende revolver beordret til at 
følge med til vejen ved Hornbæk Præstegaard. Her 
fik han ordre til at stige ind i en bil af mærket Ford 
V8, som derefter kørte mod Tikøb.

På hjørnet ved Gurrevej og den daværende Bors
holmvej (på denne strækning nu kaldet Horn- 
bækvej) stoppede bilen, og under ledsagelse af yder
ligere et par maskerede personer blev han beordret 
til at følge med til Kommunekontoret.

Ingen nøgler!
Jessens bortførere havde tilsyneladende her forreg
net sig. Det viste sig, at Jessen ikke var i besiddel
se af nøgler til Kommunekontoret. I stedet måtte han 
nu udpege, hvor alderdomshjemmets økonom, A.C. 
Harvig boede.

Harvig vågnede ved, at en person trykkede en ru
de ind i hans soveværelse, hvorefter vedkommende 
steg ind igennem det åbnede vindue. Harvig blev 
herefter beordret til at stå op for at åbne Kommu
nekontorets yderdør til gården samt til at udlevere 
nøglen til skattekontoret. En enkelt revolverbe- 
væbnet mand holdt derefter vagt over Harvig, mens 
Thomas Jessen blev taget med af 7 maskerede per
soner. Udenfor Kommunekontoret ventede yderli
gere et antal bevæbnede mænd.

7-mands-gruppen begav sig nu op til skattekon
toret, hvor Jessen fik ordre til åbne folkeregister
skabene, hvorfra 8 skuffer med navnekort og 5 skuf
fer med hovedregisterkort blev fjernet, medens 1 
mand holdt vagt over Jessen og anden mand holdt 

vagt udenfor på gangen. De maskerede mænd hav
de kun interesse i at få fat i folkeregisterskufferne, 
og der blev således ikke spurgt eller søgt efter an
det materiale eller andre papirer.

Bortført
Efter ca halv times forløb var alle skufferne ført bort 
gennem gården, og Jessen og Harvig blev ført til
bage til Harvigs lejlighed. Her bevogtedes de to 
kommunale embedsmænd i endnu ca en halv time, 
hvorefter den sidste revolverbevæbnede mand for
lod Harvigs lejlighed i Alderdomshjemmet.

Klokken var nu kvart i fire om natten, og den 
første der fik meddelelse om folkeregisterets bort
førelse var sognerådsformand H. Sandell.

En uge senere
Den følgende torsdag, den 30. november kl. ca 9 
om morgenen, henvendte der sig fire civilklædte 
herrer på Tikøb Kommunekontor. De forlangte afta
le med kommunebogholder Helge Petersen. Da 
Petersen indfandt sig, gav de fire herrer sig til at 
undersøge Petersens tøj og skrivebord, men fandt 
tilsyneladende intet af interesse.

H. Petersen blev herefter beordret ned i en bil, 
som kørte ham til hjemmet i Tikøb by. Her foretog 
herrerne ligeledes en undersøgelse - men kørte kort 
efter tilbage til Kommunekontoret.

Opsamlingssted
Det tyske politi brugte nemlig i de kommende timer 
administrationsbygningen som opsamlingssted for 
en række personer. Det var foruden kommunebog
holder H. Petersen, økonom A.C. Harvig, murer
mester Gunnar Jensen, vognmand Alfred Petersen, 
barbermester Johannes Hjeresen og skomager
mester Carl Rasmussen, alle fra Tikøb. Desuden del
tog bestyrer Wilhelm Hansen, Kvistgaard Hoved- 
gaard.

Disse personer var alle mistænkt for at have fjer
net folkeregisteret. Skufferne med registeret var ble- 
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vet fimdet - gemt over Tikøb Kirkes hvælvinger. 
Sognerådsformand Sandell kom nu til stede og blev 
sat ind i situationen; men man undgik ikke at per
sonerne blev interneret af det tyske politi.

Folkeregisteret i tysk varetægt
Nu stod sognerådsformanden imidlertid med et nyt 
problem - et problem, som kunne fa yderst ubeha
gelige konsekvenser. Folkeregisteret befandt sig jo 
nu i det tyske politis varetægt - det sidste sted man 
ønskede at oplysningerne skulle ende. Men sogne
rådet var i vildrede. Turde man rette henvendelse til 
det såkaldte tyske sikkerhedspoliti?

Sandell spurgte forsigtigt om ikke amtet ville bi
stå med at fa registeret tilbage. Amtmand Kay Ul
rich skulle imidlertid ikke nyde noget, og skyndte 
sig at sende sorteper videre til Indenrigsministeriet. 
På dette tidspunkt fungerede ministrene jo imidler
tid ikke længere, så det blev kontorchef i Inden
rigsministeriet, Knud Larsen, der den 2. januar 1945 
skrev til sognerådsformand Sandell.

I skrivelsen omtaler Knud Larsen, at det er mini
steriet bekendt, at det tyske politi i lignende tilfæl
de andre steder i Danmark, uden større indvendin
ger havde draget omsorg for, at registrene blev le
veret tilbage til de pågældende kommuner. Ministe
riet mente derfor, at det ville være uden problemer 
for sognerådet at rette henvendelse til de tyske myn
digheder og bede om registerets tilbagelevering.

Knud Larsen sluttede sin skrivelse af med en be
mærkning om, at man da gerne i ministeriet ville 
høre, hvorledes det kom til at spænde af.

4 ugers spændt venten
Allerede samme dag skrev Sandell derfor til det ty
ske sikkerhedspoliti på »Wisborg« i Helsingør. I 
brevet skrev Sandell bl.a. at registeret savnedes me
get i det daglige arbejde på Kommunekontoret. Des
uden forudså man store problemer ved den fore
stående påligning af skat.

Der gik imidlertid 4 uger inden der kom svar fra 
Wisborg. Men den 31. januar ringede telefonen på

Tikøb Kommunekontor og Alderdomshjem - rammen om de dramatiske begivenheder i november 1944.
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Sognerådsformand Herman Sandell var meget i tvivl om, 
hvorvidt man kunne tage kontakt til det tyske sikker
hedspoliti.

Men aktionen i Tikøb resulterede - som vi har set 
ovenfor - i præcis det modsatte resultat. Folkeregi
steret faldt netop i det tyske sikkerhedspolitis hæn
der. Og her blev det i 2 måneder!

Forhistorien
En detalje, som man i samtiden måske ikke har hæf
tet sig særlig ved, var den omstændighed, at skønt 
flere af kommunens embedsmænd således nu var 
forhindret i at møde på arbejde p.g.a. interneringen, 
så blev deres løn fortsat udbetalt til deres familier.

Og hvorfor blev egentlig kommunens funktio
nærer internerede - det var jo dem, som blev over
faldet og truet. Og hvordan kom kommuneboghol
deren ind i billedet - han var jo slet ikke tilstede den 
famøse nat i november ?

Ja, som nævnt ovenfor var der delvist tale om et 
skuespil. Sagen var nemlig, at flere - måske alle - 
implicerede vidste på forhånd, hvad der skulle ske.

Ordre fra Frihedsraadet
Den 21. november 1944 - kl. halv fire om eftermid
dagen - kom nemlig murermester Gunnar Jensen til 
Kommunekontoret og bad om en personlig samtale 
med kommunebogholder H. Petersen. Gunnar 
Jensen meddelte, at han fra Frihedsraadet havde faet 
ordre til at fa fjernet kommunens folkeregister, men 
at han følte sig forpligtet til først at underrette kon
toret, da han var overbevist om - under de hersken
de forhold - at man ikke ville gøre indvendinger.

kommunekontoret, og Gestapo meddelte, at regi
steret kunne hentes på »Wisborg«. Afhentningen 
skete allerede samme dag.

Skuespillet
En dramatisk beretning ved første øjekast. Og sådan 
kom den til at stå i samtiden - i alle fald på overfla
den. Men ikke alt var under besættelsen, hvad det 
så ud til på overfladen.

Og i dette tilfælde var der da også tale om et isce
nesat skuespil - men desværre for aktørerne med et 
magert - næsten skæbnesvangert - slutspil. Hele ak
tionen var beordret af Frihedsraadet, der frygtede at 
landets mange kommunale folkeregistre skulle fal
de i hænderne på Gestapo eller anden tysk myndig
hed - og måske blive brugt til ubehagelige formål.

Alfred Petersen 
(f 1912) var 
vognmand i 
Tikøb fra 1937 
- og en af 
medlemmerne 
af modstands
gruppen i 
Tikøb under 
besættelsen.
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Tikøb Folkeregisters Kar
totek fjernet af revolver- 

bevæbnede Mænd
Assistent Jessen Hev hentet i Hernbøh og tart til Tikøb, 

hver Økonom Bervlg Hev boldt op
Tikøb Kommunes IFolkeregi- i 

sters Kartotek er 1 Gaar Nat ble
vet fjernet af 7-7-8 ptetolbevæb- I 
nede Mænd. Ved 2—3-Tlden om | 
Natten blev Assistent Jessen, 
der er ansat paa Folkeregistret, 
banket op paa sin Bopæl i Horn
bæk. JBaa snart han fik Døren 
lukket op, fik han en Pistol stuk
ket for Brystet,-og efter at Ved
kommende havde faaet at vide, 
at det var den rette Mand, man 
havde tor sig, blev Jessen kom
manderet til at tage sit Tøj paa 
pg følge, med. Ved Hornbæk Kir- 
kegaard holdt en (Personbil, og i 
den. blev Jessen ført til Tikøb, 
hvor han blev .sat af. ved^ejen, 
dér drejer ned til Komtmiunekon-, 
toret Her stod, flere pistolbevæb- 
nede Stand, der . førte ham til 
Kontoret Straks efter bankede 
han Økonom Warvifl, Alderdoms

hjemmet, op.
— Hvad vil Det spurgte Har- 

vig, og i det samme blev en Rude 
til Soveværelset knust-og en (Pi
stol stukket frem. Bu Mand 
kravlede ind i Soveværelset og 
lukkede Dørene op, hvorefter 
Harvig mød en Pistol for Brystet 
blev tvunget til at udlevere 
Nøglerne til Folkeregistrets 
Kontor. Da dette var sket 
kom andre (Mænld anted Assistent 
Jessen, som de lukkede ind i 
Hårvigs Soveværelse. iSaa for
svandt alle paa nær een Mand, 
som holdt Jessen og Harvig i 
Skak med en Pistol i Løbet af en 
(halv Time. Mens dette stod paa, 
havde de andre fjernet Kommu
nens . Folkeregisters (Kartotek, 
der. sandsynligvis er ført bort i 
den Bil, som Jessen blev hentet 
i paa sin Bopæl.

Selvom det var under besættelsen og der var censur af 
pressen, blev sagen omtalt - her omtalen i Helsingør Dag
blad d. 23.11.1944.

Gunnar Jensen ønskede et svar indenfor en halv 
time - men kommunebogholderen ville have assi
stent Thomas Jessen involveret, da det var ham, der 
var ansvarlig for Folkeregisteret. De to kommunale 
embedsmænd bad derfor om en udsættelse til næste 
dag, med henblik på at overveje, hvorledes det bedst 
kunne lade sig gøre at fjerne registeret fra Kommu
nekontoret.

Gunnar Jensen ville imidlertid ikke acceptere det
te, da det lå i hans ordrer, at registeret skulle fjernes 
samme nat. Da murermester Jensen blev spurgt om 
hvorledes han havde tænkt sig det skulle foregå, sva
rede han, at han havde tænkt sig at stoppe kortene i 
sække og derpå grave dem ned i jorden. De to kom
munale embedsmænd protesterede kraftigt herimod, 
idet det var dem magtpåliggende, at kortene blev op
bevaret på en sådan måde, at de ikke led overlast - 

de skulle jo på et eller andet tidspunkt tilbage og 
bruges i forvaltningen. Og hvis Gunnar Jensens for
slag blev bragt til udførelse, ville kortene jo blive 
jordslåede og ubrugelige.

Flere forhandlinger
Petersen og Jessen foreslog derfor, at kortene blev 
fjernet i de stålskuffer, som de befandt sig i, derpå 
pakket ind i tjærepap, og derefter nedgravet i amts
vejvæsenets grusgrav ved Hornbækvejen. Herom 
enedes man, men så opstod en lang diskussion om 
transporten. Jensen hævdede at have tilstrækkeligt 
med mandskab, der kunne bære kasserne væk, men 
Petersen indvendte, at det ville være meget tungt, og 
at det ville vække alt for stor opsigt, hvis en tilfæl
dig forbipasserende så adskillige mennesker kom
me slæbende med tunge kasser langs Gurrevej.

Murermester Gunnar Jensen (1887-1966), Tikøb, var le
der af modstandsgruppen i Tikøb, og i den egenskab le
dede han »angrebet« på Kommunekontoret. Det var imid
lertid ikke uden baggrund, at Gunnar Jensen deltog i 
modstandsarbejdet. Under 1. verdenskrig havde han 
meldt sig som frivillig til den canadiske hær og blev i 1918 
sendt til egnen omkring Verdun i Frankrig.
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Jessen og Petersen foreslog derfor, at murerme
ster Jensen skulle komme med en bil og et par mand 
og så lade det køre væk på denne måde. Jensen ind
vilgede i denne fremgangsmåde og forlod derpå 
Kommunekontoret for at give besked til sin gruppe. 
Efter ca. 3 kvarter kom Jensen tilbage til Kommu
nekontoret, hvor han atter havde en samtale med 
Jessen samt assistent Ove Hermann, som viste ham 
det nye folkeregisterkontor. Efter yderligere 3 kvar
ter, kl. ca. 17.30, forlod H. Petersen Kommune
kontoret og vendte først tilbage ved arbejdstids be
gyndelse den næste dag.

Alle vidste besked i forvejen
Imidlertid overholdt Gunnar Jensen ikke aftalerne. 
Som omtalt i denne artikels indledning stillede han 
i stedet med 14 mand, som bar registeret langs lan
devejen til Tikøb Kirke, hvor det blev anbragt mel
lem hvælvingerne på loftet. Forinden var Thomas 

Jessen blev bortført fra sit hjem, hvad han udmær
ket i forvejen vidste han ville blive, ligesom også 
A.C. Harvig i forvejen var orienteret - af Jessen - 
om, at han ville blive vækket om natten m.h.p. at 
udlevere nøglerne til Kommunekontoret.

Bortførelsen af Tikøb Folkeregister blev altså ik
ke den store succes - og slet ikke for aktørerne. Bå
de de involverede kommunale embedsmænd og fle
re af de nævnte modstandsfolk fra Tikøb internere
des og endte efter kort tid i Frøslevlejren, hvor de 
først blev frigivet i forbindelse med befrielsen i maj 
1945.

KILDER:
Helsingør Dagblad, november 1944.
Nordsjælland, november 1944.
Tikøb Kommunes Arkiv, Helsingør Kommune.
Interview med Gustava Jensen, Helsingør, januar 1999.
Interview med Agnes Olsen, Bistrup januar 1999.

Murermester Gunnar 
Jensen og de øvrige 
involverede i bort
førelsesaffæren 
i Tikøb, blev alle 
interneret af det 
tyske sikkerheds
politi.

Alle deltagerne sad 
først fængslet på 
Wisborg i Helsingør, 
dernæst på Kronborg 
og Vestre Fængsel 
i København.
Nogle endte i 
Frøslevlejren, hvorfra 
de blev frigivet den 
5. maj 45.

Her er Gunnar 
Jensens bevis på 
interneringen, udstedt 
af den danske 
lejrkommandant.

Ben danske Lejrkommandant

-------------------  (afrives af DSB)

Fröslevs danske Le j rk omman dar.’

/
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Vangegaard Frugtplantage i Harreshøj

Af Erik Stendevad-Larsen

Erik Stendevad-Larsen, f 26.03. 
1919 i Aalborg, som søn af foræl
dre, som drev købmandsforretning 
og senere blev gårdejere. Landvæ
senselev, forvalter på div. herre- 
gaarde. Ophold på bl.a. Dalum 
Landbrugsskole. Gift 1944. Besty
rer på Vangegaard Frugtplantage i 
Harreshøj 1947-63. Kredsformand 
for forvaltere og bestyrere i frugt
avlen i Nordsjælland. Planteavls
tekniker ved Statens Plantepa
tologiske Forsøg 1963-81. Som pensionist ansat som sikker
hedsvagt ved Louisiana Kunstmuseum 1985-92. Formand for 
Tikøb Menighedsraad. Interesse i bøger, foreningsarbejde 
samt siden 1981 arbejdet med at skrive erindringer til Natio
nalmuseets etnologiske afd., specielt vedr. tiden på herregård
ene. Indtil 1996 bopæl i Tikøb, derefter Fredensborg.

1. November 1947 begyndte en hel ny tilværelse her 
i Nordsjælland, jeg med ansættelse som plantage
forvalter, min kone som den, der skulle styre den 
store husholdning med familie og en del af de an
satte. Det blev til 16 år i Harreshøj.

Kort varsel
Med ansættelsen fulgte tjenestebolig med lys og var
me, d.v.s. brændsel til kakkelovnene. Var forholde
ne, løn o.s.v. bare nogenlunde, var det for en fami
lie en eftertragtet stilling. Boligmanglen var jo ka
tastrofal stor her efter krigen. Der var mange, der 
søgte en sådan plads. De første ansøgninger røg di
rekte i papirkurven, hvis det skrevne ikke var i or
den, i næste omgang skete frasorteringen på grund
lag af de medsendte anbefalinger, tilbage stod en 
flok, der så blev kaldt til nærmere samtale. Jeg var 
en af de heldige, der blev indkaldt til samtale. Men 
da vi på det tidspunkt boede i Nordjylland og med 
tanke på datidens transportmidler, var der et godt 
stykke til Esrum i Nordsjælland.

En lørdag formiddag fik jeg brev om, at jeg kun
ne møde til samtale søndag! For at nå det, skulle jeg 
med rutedamperen fra Aalborg allerede samme af
ten. Den skulle så efter planen, være i København 
søndag morgen og herfra skulle jeg med tog og rute
bil til Esrum. Skibsoverfarten blev imidlertid først 
med ankomst til København omkring søndag mid
dag. Jeg ville altså komme for sent til samtalen. Nu 
var der jo på en hovedbanegård som København te
lefoner nok, problemet var, at jeg var aldeles ukendt 
med en telefonboks. Jeg måtte have en af de ind
fødte til at hjælpe mig!

Ansættelses-samtalen
Jeg fik en forbindelse til Vangegaard Frugtplantage, 
men her var der ikke den stærke erindring om den 
planlagte samtale. Jeg måtte oplyse, hvem jeg var 
og også, at jeg var blevet tilsagt til et møde samme 
dag. Sammenlagt med den lange rejse jeg havde bag 
mig, havde dette en meget afsvalende virkning. Der 
blev nu aftalt et nærmere tidspunkt, hvor jeg kunne 
komme, og ud på eftermiddagen mødte jeg så op. 
Mødet skulle foregå i direktørens villa, en meget at
traktiv og nybygget bolig, der var opført på det høje
ste punkt i plantagen og med udsigt ned over Esrum 
Sø. Det hele havde noget herskabeligt over sig, dog 
uden at være prangende. Mit første indtryk var no
get med soliditet, trygge familie-omgivelser m.v. 
Det viste sig også at holde.

Det var altså søndag eftermiddag og jeg blev ind
budt til kaffebord sammen med et par gæster. Det 
var sådan set den første del af ansættelsesprocedu
ren. En afslappet stemning skulle være med til at 
røbe noget om, hvad jeg stod for. Direktøren stille
de ind imellem passende spørgsmål udover den al
mindelige konversation. Jeg fik her en kontakt med 
fruen, som senere viste sig at blive afgørende. Kaf
fen fik ende og mødet blev nu forlagt til direktørens 
kontor. Som sædvanligt var man placeret, så man 
skulle se hen over stakken af ansøgninger på skri
vebordet. I dette tilfælde ville jeg nu ikke lægge så
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Luftfoto af Vangegaard, med Harreshøjvej i forgrunden. Den store ladebygning bag selve det oprindelige gårdanlæg, er 
frugthuset, der blev bygget omkring 1950. Baggården strækker den ældste del af frugtplantagen sig - anlagt som planta
ge i årene efter 1937.

meget i - direktøren var faktisk en reel mand, der ik
ke brugte ufine virkemidler. Det almindelige var el
lers på dette sted i en ansættelsessamtale, at når løn
nen blev fastsat, så skete det, at der med passende 
mellemrum diskret blev lagt en hånd på dyngen af 
ansøgninger.

Samtalen fik også ende, og en søn af direktøren 
skulle nu vise mig plantagen og boligen. Imedens 
havde direktøren og fruen en samtale, som resulte
rede i, at jeg blev ansat. En begivenhed, som i høj 
grad og på mange måder - ud over det arbejdsmæs
sige - kom til at præge mit liv og hermed også min 
families liv.

Livet på plantagen
Ejeren var direktør O.C.Thielst. Han var forsik
ringsdirektør i sit eget selskab, Sø- og Transport

forsikring først i Kampmannsgade i København og, 
såvidt jeg husker, senere i Shell-huset. En enkelt 
gang var jeg med inde og se det, en ret stor virk
somhed med mange ansatte. En af sønnerne var un
derdirektør her, og en anden, som jeg arbejdede 
sammen med, var en form for administrator af plan
tagen - han var i ejerens sted her.

Arealet var på 66 tdr. Id., hvoraf halvdelen var 
blevet beplantet i 1937, da Thielst overtog Vange
gaard. I 1947, da jeg ankom, var denne afdeling så
ledes 10 år gammel og der var her 11.000 træer - al
le i den bæredygtige alder. Disse træer skulle så dan
ne det økonomiske grundlag for en beplantning af 
de sidste 33 tdr. Id.

Efter fa år - omkring 1950 - var således alt be
plantet. Der var flest æbler, herefter pærer, kirsebær, 
blommer og på et tidspunkt også 7 tdr. Id. med
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Martha og Oluf Thiels t, ca 1958.

provision. Eksporten var altid i læs af 10 tons, der 
blev kørt til skibe, som hovedsageligt sejlede frug
ten til Finland og England.

Eksportfrugten var et stort og besværligt kapitel. 
Der var her en meget streng kontrol, hvert læs blev 
kontrolleret på lageret inden afgang og bare en en
kelt forkert pakket kasse kunne medvirke til en af
visning af hele sendingen. Ved eksport blev æbler
ne først størrelsessorteret i en sortérmaskine. Her
efter blev de enkelte størrelser pakket i specielle 
kasser, hvert æble omsvøbt med papir og nedlagt i 
kassen efter et bestemt system. Derefter vejning, 
påsætning af etiketter med alle relevante oplysnin
ger, herunder sort, æblestørrelse, netto- og brutto
vægt, pakkedato, plantagenavn og andet. Et meget 
krævende arbejde, men alligevel vældigt interessant 
for alle medvirkende. Jeg tror, kapaciteten var 2-3 
tons om dagen, hvis det lykkedes med en ugentlig 
udskibning.

solbær. Det blev hovedsageligt en finsk sort der hed 
Brødtorp. Æblerne var gul og rød Gråsten, Cox O- 
range, Laxton Superb, Pigeon, Ananas, Belle de 
Boskoop, Lord Suffield, Lambourne med flere. 
Pæresortene var ligeledes meget alsidige. Hertil 
kom, at vi senere foretog store rydninger af gamle 
sorter, som måtte vige for nye. Det var hovedsage
ligt amerikanske sorter Mclntosch, Spartan o.l. Der 
var således en bestandig bevægelse på en sådan 
plantages sorter. Enkelte gamle sorter som Cox O- 
range m.fl., kunne dog stadig sælges da jeg holdt op 
i 1963. Forklaringen på disse stadige nyplantninger 
var, at markedet ikke mere kun var Danmark. Der 
blev desuden straks efter krigen åbnet for import, så 
der var også stor konkurrence på hjemmemarkedet. 
Meget af den danske frugt skulle nu eksporteres, 
hvilket var en meget interessant ting, som gav det 
hele en god spænding.

Skarp konkurrence
Da vi var på det højeste, var den samlede høst 500 
tons. Den blev ikke større trods store anstrengelser, 
fordi stadige skift til nye salgbare sorter var med
virkende til at produktionen ikke kunne forøges. To 
grosserer på Københavns Grønttorv var aftagere til 
hjemmemarkedet. En vognmand kørte herind med 
læs på omkring 5 tons ad gangen og salget skete ved

Direktøren
Ejeren først - i det daglige så vi ikke meget til ham. 
Familien beboede, som før nævnt, i en herskabelig 
villa beliggende i den ene ende af plantagen, og her
fra kørte direktøren så hver morgen til København. 
De første år i en 8-cylindret Nash - senere blev det 
til en 6-cyl. Opel Kaptajn. Ved købet af denne vogn 
bad direktøren om at få lukket op til motoren, hvor
efter han i ramme alvor meddelte, at motoren så me
get lille ud! Bilen blev købt alligevel, men blev al
drig den store succes, vist nok fordi den var med rat
gear, men vel også fordi direktøren på dette tids
punkt var for højt oppe i alderen.

Denne direktør fik jeg et meget fint forhold til. 
Han var helt igennem et fint og hæderligt menne
ske. Han ønskede orden i alt, og da han var indstil
let på at betale, hvad sådant kostede, passede 
dette mig udmærket. Han var dog sparsommelig i 
det daglige - også med sig selv og sin familie. Han 
ønskede også andre skulle efterleve dette, og lagde 
altså her selv eksempel til. Store tal rystede ham 
imidlertid aldrig. Dette gav sig udtryk i de investe
ringer, der blev foretaget på plantagen. Der blev 
bygget meget i disse år, bl.a. et frugthus med en ka
pacitet på omkring 400 tons og med kølemaskiner, 
der kunne nedkøle de enkelte rum til den ønskede 
temperatur. Desuden kulsyre-lagring af værdifulde
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»Vangehus« - opført i 1938 som bolig for direktør O. Thielst og familie. Huset blev således ny hovedbygning på Vange
gaard.

og sent salgbare sorter. Redskaber og maskiner blev 
der også investeret i, men grundet den hurtige ud
vikling havde disse ting ofte kun en kort levealder 
eller brugstid. Direktøren satte sig heldigvis sjæl
dent imod sådanne udskrivninger.

Direktørens søn, kaldet Junior
Han og jeg var jævnaldrende og forholdet os imel
lem var i langt de fleste af disse år også helt i orden. 
Når det i slutningen af perioden kom til at halte lidt, 
havde det en højst rimelig årsag, herom senere. Den
ne søn skulle stå for administrationen. Omsætnin
gen var - selv i denne tids penge - ret stor. Der blev 
købt meget og salget af frugten, ikke mindst eks
porten, var meget tidskrævende. Det skal tilføjes, at 
denne søn havde et mindre godt helbred. Det blev 
til mange sygdomsophold og få kræfter i det dagli
ge. Mange opgaver blev således lagt over til mig, en 
ting jeg kun opfattede som godt, jeg var jo i disse 
år i fuld ydeevne og for det meste var jeg kun glad 
for nye udfordringer.

Folkene
Der var mange andre ansatte. Disse blev i sagens na
tur skiftet ud lidt oftere, sommetider endda også for 
ofte. I 1947 - da jeg startede på plantagen - var en 
sådan plantage meget arbejdskraftkrævende. 1. no
vember startede vi således med 7 medhjælpere i fol
kestuen, hertil kom en gift husmand i gårdens hus. 
Dette var det faste mandskab de første år, men der 
var herudover altid et antal løst ansatte arbejdsfolk. 
Om vinteren, til hjælp ved beskæringen af de man
ge træer, var der som regel 4 ekstra ansatte. Endvi
dere var der næsten året rundt, det vi benævnte som 
“konerne”. Det var den kvindelige arbejdskraft, som 
egentlig ikke alle var koner, men tit unge piger.

60 ansatte
De begyndte, når plukkesæsonen satte ind, først sol
bær og kirsebær, her imellem de forskellige blom
mesorter og til sidst æbler og pærer samt en æble
sort som Golden Delicius med plukketid sidst i ok
tober. Når en sådan plukketid var på sit højeste var 
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den samlede arbejdskraft tit omkring 60 mennesker. 
Min bedste tid - jeg nød at have alle disse menne
sker omkring mig, alle mulige, og også ind imellem 
umulige typer. Det hele lod sig styre, så længe som 
man havde grebet på det. Var det ikke tilfældet, kun
ne det i løbet af nogle timer udarte til det, man kun
ne kalde et »gedemarked«.

Alvoren bag det hele var, at nu stod hele årets høst 
på spil, vejret var her en af faktorerne, det er svært 
at fa plukket i regnvejr, dernæst havde vi frosten i 
den anden ende, æbler er sarte. Satte det ind med 
tidlig nattefrost, kunne vi ikke plukke de første mor
gentimer, solen skulle først trække frosten ud. Vi 
kunne således tit om morgenen stå med en 30-40 
mennesker, der skulle sættes på andet arbejde i nog
le timer.

Ingen negle !
En anden vigtig ting var måden, frugten skulle pluk
kes på. Kvinder har, som vi andre, negle, men var 
disse for lange, mærkede de frugten og her var æb
lerne særlige sarte. Et enkelt mærke af en negl på et 
æble, var nok til at sænke eksport-kvaliteten fra ek

stra til første klasse - altså en prisreduktion. Det kan 
lyde mærkeligt, men inden en ny plukker skulle be
gynde bad jeg om, at få neglene at se. Var disse for 
lange, måtte vedkommende ind at tale med min ko
ne, en saks og lidt fornuftig kvindesnak, ordnede så 
dette problem. Det næste var stilken på frugten. Var 
denne ikke hel eller delvist beskadiget, betød det 
igen en kvalitetsforringelse. Få samme måde med 
stødpletter. Den gode kvalitet af frugten var således 
betinget af en god plukning. For at opnå dette re
sultat måtte jeg mikse disse plukkere, således at en 
nybegynder kom sammen med en ældre, som så 
måtte instruere.

Bon-systemet
Plukkehastigheden var det næste. Her havde vi et 
bon-system således, at hver plukker om morgenen 
fik udleveret et bonhefte forsynet med fortløbende 
numre. Dagens nummer var så på forhånd skrevet 
op og om aftenen blev hæfterne så indsamlet igen. 
Ved at lægge en bon i hver plukket kasse, kunne man 
så kontrollere, hvor mange kasser hver enkelt hav
de plukket.

Vangegaards 
oprindelige 
hovedbyg
ning, der i 
frugtplan
tagens tid 

blev anvendt 
som besty

rerbolig, og 
er nu bolig 

for en fami
lie, der fører 

opsyn for 
Herlev 

Kommune, 
der anvender 
bygningerne 

til kursus
center
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Plukkekonerne holder kaf
fepause i sæsonen 1955. 
Fra venstre ses fru Elias
sen (hvis mand også var 
ansat på plantagen), 
Poul Stendevad-Larsen, 
NN, fru Nielsen, Esrum, 
og NN

Det var her muligt at få en første kontrol med de 
enkelte hvad effektiviteten angik. I dagens løb kun
ne man så med en passende vejledning prøve at ret
te op på et for dårligt resultat. Hvor mange kasser 
kunne der plukkes? Ja, her må jeg først sige, at vi 
regnede med 19 kilo pr. kasse og at det var normalt 
med omkring 30 kasser om dagen. Med øvelse kun
ne en plukker imidlertid komme op på 40-60 kasser 
om dagen.

I en sådan sæson fik man blik for, hvem der var 
solid - en viden, der var nødvendig for at kunne ud
vælge dem, der bagefter skulle sortere og pakke 
høsten. Det var nemlig et meget krævende arbejde, 
der skulle stor akkuratesse til. I pakkerummet an
vendte vi gerne 12-14 »koner« - disse var altså 
»håndplukkede«! Nogle var der igennem flere år, 
enkelte under et år. Arbejdstiden for disse »koner« 
var fra 8 til 16 sommer og vinter. Jeg havde således 
det faste mandskab ffa hånden, når konerne kom, da 
det faste mandskab havde arbejdstid fra 7 til 17 - 
om vinteren dog en time kortere.

Pakkeriet
Eksportordreme til Finland var hyppige, og så var 
der fuld knald på ugen igennem. Vi havde her sor
térmaskinen igang. De første typer var meget pri
mitive, men efterhånden fik vi her en ret god 

maskine. Denne maskine havde til formål at størrel
sessortere frugten, idet de enkelte kasser havde hver 
sin æblestørrelse. Målet var angivet på millimeter 
og måtte ikke afvige ret meget. Der kunne således 
være en æblestørrelse på 45-50 millimeter i en kas
se og denne størrelse måtte ikke afvige mere end 
disse 5 millimeter.

Alle disse æbler til eksport blev hver svøbt ind i 
et stykke papir - tit i den pågældende plantages far
ve eller mærke. Æblerne blev så lagt ned i kassen 
efter et bestemt mønster af hensyn til den senere 
transport. Dette pakkemønster havde to formål, det 
ene var for at skåne frugten under transporten, det 
andet var, at man så kunne angive, hvor mange æb
ler, der var i den pågældende kasse. Når det hele her 
var indarbejdet, gik det meget let, men begynder
vanskeligheder var der selvfølgelig.

Strenge eksport-regler
Når kassen var pakket, gik den på et transportbånd 
ud i et andet rum, hvor der stod en betroet mand. 
Han lukkede med en lille håndmaskine den færdige 
kasse med låg og satte ståltråd om kassen to steder. 
Frugten var ved høsten indsat på paller og disse pal
ler blev så kørt ind til pakkerummet. Vi havde her 
små løftevogne at køre pallerne på. Denne del af 
transporten var der også en mand der tog sig af, el
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lers var hele frugthus-arbejdet forbeholdt konerne. 
Når vi havde et eksport-læs færdig, skulle vi tilkal
de en af Statens Planteavls kontrollører. Partiet blev 
så kontrolleret, alle regler for eksport skulle over
holdes. For at få et tillidsforhold til en sådan kon
trollør skulle tingene være i orden, ikke blot en en
kelt gang, men hver gang. Var dette tilfældet, gik det 
hele forholdsvis let igennem.

Eksport-papirerne blev herefter udfyldt og 
påtrykt de rette stempler. Selv om vi hver gang hav
de gjort det bedste for at holde reglerne, drog jeg et 
lettelsens suk, når det sidste stempel var på papi
rerne.

Herefter blev der dekreteret kaffepause for alle. 
Var partiet særligt stort og krævende, var det med 
flødeboller til. Næste uge måske en ny ordre, eller

Beskæring af æbletræerne skete om vinteren. Her er det 
t.v. hr. Uggerholm og t.h. Børge Tofte Hansen. Ca. 1958.

pakning og sortering til hjemmemarkedet - altså 
Københavns Grønttorv. Her skulle tingene selvføl
gelig også være i orden, men det var ikke nær så ner
vebetonet.

Det faste mandskab
Det faste mandskab - altså mændene - var jo også 
et stort område. De første år gik det vældigt godt 
med at holde på disse unge mennesker, senere blev 
det sværere. Vi måtte indrette lejligheder til gifte 
folk, for at have en form for stabilitet. I den første 
tid på Vangegaard var det hele meget arbejdskraft
krævende - eksempelvis sprøjtningen af plantagen 
med henblik på at beskytte frugten mod insekt og 
svampeangreb. I begyndelsen var her vel omkring 
10 sprøjtninger på en sæson, senere da kravene til 
kvalitet var stigende, var der op til 15 sprøjtninger 
i løbet af året.

Den vigtige sprøjtning
De første motorsprøjter, som vi havde, var to heste- 
trukne »Sigvardt«-sprøjter. En hest trak en beholder 
med 550 1. sprøjtevæske samt en totaktsmotor, som 
også var på køretøjet og som trak sprøjtepumpen. 
Der var to strålerør på hver sprøjte og således to 
mand pr. sprøjte. Hesten trak så dette køretøj op gen
nem rækkerne og hver mand sprøjtede så sin række 
træer. Da der var godt tryk på sprøjteslangeme, kun
ne man sprøjte trærækken lige så hurtigt, som he
sten trak sprøjten frem. En mand var samtidig hjem
me beskæftiget med at blande væsken i store be
holdere. En såkaldt sprøjtestation var her indrettet, 
så man nemt kunne køre ind med sprøjterne og hur
tigt få påfyldt ny sprøjtevæske. Sprøjtevæsken, der 
blev brugt, var et indviklet kemisk kapitel. Mange 
timer og dage var gået forud med en opstilling af 
sæsonens sprøjteprogram.

Alt dette blev programmeret om vinteren - tit i 
samråd med konsulenter, en enkelt fejltagelse her 
kunne koste dyrt. Hver sprøjtning skete efter frug
tens udviklingstrin - begyndende med selve træet i 
hvilestadie, derefter frugten i de forskellige stadier, 
og igen afsluttende med en træ-sprøjtning, når frug
ten var plukket. Et sprøjteprogram var ophængt i ke
mikalierummet og en betroet mand kom nu på op
gaven med at mikse væsken på rette måde. Det rig
tige mål og vægt betød alt.
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Et plukkehold 
samlet til 

fotografering 
omkring

1950. De tre 
stående fra 
venstre er: 

Svend Johan
sen, Ugger- 

holm samt 
fru Hansen.

Reduceret folkehold
Senere blev folkeholdet reduceret, fordi sprøjtety
per blev udviklet. I stedet for 4 mand til sprøjterne 
kom vi ned på 1 mand. Nu var sprøjten en ameri
kansk »Bean«. Tanken var nu oppe på at kunne ta
ge 1600 liter. En stor motor var indlagt til at træk
ke sprøjtepumpen, og ved hjælp af et 60 atmosfæres 
tryk og automatiske vippearme til 10 sprøjtedysser 
kunne en traktor nu køre dette sprøjteudstyr igen
nem rækkerne således, at man på en dag kunne kla
re det, som vi før var en uge om.

Senere fik vi mere avanceret sprøjteudstyr, nu 
blev det igen en dansk »Sigvardt«-sprøjte. Fabrik
ken på Orehoved havde, for at indhente amerika
nerne, udviklet en såkaldt »Tågesprøjte«. Væsken 
blev nu påført som tåge, hvilket betød, at man kun
ne køre stærkere og ikke mindst koncentrere væsken 
op til 10 gange. Derved sparede man de mange 
påfyldninger. Igen en landvinding hvad tid angår og 
en nødvendighed for at klare det hele med mindre 
arbejdskraft.

Renholdelse og beskæring
På samme måde var det med renholdelsen af plan
tagen. De første år skete det med hestetrukne red
skaber: 4 heste for hvert sit redskab. Det var selv
følgelig specielle redskaber, der her var tale om, 

men alligevel ret primitive. Det var hovedsageligt 
de unge medhjælpere, der i de første år tog sig af 
disse arbejdsopgaver. Om vinteren var det be
skæringen af de mange træer, som de var beskæfti
get med. Det var et koldt og til tider også meget tri
vielt arbejde. Uge efter uge, vinteren igennem, stod 
dette arbejde på. Et sådant beskæringsarbejde ænd
rede også karakter. Næsten hvert år stod vi overfor 
at ændre beskæringssystemet. Hvad der var god la
tin det ene år, duede sjældent året efter.

Hvert år ved beskæringssæsonens begyndelse 
blev der afholdt beskæringskurser, hvor nye syste
mer blev lanceret. Forholdet var jo dette, at dansk 
frugtavl endnu var i sin vorden. Hele tiden måtte vi 
være modtagelige for nye ideer og metoder. Dernæst 
stod vi nu overfor en form for affolkning af disse 
plantager. Et tidskrævende arbejde som beskærin
gen skulle derfor rationaliseres så meget som mu
ligt.

For vort vedkommende blev arbejdsstyrken da 
også bestandig reduceret. I vinteren 1947-48 var der 
således ved beskærings-arbejdet 12 mand, den sid
ste vinter i 1963 var vi nede på 4-5 mand. Det var 
nu gifte familier vi beskæftigede, og automatisk be- 
skærerværktøj måtte tages i brug. Alligevel var det 
hver vinter et kapløb med tiden, for at blive færdi
ge inden forårets komme.

130



De unges flugt fra erhvervet
Årsagen til denne affolkning af plantagerne i disse 
år var vel flere. For de unge menneskers vedkom
mende, var det nok mest, at landets industri nu var 
i fremgang. Byggeriet gik også godt, og i det hele 
taget var der en hel del tilbud til sådanne unge men
nesker - tilbud, der var mere atraktive, end hvad vi 
kunne tilbyde. Frugtavlen var heller ikke mere så 
indbringende en forretning som før, hvilket gjorde, 
at lønnen heller ikke var så fristende. Der skulle altså 
bestandig investeres i nye maskiner for at få arbej
det gjort. Sidst i 1950’erne havde vi således som
meren igennem 2-3 traktorer igang. Hertil forskel
lige motordrevne småredskaber, der også kunne 
sættes ind på specielle arbejder.

Nye tider
Tidstypisk var det, at vi nu måtte bygge et hus ude
lukkende til drivmidler for disse forskellige maski
ner. Her blev der så opbevaret de forskellige 
smøringsolier, samt tanke med pumper til benzin og 
dieselolie. I kraft af en god mekanisering og ikke 
mindst rationalisering, havde vi således i nogle år 
magt over tingene. Det var som regel dygtige folk 
vi nu havde, hvilket også var nødvendigt, da vi nu 
var nede på et minimum af beskæftigede.

Min kone var nu tillige aflastet, hvad folkehus- 
holdningen angik. En havemand, som passede di
rektørens have, var den eneste, som vi havde på kost. 
Resten var gifte folk, som der var indrettet lejlighe
der til i de tidligere medhjælperværelser.

Fællesmarkedet
Der var således opnået en form for stabilitet med 
hensyn til arbejdsopgaverne, men desværre be
gyndte det nu at halte med økonomien. Importen af 
mange slags frugt næsten året rundt trykkede pri
serne på den frugt, vi skulle afsætte. Vor egen eks
port var også vigende og forude tårnede EF sig op. 
Hvad dette forestående Fællesmarked ville komme 
til at betyde, var der mange meninger om. Nogle 
mente, at en forringelse af vore vilkår for frugtav
len var følgen - andre havde det som med krigen i 
1939: »Det går nok«.

Ved at lukke ørerne godt op på de forskellige mø
der, der blev afholdt om emnet, var det efterhånden 
svært at overse skriften på væggen. Et kommende 

fællesmarked ville uværgeligt betyde, at avlen af 
frugt ville blive draget mere syd på.

Konkurrencen fra Holland havde vi allerede mær
ket i flere år og avlen ville uden tvivl blive forryk
ket i den retning.

Krybben ved at være tom
For mit og min families vedkommende havde jeg ef
terhånden en stærk fornemmelse af, at tiden igen var 
ved at rinde ud. Jeg havde været med i en opgangs- 
og opbygnings-periode, hvad frugtavl angik. Det 
havde helt klart toppet omkring 1960, og spørgs
målet var nu kun, hvor længe det ville gå. Når kryb
ben er ved at være tom, kommer der som regel pro
blemer, og således også her.

Direktøren, som ejede plantagen havde jeg igen
nem disse efterhånden mange år, et meget fint for
hold til. Denne havde nu, grundet sin alder, trukket 
sig ud af sin forsikringsvirksomhed og ønskede her
med ikke mere at investere i plantagen. Sandsyn
ligvis også fordi en sådan investering ikke længere 
var så rentabel. En ret høj alder gjorde vel yderli
gere, at lysten til disse bestandige udfordringer nu 
manglede - og vel altsammen såre naturligt!

Fremtiden drøftes
Det var nu junior, som havde udspillet i de trange 
tider, der var forestående. Vort samarbejde havde 
også været i orden i årene, der var gået, men nu kneb 
det lidt mere. De forskellige dialoger, om hvordan 
fremtiden skulle tackles, var mange. En helt eller 
delvis omstilling af driften til helt andre former var 
et af emnerne. Mange var samtalerne og imedens 
gik tiden.

Mit indtryk af, at frugtavlen kun ville vare en kort 
tid endnu, blev vi dog aldrig enige om. Vi måtte kon
statere, at vi i vort samarbejde fjernede os mere og 
mere fra hinanden og i 1963 blev konsekvensen, at 
jeg fik et år til at afvikle i. Jeg var nu 43 år - min 
kone var også blevet ældre, og ud af 4 børn var kun 
en, nemlig vor ældste datter blevet færdig med en 
uddannelse som sygeplejerske. 3 børn var endnu 
skolesøgende, vi skulle bryde op fra en tjenestebo
lig og endnu engang begynde på noget nyt.

I marts 1963 lykkedes det at få anden ansættelse, 
og i 1964 købte vi hus, men indtil da blev vi boen
de på plantagen i vor gamle bolig.
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Vangegaard efter 1963
Men historien om Vangegaard Frugtplantage endte 
jo ikke med vor afrejse. Nedturen fortsatte således 
og i 1973 blev der optaget forhandling med Mil
jøministeriet om en overtagelse af arealet, med hen
blik på en totalfredning af den meget smukt place
rede ejendom. Med tilskud fra EF blev alle træerne 
ryddet i 1975-76 og ejendommen overtaget af mi
nisteriet.

Det hele er nu udlagt til såkaldte grønne arealer 
og fredningen sikrer, at den smukke udsigt ned over 
Esrum Sø er bevaret for eftertiden. Direktøren dø
de i 1964 og oplevede således ikke, at en stor del af 
hans livsværk blev saneret.

Som i 1936 græsser der igen kvæg på de grønne 
arealer - en 40-årig periode i områdets historie er 
forbi. Frugthuset er overtaget af Herlev kommune, 
og der er nu lavet kursuscenter her. De tidligere kø
lerum er lavet om til kursister, indrettet med værel
ser og lokaler til forskellige mødeaktiviteter. I det 

rum, hvor før frugten blev modtaget til indlagring, 
bliver kursisterne nu modtaget i et meget fint re
ceptionslokale - meget tankevækkende! I min fami
lies bolig, som også benyttes af Herlev kommune, 
bor der nu en familie, der har til opgave at føre til
syn med dette kursuscenter.

De grønne arealer får også en anden god anven
delse, ikke mindst om vinteren. Der er her dejlige 
kælkebakker, hvor blandt andet vore børnebørn bol
trer sig. Børnebørnene kender stedets historie og 
kan videregive den, men bortset herfra, er det som 
om et stort viskelæder har fjernet 4 årtiers arbejde.

For at sætte det hele i relief, er det vel tidstypisk, 
at en villa, der før var beboet af en stilig Køben
havner-direktør, nu er udlejet til et lærer-kollektiv. 
Størrelsen af en sådan villa frister ikke mere en en
kelt familie.

Sic transit gloria mundi - eller på dansk: Således 
forgår al verdens herlighed!

De to »bornholmere« kommer med et læs æbler. Sådant et læs rummede 75 kasser og i hver kasse var der 20 kg. Drengen 
på læsset er Poul Stendevad-Larsen.
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Nils Thorsson - en keramiker

Af Laura Jacobsen Ditzel

Laura Jacobsen Ditzel, født 1929 i 
Aalborg. Uddannet som lærer ved 
Kolding Seminarium. Lærer ved 
Hellebæk Skole 1963-78. Under
søgelse af topografisk billedmateri
ale for Viborg Amtsmuseumsråd 
1978-79. Gift med nu afdøde muse- 
umsinsp. Harald Ditzel. Overlærer 
ved Viborg private Realskole 1979, 
og skoleleder samme sted 1985-95. 
Bøger: »En stump Nordkyst««, Bd I 
og II, om malere, der har beskrevet
Hellebæk-Aalsgaard området (1974 og 1975). »Søllerød set 
med malerøje«, kommenteret og dokumenteret registrant over 
kunstværker med Søllerødmotiver (1983). »Noter omkring ke
ramikeren Axel Salto«, samt artikler om malerkunst og kunst
håndværk for tidsskriftet »Tidens Skole«. Nogen foredrags
virksomhed. Bopæl i Tibberup fra 1995.

Et kirkegårdsbesøg er aldrig uinteressant. Det 
fortæller den besøgende om lokaliteten, om men
nesker, der har levet og virket på stedet.Tænkeligt 
er det, at man støder på navne, der lyser op i erin
dringen. Under et besøg på Egebæksvang Kirkegård 
i Espergærde blev jeg opmærksom på et gravsted, 
hvor stenen meddeler, at her hviler ke
ramikeren Nils Thorsson og hustru Kir
sten Thorsson. - Billeder af krukker, va
ser, spisestel og figurer tonede straks 
frem på øjets nethinde og skabte min
delser om en betydelig keramikers vir
ke.

I mere end 60 år arbejdede Nils Thors
son for fajancefabrikken Aluminia og 
Den kongelige Porcelainsfabrik. Tidligt 
vaktes hans interesse for lerets mulighe
der. Han var født i Skåne i 1898. Få år 
efter flyttede familien til Valby ved 
København. En skolekammerat, der var 
søn af en drejer på Valby Lervarefabrik, 
tog Nils med på fabrikken. Her gjorde 
det indtryk på den opmærksomme dreng 
at se malerne Theodor Philipsen og Jo

akim Skovgaard arbejde med leret. Nils måtte selv 
prøve, og stolt var han, da han solgte en lille skål, 
formet som et humleblad med Carlsbergs mærke, 
svastica, til den gamle brygger I.C.Jacobsen.

14 år gammel vovede Nils sig ind på Aluminia, 
fajancefabrikken, der var blevet anlagt på Christi
anshavn i 1863, og som i 1869 flyttede til Smalle- 
gade på Frederiksberg. I 1882 foreslog den da
værende leder, Philip Schou, at Aluminia skulle 
købe Den kongelige Porcelainsfabrik, der lå i 
Købmagergade. Den danske stat havde ved auktion 
solgt porcelainsfabrikken til fabrikant G.A.Falck. 
Købet kom i stand, og inventar og beholdninger flyt
tedes i 1884 til Smallegade.

Nils blev elev hos Chr.Joachim, der var kunstne
risk leder på Aluminia. Den lærevillige dreng blev 
tidligt pålagt alle mulige opgaver. Han blev flyttet 
rundt i alle afdelinger, hvor han lærte at dreje, for
me, støbe, glasere og male. Om aftenen fortsatte han 
så på Teknisk skole.

Læremester Chr. Joachim, der 6 år gammel hav
de mistet det meste af højre arm ved en færdselsu
lykke, var trods dette en kyndig keramiker. Han teg-
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Foto: Gunvor Betting.

nede Tranquebar-stellet, der farvemæssigt er inspi
reret af det blåmalede eksportporcelæn fra Kina, det 
såkaldt ostindiske, der blev importeret til Danmark 
omkring år 1800. Det har navn efter den gamle dan
ske koloni i Indien. Enkelte dele til stellet tog andre 
keramikere sig af. Nils Thorsson tegnede en bon
bonniere, formet som en and med låg, et fad, samt 
de helligtrekonger som lysestager. Uforståeligt, at 
disse dele ikke fremstilles mere. På Verdensudstil
lingen i Paris i 1925 udstillede Thorsson sine styk
ker til Tranquebar, samt »Efterårsserien«, der er 
holdt i brunlige og gule toner, og belønnedes med 
guldmedalje.

I 1933 tog Chr.Joachim sin 
afsked, og Nils Thorsson fik 
ansvar for fajancefabrikkens 
kunstneriske virke. Han fore
tog eksperimenter med mo
dernisering af skabelonteknik 
i stelproduktion og fandt nye 
løsninger. Der blev etableret et 
samarbejde med Bernhard 
Middelboes Reproduktions
anstalt, så der kunne ske over
førsel af dekorationer til kob
berplader ad fotografisk vej.

Især brugskeramikken hav
de Thorssons store interesse. 
Der blev tegnet form og deko
ration til en snes forskellige 
spisestel. Den hvide fajance 
var ikke sagen i de år,og han 
foreslog da at farve glasuren. 
På en udstilling i Forum i 1934 
vistes en række af hans stel 
med navne som »Morgen
frue«, »Corinna«, »Knud«, 
»Asserbo«, »Arresø«og »Ly
næs«. De skabte stor succes 
for fabrikken. I de følgende år 
fortsatte han med stel som 
»Sonja«, »Odin«, »Gefion«, 
»Dorrit«, »Camilla« og »Gud
run« samt serier som »Marse- 
lis«, »Confetti«, »Linnea« og 
»Nils Palmgren«. Sidstnævn
te har fået navn efter den sven

ske kinaforsker, intendent dr.phil. Nils Palmgren, 
der besad stor kærlighed til keramik, og som ejede 
en fin kinesisk samling.

Nils Thorssons spisestel er enkle i form og der
med brugsvenlige. Det var hans hensigt, at bord- 
servicer skulle være anonyme. »Det er ikke altid, 
man er oplagt til at se dæmoniske og agressive for
mer ved morgenkaffen«, sagde han, »i det lange løb 
kan man bedst lide at se på et stel med stilfærdige 
egenskaber«. Ud over bordstel blev der også tegnet 
dekorationer til en lang række vaser, krukker, skå
le, fade, lysestager og dyrefigurer. En fin tegner var 
Thorsson.
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Keramikeren,der havde stiftet familie, fandt sin 
sommerbolig på Skovvej i Espergærde, og her blev 
husets have snart forvandlet til et paradis af roser. 
Ved Espergærde boede Svend Poulsen, »rosernes 
mester«, som Thorsson foretog adskillige rosenvan
dringer med. Sansen for skønhed besad de begge. 
For Nils Thorsson var grøftekantens blomsterflor li
geværdig med rosenhavens. »Jeg sidder og laver et 
spisestel af blomsterne fra en dansk grøftekant, fin 
brugskunst«. Det var netop ikke det eksklusive, 
Thorsson dyrkede. Han udtalte, at han med sine fa
jancestel gerne ville gøre den danske husmor glad. 
Det var skønheden i hverdagen, han ville skabe, 
og for dette virke fik han Ridderkorset af 1. grad af 
Dannebrogsordenen.

Stentøjet blev afprøvet i 1932 i Jungleserien, der 
består af skåle og krukker i blyglaseret brungråt 
chamotteler med brun undermaling. Motivet herpå 
er elefanter og palmer, samt andre junglevækster. 
Stentøjet kræver fordybelse og vedholdenhed. 
Thorsson fik indrettet sit eget stentøjsværksted 
øverst oppe i fabrikken, hvor han skabte sine kruk
ker. Han eksperimenterede med lersorter og glasu
rer. At skabe glasurer er en vanskelig sag, der kræver 
sin kemiker. Samarbejde med laboratoriefolk søgte 
han gerne, bl.a.med den særdeles kyndige civilin
geniør, L.Lautrup Larsen, og sammen skabte de 
prøver på stentøjsglasurer af stor skønhed.

Her var forsøg med koreanske glasurtyper, olivin 
og celadoner i mange nuancer, clair de lune, og den 

røde kobberglasur. 
Et motiv på disse 
prøver, såvel som på 
så mange af Nils 
Thorssons krukker 
og fade, er fisken, 
man kunne tilføje: 
den muntre fisk. Er 
det mon en karpe? I 
sin fritid dyrkede 
han fiskeriet, var 
medlem af Helsing
ør Sportsfiskerfore
ning og ven med fi
skerne i Espergærde. 
Skaldyr blev jagtet 
og halet op af Nord

sjællands moser og skovsøer, efterfulgt af velbe
søgte krebsegilder på Skovvej, omkring husherrens 
fantasifuldt dækkede borde.

Talrige er de udstillinger, Nils Thorsson har del
taget i, her i Danmark som i Tyskland, Østrig, Frank
rig, England og ikke at forglemme Sverige.I Høga- 
næs, Skånes keramiske centrum, udnævntes han til 
æresborger. Svenske kong Gustav Adolf VI, den nu
værende konges farfar, der var en kender af kera
mikkunst, søgte gerne Thorssons selskab, lige som 
han i sin fine samling ejede værker af ham, såvel 
som af andre betydelige, danske keramikere.
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Nils og Kirsten Thorssons hus på Skovvej (nuv. GI. Skov
vej) i Espergærde. Det gik med Thorsson, som med så 
mange andre: Det der oprindeligt var en sommerbolig i 
Espergærde, blev til sidst helårsboligen.
(Foto: K. Damgaard, 1999).

gesom i et rigtigt eventyr er der tre ting.Lad mig be
gynde med den kunst,der er al keramiks uopnåeli
ge forbillede: Kinas forfinede porcelæn fra Sung-ti- 
den (år 960-1278). Dernæst Persiens fajancer, i de
res turkisfarvede skønhedsåbenbaring. Kina og Per
sien har for mig som for de fleste keramikere været 
de to store inspirationskilder ...« Som det tredie og 
sidste led blev svaret: »Pottemagerkunsten fra Dan
marks stenalder. For den var det en selvfølge, at kim
sten er til for livets skyld,og det har netop været for
udsætningen for min opgave her på fabrikken i alle 
disse dejlige arbejdsår«.

Nils Thorsson arbejdede loyalt i overensstem
melse med sin fabrik, der jo har skiftet navn til Roy
al Copenhagen. »Han var vel den mest frugtbare og 
alsidige keramiske begavelse. Han kunne det hele, 
evigt eksperimenterende, smittende i sin begejst
ring, opfindsom og fantasifuld«. Således lød Bredo 
Grandjeans karakteristik efter Thorssons mangeåri
ge virke.

Som en øvet og erfaren keramiker har man noget 
at videregive til de yngre. I 1958 oprettede han et 
fajanceværksted på fabrikken, hvor unge kvindeli
ge kunsthåndværkere fra Norge, Sverige og Dan
mark arbejdede - i begyndelsen under Thorssons 
vejledning. Resultaterne benævntes Tenera, som er 
en hunkønsform af det latinske ord for spæd eller 
ung.

Dr.phil. Lis Jacobsen stillede engang Nils Thors
son spørgsmålet om hvilken kunst, der havde haft 
størst betydning for ham. Hertil svarede han: »Li-

Også »herre og dame«-skilte til toiletdøre udførte Nils 
Thorsson. Disse er fra Skovvej i Espergærde.
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En stor del af Danmarks befolkning har - måske 
uden at vide det - daglig dækket bord med Nils 
Thorssons spisestel, spist deres middage på hans tal
lerkener,og drukket kaffe af hans kopper. Han er 
dermed nået ud til de mange og bragt skønhed til 
menneskers hverdag - og det var jo netop hans øn
ske.

Nils Thorsson døde i 1975, 77 år gammel. Jo, han 
fortjener en rose på sin grav.
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BERETNING FOR ÅRET 1998

Af museumschef Kenno Pedersen

INDLEDNING
I årsberetningen for 1997 blev det nævnt, at det vil
le blive afgørende nødvendigt for museums væsenet 
at finde en anderledes sammenhæng mellem mål og 
midler i den museale virksomhed. Dette har der vir
kelig været brug for i 1998. Med yderligere en bud
getreduktion på 113.000 kr. i 1999 bliver dette om 
muligt endnu mere påkrævet i årene fremover at 
vægte mellem indsamling, dokumentation, under
søgelser, bevaring, forskning og formidling.

1998 har i øvrigt været et travlt og begivenheds
rigt år, hvor navnlig to begivenheder har tegnet den 
museale virksomhed. Den ene har selvfølgelig 
været Hendes Majestæt Margrethe II’s udstilling på 
Marienlyst Slot. Udstillingen var arrangeret af dron
ningens udstillingsarrangør, museumsinspektør An
nette Stabeli. Den havde tidligere været vist i Kunst
bygningen i Århus og skulle videre til Flensborg. 
23.998 gæster besøgte den meget smukke og sær
deles seværdige udstilling. En ekstraordinær stor 
indsats af bedste karat blev ydet af medarbejderne i 
forbindelse med udstillingen.

Præsentationen af første etape af nyopstillingen 
af den faste udstilling på Bymuseet var årets anden 
store museale begivenhed. Den bestående udstilling 
var henved 20 år gammel. Fornyelsen tog bl.a. sig
te på etablering af en afdeling for »de nye tider«s 
historie, omflytning af særudstillingslokaler samt en 
integreret »foredragssal« i udstillingen i »Herluf 
Trollesalen«.

INDSAMLING OG REGISTRERING
Sædvanen tro har Helsingør Kommunes Museer 
lagt overordentlig stor vægt på at fungere som »lo
kalsamfundets hukommelse« samt være en »videns- 
og identitetsbank« gennem en målrettet indsamling 
og dokumentation af samfundslivet.

Den målrettede indsamlingsvirksomhed har 
imidlertid været stærkt begrænset i det forløbne år, 
dels som konsekvens af museernes økonomisk be

trængte situation, dels de begrænsninger som ma
gasinforholdene indtil videre sætter. Tilgangen af 
tilfældige, enkeltstående genstande har været af et 
omfang som i de foregående år, i øvrigt omfattende 
utrolig mange spændende og interessante genstan
de, men sædvanligvis uden at bidrage til den tilsig
tede indre sammenhæng i samlingerne.

Nye modtagelsesblanketter er under afprøvning i 
skrankerne, hvor nye ind- og indlånsblanketter lige
ledes afprøves før de endelig trykkes.

ERHVERVELSER
Med økonomisk støtte fra Kulturelt Udvalgs 
Kunstudvalg, Ejler Ruge og Hustrus fond, Augusti- 
nusfondet, Conrad Nellemann og Hustrus Fond 
samt Helsingør Museumsforening lykkedes det mu
seerne at erhverve et fortrinligt interiørmaleri med 
motiv fra den gamle Hornbæk Smedje malet af P.S. 
Krøyer.

Museerne har endvidere af Wiibroes Bryggeri 
modtaget i disposita de 11 værker af anerkendte 
danske kunstnere, som har dannet grundlag for eti
ketterne på de respektive årgangsøl. Værkerne er 
indtil videre udstillet på Bymuseet tillige med an
dre effekter fra bryggeriet.

UNDERSØGELSER OG FORSKNING
Det har sædvanen tro været overordentig vanskeligt 
at finde tid og ikke mindst sammenhængende tid til 
at foranstalte større undersøgelser endsige gøre 
påbegyndte færdige. Undersøgelsesvirksomheden 
har dog pågået i det omfang det har været planlagt. 
De utrolig mange henvendelser og forespørgsler 
som løbende rettes til museerne har desuden nød
vendiggjort undersøgelser i forskelligt omfang. Li
geledes i forbindelse med udarbejdelse af forskelli
ge jubilæumspublikationer, hvor museerne har fo
restået research. En del historisk materiale i form af 
interviews, arkivalier, fotografier er i den forbin
delse tilflydt museerne.
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BEVARING
Det interne bevaringsarbejde ved museerne har i 
1998 stort set indskrænket sig til den genstandsple
je, der omfatter frysning eller behandling i »varme- 
containeren«.

Den overkapacitet som nødvendigvis må råde 
med hensyn til »varmecontaineren« under de nu
værende hjemtagelsesbetingelser, herunder maga
sinforholdene, er søgt nyttiggjort gennem udlejning 
til beslægtede institutioner. Ellers har bevaringsar
bejdet som sædvanlig omfattet bevaringsmæssig 
rådgivning såvel internt (kommunen) som eksternt. 
Inden for rammen af det, som en tredjedel af en an
part i Østdansk Fælleskonservering på Kronborg gi
ver mulighed for, har museerne fået udført konser
vering af malerier for anpartens pålydende. Det har 
drejet om sig om »Helsingør Rhed i 1620’erne«, 
som efterfølgende har været udlånt til 2 museer i 
Holland. J. F. Møllers store maleri »Familien Lund
wall i haven på Belvedere« er blevet restaureret i 
forbindelse med en beskadigelse. Udstillingsrum
mene i hovedbygningen på Flynderupgaard Museet 
er endvidere blevet udstyret med lysfiltre som rul
legardiner, således at disse opfylder kravene ved ud
stilling af lyssarte museumsgenstande.

FORMIDLING
Udstillingsvirksomheden er i sagens natur den mest 
spektakulære side af museumsvirksomheden, og er 
samtidig den mest målbare forsåvidt angår besøgs
tallet. Sammenlagt har Helsingør Kommunes Mu
seer oplevet en øget tilstrømning af besøgende, 
nemlig 59.119 mod 43.953 i 1997, hvilket dækker 
over en tilbagegang ved Bymuseet fra 8.227 til 
6.821, en fremgang fra 29.142 til 41.672 ved Mari
enlyst Slot og fra 5.916 til 10.300 ved Flynderup
gaard Museet.

Tilbagegangen i besøgstallet ved Bymuseet må 
først og fremmest ses i lyset af det forhold, at der 
reelt færdes færre mennesker i denne del af byen 
efter åbningen af Helsingør Bycenter, og dermed 
vil der også være et mindre underlag for »strøg
kunder« på Bymuseet og for den sags skyld 
Skibsklarergaarden i Strandgade 91. Skiltning vil 
trolig have haft en positiv effekt på antallet af 
besøgende. Museerne har da også for snart 5 år 
siden ansøgt Teknisk Forvaltning om at få et lille 

skilt opsat på hjørnet af Akseltorv ved Sudergade- 
Bjergegade!

Et manglende skilt kan næppe alene forklare det 
faldende besøgstal på Bymuseet. Utvivlsomt må en 
medvirkende faktor søges i den begrænsede særud
stillingsaktivitet, der har udfoldet sig på Bymuseet, 
hvilket igen hænger sammen med de økonomiske 
forhold, nyopstillingen af den faste udstilling, lige
som en del arbejdsmæssige ressourcer er medgået 
til driften af Skibsklarerergaarden. Blandt de min
dre særudstillinger kan nævnes »Troldomskunst i 
Helsingør i 1500- og 1600-årene« som blev opført 
af »De fattige børns jul«.

Interessen for Bymuseet må siges at være god 
nok. Med mere end 900 besøgende på 4 timer var 
Bymuseet en topscorer på Kulturnatten. Frekvente- 
ringen af museumsbutikken har også været markant 
stigende, og udgør et væsentligt aktiv ikke bare øko
nomisk, men nok så væsentligt i formidlingsøje
med. Medregnet i besøgsstatistikken ville denne 
utvivlsomt have udvist en markant stigning.

Af økonomiske og arbejdsmæssige grunde har 
det også været nødvendig at begrænse antallet af 
særudstillinger på Marienlyst Slot og Flynde
rupgaard Museet. Men overordentlig seværdige ud
stillinger, hvor navnlig udstillingen »Margrethe II« 
som nævnt blev et tilløbsstykke om end udstillin
gerne »Danse, danse, dukke min«, Helsingør Kunst
forenings jubilæumsudstilling med Per Baagø som 
gæsteudstiller, »Helsingør set gennem malerens 
øjne« og »Pil som kunst & håndværk« også havde 
deres betydelige publikum.

Udstillingerne på Flynderupgaard Museet har 
været flittigt besøgt. Det var blandt andet Jonquieres 
akvarelsamling udstillet under titlen »Nordsjælland 
år 1800 - en miniature« og »Hverdagens Kurve«. I 
tilslutning til særudstillingen »I lysets skær« og 
»Barndommens land« opførtes dukketeater: »Den 
lille pige med svovlstikkerne«. Hertil kommer som 
tidligere år arrangementer i samarbejde med Fri
landskulturcenter Flynderupgaards Venner.

Betydelige arbejdsmæssige ressourcer lægges fra 
museernes side i driften af Frilandskulturcentret. At 
»Folkestuen« i sig selv er blevet en attraktion som 
spisested er glædeligt. Gennembruddet kom med 
tildelingen af ikke mindre end »fire grødomslag« af 
Politikens Jan Wejp-Olsen.
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Museerne har i det hele taget haft pressens posi
tive bevågenhed, ligeledes har der rådet et fortrin
ligt samarbejde, hvad enten det har drejet sig om as
sistance med historiske oplysninger eller om muse
ale opråb.

En række prøveoptagelser er lavet med henblik 
en TV-serie under titlen »Mit (Kenno) Helsingør..« 
på stationen TV-Øresund.

Mens de fleste helsingoranere er vidende om ek
sistensen af Helsingør Bymuseum, Flynderupgaard 
Museet og Marienlyst Slot, altså Helsingør Kom
munes Museer, er det trolig de færreste, der har et 
dyberegående kendskab til museerne - hvad de rum
mer og hvad de kan bruges til. Med det mål for øje 
at øge kendskabet til museerne, det museale arbej
de og de muligheder som rummes, blev en 4-farvet 
annoncefinansieret »reklamepublikation« i et oplag 
på omkring 30.000 eksemplarer, husstandsomdelt i 
Helsingør Kommune. Museumsmagasinet har fået 
en overordentlig positiv modtagelse. Med samme 
koncept, omend med helt nyt indhold, er et lignen
de magasinblad under planlægning til udsendelse 
ved årtusindskiftet.

PUBLICERING
Denne side af den museale formidling tillægges 
overordentlig stor betydning som et slags slutresul
tat af det museale arbejde og har desuden en bli
vende værdi i modsætning til den flygtige udstil
lingsvirksomhed, hvorfor der i videst mulig omfang 
publiceres i forbindelse med udstillinger. Således 
blev der i forbindelse med udstillingen »Nordsjæl
land omkring år 1800. Akvareller af Jean-Francois 
de Jonquiéres« i et samarbejde mellem Søllerød 
Museum, Hørsholm Egns Museum og Helsingør 
Kommunes Museer udgivet en større publikation 
under samme titel.

Eksternt samarbejde ligger til grund for udgivel
sen af guide-serien »Rundt i det gamle Helsingør«, 
hvor museerne leverer tekst og lay-out, mens Nofo- 
print som forlag, har stået for resten. Bog nummer 
13 og foreløbig sidste bog i serien blev udsendt i an
den halvdel af 1998.

Museerne har endvidere medvirket ved forskelli
ge jubilæumsskrifter. Omfanget af indsatsen har va
rieret fra konsulentvirksomhed over research til at 
være forfatter og tilrettelægger, som det var tilfæl

det med udgivelsen af publikationen »Når den røde 
hane galede« i anledning af Helsingør Brandvæsens 
100 års jubilæum.

Der har været arbejdet intenst med færdiggørel
sen af Gunner Bergstens bog om skovene i Hel
singør kommune, som museerne desværre må ud
give posthumt i foråret 1999.

ORGANISATION OG SAMARBEJDE
Vedtægter og stillingsbeskrivelser pålægger muse
ernes ledelse at søge samarbejde med beslægtede 
institutioner og organisationer. Museerne er på den 
baggrund repræsenteret ved Lillian Mathiesen (Kul
turelt Udvalg) og museumschefen i Amtsmuseum
srådet for Frederiksborg Amt. Endvidere er muse
erne 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 medlem af arbejdsgruppen 
vedrørende Fællesindsamling i Frederiksborg Amt. 
Lars Bjørn Madsen er indtrådt i bestyrelsen for 
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Fre
deriksborg 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 og Idéudvikling for Værftsarealet. Endelig er 
Kenno Pedersen ved testamentarisk bestemmelse 
indtrådt i Ingeborg og Conrad Nellemanns nyeta
blerede kulturfond.

KURSER OG SEMINARER
Med godt og vel 8000 kroner afsat på budgettet til 
kurser og efteruddannelse af det faste personale på 
12 medarbejdere, har efteruddannelse og kursusfre- 
kventering været yderst begrænset.

Museumsregistrator Kirsten Aagaard på et 2-da- 
ges DMI-kursus (Dansk Museums Indeks); maga
sinforvalter Carsten Møller har deltaget i 1-dags se
minar i elektronisk billedredigering; museumsfor
valter Ågot Bryde Andersen i 2-dages grundkursus 
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på Landsarkivet for Sjælland; museumsinspektør 
Anne Majken Snerup Rud i 2-dages seminar i Et
nologisk Forum.

PERSONALE
Museerne har i årets løb måtte tage afsked med mus
eumssekretær Helle Pedersen, som blev leder af ind
køb- og katalogafdelingen ved Helsingør Kommu
nes Biblioteker. I de godt og vel 2 år Helle bestred 
den overmåde krævende stilling, som omfattede alt 
til administration henhørende og mere til, blev me
get nyt sat i værk og ikke mindst gennemført yderst 
målrettet og stringent.

Mai Larsen-Jensen bydes velkommen i stillingen, 
som er blevet opnormeret til fuld tid og indholds
mæssig ændret til »økonomi- og administrativ med
arbejder«. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal i den 
forbindelse takkes for al mulig hjælp og støtte.

Således også for den ekstraordinære arbejdskraft 
Fritidssektionen har tilstillet museerne ved 2 dage 
om ugen at kunne trække på Kurt Vægter, der på 
fortræffelig vis har forestået en række praktiske op
gaver, der altid tjenstvilligt er blevet udført hånd
værksmæssig godt og gedigent. Desværre har den
ne ordning måtte ophøre af økonomiske grunde.

Grundet det store arbejdspres, der har påhvilet 
museerne, har det været nødvendigt at udsætte ud
viklingssamtalerne til foråret 1999.

Med nogen forsinkelse er de lovpålagte arbejds
pladsvurderinger blevet gennemført med den gene
relle konklusion, at de fysiske arbejdsforhold ved 
museerne lader meget tilbage at ønske såvel plads
mæssigt som vedr. indretningen af den fysiske ar
bejdsplads med hensyn til skriveborde, stole og be
lysning. Inventaret er mestendels modtaget brugt og 
dermed i sagens natur af ældre dato.

En handlingsplan for hvorledes de fysiske ar
bejdspladser ved Helsingør Kommunes Museer for
bedres, må foruden hvor de fysiske forhold må for
dre det under hensyntagen til fredningsbestemmel
ser, nødvendigvis omfatte anskaffelse af nyt inven
tar og ny belysning efter gældende normer. Såfremt 
finansieringen skal ske over museernes budget, må 
dette nødvendigvis ske successivt, og en tidshori
sont på henved 15 år må påregnes. En prioritering 
må endvidere lægges til grund for gennemførelsen.

»VÆRD AT VIDE - en håndbog for personalet 

ved Helsingør Kommunes Museer« lå klar ved års
skiftet 1997/98, men kunne først præsenteres hen på 
foråret, hvor den gedigne håndbog fik en pæn mod
tagelse af medarbejderne.

Normeringen ved Helsingør Kommunes Museer 
- Helsingør Bymuseum, Flynderupgaard Museet og 
Marienlyst Slot - er pr. 1.1. 1999 10 »årsværk«, der 
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, økonomimedarbejder Mai Larsen-Jensen, 
museumsassistent/museumsforvalter Ågot Bryde 
Andersen, magasinforvalter/museumshåndværker 
Carsten Møller, museumsassistent/betjent Bendt 
Petersen, museumsassistent Tenna Bülow, muse
umsassistent Jette Werner, museumsassistent Jørgen 
Nielsen, museumsassistent Henrik Tofte Jørgensen, 
rengøringsassistent Dorthe Steffensen, rengørings
assistent Randi Johannesson, kustode Marie Louise 
Snerup Rud, kustode Camilla Krönlein, kustode 
Maria Varvosie, volontørerne Torben Bill-Jessen og 
Børge Hansen.

BYGNINGER
Generelt bærer bygningningsvedligeholdelsen præg 
af nødtørftighed. Af større arbejder kan nævnes 
istandsættelsen af kælderen under den ældste del af 
Karmeliterhuset i forbindelse med nedlæggelsen af 
mørkekammeret. Kælderen er blevet indrettet til pa
pir- og boglager. Brahesalen er blevet sat i stand med 
maling.

Pæn og nydelig fremstår Marienlyst Slot efter en 
hurtig istandsættelse i forbindelse med Margrethe 
II’s udstilling på slottet.

DE LOKALHISTORISKE ARKIVER
Helsingør Byhistoriske Arkiv ved museumsinspek
tør Lars Bjørn Madsen gav sig tilkende i offentlig
heden med udsendelsen af museernes husstands
omdelte farvebrochure i sommeren 1998. Her blev 
borgerne gjort opmærksom på, hvor meget spænd
ende materiale, man kan finde i et lokalhistorisk ar
kiv, og hvor stor en værdi et sådant arkiv har for by
en. Vi måtte imidlertid afslutte beskrivelsen af arki
vet med følgende beklagelse: »Desværre råder Hel
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singør Byhistoriske Arkiv kun over meget få ansat
te og har som noget helt unikt ingen læsesal, hvor
for brug af arkivmaterialet kræver en forudgående 
aftale med museet eller arkivet«. Det har vist sig at 
være en god slutbemærkning, idet arkivets lokale 
brugere nu er forberedt på, at betjeningen fra vor si
de ikke kan måle sig med den, de får på biblioteket 
og alle de øvrige lokalhistoriske arkiver i Frede
riksborg Amt. De affinder sig således pænt med at 
måtte gennemgå de få arkivalier, arkivaren eller 
hans medarbejder har haft tid til at finde frem, ståen
de ved en montre i Bymuseets udstillingslokaler el
ler i et hjørne på et af museets kontorer.

Trods denne utilfredsstillende situation, har 1998 
været et ganske produktivt år for arkivet. Det er 
nemlig lykkedes at fortsætte og udbygge registre
ringen af arkivalier på EDB trods det faktum, at mu
seernes og arkivets EDB-udstyr og netværk stam
mer fra tiden, da Windows 3.1 var en stor nyhed. 
Arkivet har i 1998 tillige påbegyndt et ambitiøst 
projekt, nemlig at gøre de lokale aviser til et gigan
tisk, lokalhistorisk leksikon. Dette kan ske ved at re
gistrere avisernes indhold på EDB, således at man 
emnemæssigt (bibliotekernes decimalklassesy
stem) eller ved stikord kan søge det, man ønsker. 
Foreløbig er ca. første halvår af Helsingør Dagblad 
1998 registreret, og kan benyttes ved henvendelse 
til arkivet eller hovedbiblioteket. Der skal imidler
tid hurtigst muligt søges om økonomiske midler til 
en virkelig realisering af projektet.

Museet har god grund til at takke museumsmed
arbejder (jobtræning) Birthe Svendsen for hendes 
ufatteligt store og kreative arbejde ved arkivet, ikke 
mindst ved avisregistreringsprojektet, hvor hun var, 
og endnu er, hovedkraften. Hendes ordenssans og 
organisationsevne er uforlignelig. Der er også god 
grund til at takke de frivillige medarbejdere, heri
blandt Torben Bill-Jessen, Jonna Gustafsson, Børge 
Hansen og Erik Stubtoft, der har påtaget sig at ar
bejde hjemme for arkivet med henblik på en fortsat 
udarbejdelse af registraturer og registre. 1 1998 blev 
en registrering af Helsingørske husnavne færdig og 
kan publiceres, når der kan findes midler hertil. En 
registrering af Helsingør Kommunes offentlige mo
numenter er ligeledes færdig og skal ses som et sup
plement til den af museet udarbejdede bog »Monu
menternes Helsingør«.

FRILANDSKULTURCENTRET 
FLYNDERUPGAARD
Administrativt henhører Frilandskulturcentret på 
Flynderupgaard under fritidschef Erling Persson, 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, medens den dagli
ge ledelse varetages af museumsinspektør Anne 
Majken Snerup Rud.

1998 har bragt Frilandskulturcentret, der findes 
på Flynderupgaard, et langt skridt videre. Publi
kumaktiviteten er blevet udvidet med spisehuset 
»Folkestuen«. Her kan Flynderupgaards gæster nu 
få mad, som den serveredes i folkestuerne i 1920’er
ne - ikke mindst »Dagens grød«.

Ombygningen af spisehuset var væsentligt mere 
besværlig end forudset. Jobhusets folk har ydet en 
stor indsats for, at det - omend stærkt forsinket - er 
lykkedes med de forholdsvis små midler at få et hyg
geligt og brugbart spisehus. Ombygningen af 1. sal, 
hvor der skal være foredrags- og mødelokale til 50 
personer, nåede derimod ikke langt. Først i årets sid
ste måned kunne arbejdet gå igang.

»Folkestuen« åbnede i februar måned og blev 
hurtig populær. Ikke mindst de »fire grødomslag«, 
som »Folkestuen« fik på Politikens bagside, gav stor 
søgning. Ved stor hjælp af frivillige fra Frilands
kulturcenter Flynderupgaards Venner lykkedes det 
at klare den store tilstrømning.

Venneforeningens medlemmer har også været til 
uvurderlig hjælp i forbindelse med landbrug, ma
skinreparation og med haverne, de forskellige grup
per mødes jævnligt og går på med krum hals.

Det historiske landbrug, der med tiden skal dri
ves som i 1920-30’erne, er i andet halvår af 1998 
nået et stor skridt videre i den lange proces, det er 
at »skrue tiden baglæns«:

Kostalden er næsten færdigudviklet, tærskevær
ket er permanent opstillet i laden, og en stor del af 
redskabssamlingen er blevet ordnet. Husdyrholdet 
er blevet udvidet med en jydsk hest »Katinka«, som 
forhåbentlig snart får en makker, så Flynderup
gaards landbrug i 1999 kan begynde at bruge heste
kræfter i stedet for traktor.

I et samarbejde mellem museet, Frilandskultur
centret og ikke mindst Frilandskulturcenteret Flyn
derupgaards Venner har der været afholdt en række 
velbesøgte og populære arrangementer i 1998 - 
bl.a. om krydderurter og deres brug, om traditio- 
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neme med at lave forårsretter med 7 slags grønt, om 
sild og deres behandling.

På landbrugssiden har der været stor interesse - 
ikke mindst fra skoler - for at blive vist rundt på det 
historiske landbrug, ligesom der, i forbindelse med 
museets december-arrangement for skoler, var stor 
søgning på Folkestuens julegrød.

I efterårsferien og på de efterhånden traditionel
le onsdage i juli var alle kræfter forenede om at gi
ve børn og deres voksne mulighed for selv at prøve 
fortidens arbejdsmetoder. Der blev pillet kartofler, 
tærsket, snittet skeer, spundet garn, flettet pil og me
get mere til den store guldmedalje.

Sådanne aktiviteter er - trods den alvor der ligger 
bag - fritidstilbud. Det er meningen på længere sigt 
at tilbyde skolerne mere koncentrerede forløb, der 
kan inddrages i undervisningen. I årets løb er der 
blevet arbejdet en del med sådanne tilbud. Et land
brugsforløb om korn og dets behandling og brug er 
allerede sendt til Helsingør Kommunes skoler, og vi 
venter spændt på reaktionen. Fra Spisehuset “Fol
kestuen” er der i samarbejde med Venneforeningens 
madgruppe to tilbud på vej.

Der er endvidere som forsøg, i samarbejde med 
Naturcenter Nyruphus, gennemført to undervis
ningsforløb med emnet træ. Naturcenteret tog sig 
af træers og skoves naturhistorie, medens medlem
mer fra Frilandskulturcenteret Flynderupsgaards 
Venner påtog sig at vise, hvad man har brugt træet 
til. Forsøgene var - set fra vores side - meget vel
lykkede, omend man på på længere sigt ikke kan 
regne med, at frivillige i større omfang kan påtage 
sig at instruere hele skoleklasser i at arbejde med 
kniv og andre skarpe redskaber.

I samarbejde med Folkeuniversitetet var der i til
knytning til museets udstilling »Bordets glæder« en 
meget velbesøgt forelæsning af Bodil Kaalund om: 
Moderne stilleben. Den kunstneriske fremstilling af 
hverdags genstande og fødevarer. Forelæsningen 
blev holdt i spisehusets største rum, som var prop
pet til bristepunktet, og mange måtte gå forgæves.

Publikum tog de primitive forhold med godt hu
mør, men successen understregede, hvor meget der 
er brug for det planlagte foredragslokale på 1. sal.

Lykkeligvis stod stod hverken lokaleproblemer 
eller vejrguderne i vejen for en anden stor publi
kumsmagnet: Frilandskulturcenter Flynderup- 

gaards Venners teaterforestilling, Jeppe på Bjerget. 
Det lykkedes endnu en gang venneforeningens lille 
energiske teatergruppe at formå mange af Helsing
ør kommunes dygtige amatørskuespillere til at kom
me til Flynderupgaard og spille - og det så godt, at 
selv kræsne teatergængere var begejstrede.

I denne lille årsberetning er Venneforeningen 
nævnt flere gange, og det skal ingen hemmelighed 
være, at uden Venneforeningens aktive medvirken 
var 1998 ikke blevet det positive år, som det blev. 
Det skal heller ikke glemmes, at der er mange an
dre personer, der har hjulpet med til at give en hånd 
med og ikke mindst med at forære Frilandskultur
centret redskaber og andet til landbrug og spisehus.

Det ville fylde langt mere end den tilmålte plads 
at nævne alle de, der fortjener tak - men hermed til 
alle: Tusind tak!

En særskilt tak skal dog lyde for den overordent
lig fine donation på 100.000 kr., som Nellemann- 
fonden gav Frilandskulturcentrets Venner til brug 
for Frilandskulturcentrets vel. Den har gjort Venne
foreningen i stand til at afhjælpe de værste økono
miske huller i Frilandskulturcentrets virke i årets 
sidste halvdel.

1998 var året, hvor Frilandskulturcentret kom 
over de værste fødselsvanskeligheder, og så småt be
gyndte at stå på egne ben - godt hjulpet også af Kul
tur- og fritidsforvaltningen. De store fremskridt med 
spisehus, landbrug og publikumsuccesserne med ar
rangementer skal imidlertid ikke friste til at hvile 
på laurbærrene. Det er vigtigt at holde sig for øje, 
at det overordnede mål med Frilandskulturcentret 
ikke er alene at drive et historisk landbrug, spisehus 
og at lave arrangementer, men også at bidrage til den 
dybere forståelse af, at menneskers gøren og laden 
gennem århundreder har skabt vores kulturland
skab. Det skal efter planen ske bl.a. ved at udarbej
de et net af udflugtsruter, der bringer publikum ud 
i det omliggende landskab og forklarer, hvad der har 
skabt den pågældende del af de kendte omgivelser, 
samt ved en udstrakt foredrags- og mødevirksom
hed, der perspektiverer det, der foregår på centret.

Med de givne ressourcer er det næppe sandsyn
ligt, at disse mål vil blive nået i 1999, men med må
let for øje, vil vi bestræbe os på ikke alene at stå på 
egne ben, men også at gå fremad i den rigtige ret
ning.
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