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Forord
Af Christian Friis

D

en største arbejdsindsats ligger hvert år i udarbejdelsen
af årbogen. Arbejdet begynder allerede i begyndelsen af
september, hvor redaktionens medlemmer mødes til det første
redaktionsmøde. I år består redaktionen af tre ’gamle’ medlemmer – Lone Nørmark, Kirsten Jørgensen og Chr. Friis – og af
to nye - Marianne Lomholdt og Ronald Barkved. Marianne
og Ronald afløser Lars Windfeld-Høeberg, der efter mange års
arbejde i V-T S´s bestyrelse og i særlig grad også i årbogsredaktionen nu har valgt at kaste sig over andre opgaver. Lars skal
have tak for de mange gode artikler, som han har bidraget med
gennem årene.
Ægteparret Marianne og Ronald har tidligere arbejdet sammen med Lars om flere artikler til tidligere årbøger, så de er
meget hurtigt kommet med i arbejdet. De bor på ’Sandet’ og har
et godt kendskab til området og dets beboere.
På det første møde finder redaktionen ud af, hvad den kommende årbog måske skal indeholde. Alle mulige ideer og forslag bliver kastet på bordet og efterfølgende diskuteret. Hvert år
forestiller vi os, at vi nok burde lave en årbog, hvor der var et
bestemt tema, men hvert år er der medlemmer, der har henvendt
sig til Selskabet med artikler eller gode forslag om artikler, som
det næsten er umuligt at overhøre. Også Årbog 2015 vil derfor
blive ’en blandet landhandel’ med temmelig forskellige artikler.
Vi nærmer os alligevel et bestemt emne i år, idet tre af årbogens seks artikler vil handle om tre smukke, gamle sommerhuse
i nærområdet og om deres beboere, der har været fremtrædende
mennesker indenfor politik, malerkunst og porcelænsfremstilling
i Danmark. Artiklerne er alle skrevet af ’menige’ medlemmer af
Selskabet: Steen Otterstrøm, Peter Heiberg og Adam Grandjean.
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De tre andre artikler har redaktionens fem medlemmer selv skrevet eller
redigeret, men det har kun kunne lade sig gøre, fordi vi overalt er blevet
hjulpet af en lang række mennesker med informationer og billedmaterialer. Tak til alle, der har bidraget med arbejdet omkring årbog 2015.
Venlig hilsen
Årbogsredaktionen 2014/2015
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Musik i Lejet
- og initiativtagerne Andreas og Kristian Grauengaard

Af Lone Nørmark

J

uli 2014: Vejret er mildt og godt, musikken spiller fra den ene
af de to store scener, folk er glade og der er travlhed i boderne
med mad og drikke i den hvide teltby mellem skov og strandkant for enden af Tisvildeleje Hovedgade.
Musik i Lejet løber af stabelen for 6. gang.
Der var ca. 5000 besøgende, 8-900 frivillige og 30 bands i
løbet af de 3 dage festivalen varede.

Musik i Lejet 2014
Foto: Andrea Grauengaard
9
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Jeg besøger de to ophavsmænd, tvillingerne Andreas og Kristian - begge med mellemnavnet Thomas - Grauengaard i Huset
i Magstræde i København, hvor de, via et musikerfællesskab,
råder over to skriveborde, hvorfra de i skrivende stund (efteråret
2014) er i fuld gang med at forberede Musik i Lejet 2015.
- Hvis vi dengang, hvor det hele begyndte, skulle have lavet
en 7-års plan, havde vi aldrig i vores vildeste fantasi forestillet
os, at det ville være blevet til det, det er i dag, siger de samstemmende og tilføjer, vi var jo nok lidt naive.
- Det hele begyndte, da Andreas og jeg var studerende, fortæller Kristian. Vi har en rigtig god veninde, Kathrine, og sammen med hende og min kæreste (nu kone, red.), Tine Sorgenfrei, gik vi altid og spillede bold op ad hinanden med idéer og
store spørgsmål.
For at det skulle blive til andet end hyggesnak på ’Halvvejen’,
(en bodega nær Kbh.’s Universitet), aftalte de at mødes for at
brainstorme. Hvis de blev enige om en god idé, skulle de mødes
igen for at beslutte, om de skulle føre den ud i livet.
Andreas’ forslag om, at de skulle lave en musikfestival som en
hyldest til Tisvildeleje og den yngre musikscene vandt ret hurtigt
genklang. Og det skulle være på Stejlepladsen – det smukkeste
sted i Tisvildeleje, og der hvor tvillingerne havde holdt deres 18
års fødselsdag.
- Da vi havde holdt det første møde, holdt vi et til, fortæller
Kristian, og det var jo tydeligt, at vi ikke vidste noget om noget.
Vi skulle finde ud af ALT.
Så gik de i gang
Beslutningen var truffet, så de begyndte fra en ende af med at
finde ud af, hvor de skulle søge om tilladelse, skrive ansøgninger
m.m. Der kom positive tilbagemeldinger, og lige pludselig var
de seriøst i gang.
De opererede med et musikbudget på 20.000,- kr. og lånte det
dobbelte af deres mor, Lise Behrend, udnævnt til M.I.P., ’most
important person’.
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Selv om de fire mest hørte jazz dengang, var de enige om, at
musikken skulle være i alle mulige genrer: rock, pop, folk, jazz,
elektronisk, disco, hip hop...
De søgte råd hos folk, der havde prøvet noget lignende, bl.a.
Birte Forsell (Kildemarked m.m.), ’Tisvilde går i fisk’ og Lokalrådet.
Selv om de alle fire nu boede i København, var det vigtigt
for dem, at det var et Tisvilde-projekt, lavet af lokale. Noget
der nok også var en forudsætning for tilladelsen til at lave det på
Stejlepladsen.
Andreas fortæller, at de jo er en slags eksil-tisvildere, men så
ofte de kan, tager de hjem til Tisvilde. Det er deres base, gerne
i flere måneder om sommeren. Det samme gælder deres venner fra Tisvilde, mens venner fra andre landsdele, fx Køge eller
Græsted ikke tager hjem, de tager på besøg hos deres forældre.
- Den følelse af hjem var medvirkende til at starte musikfestivalen, siger Kristian.

Musik i Lejet 2009.
Foto: Maria Laub
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Festivalen skulle være gratis, så de søgte fonde og sponsorer.
- Og her kommer vi ind i den helt store naive betragtning,
siger Kristian, fordi vi jo bare gerne ville lave en fest, som knyttede folk sammen og bandt det Tisvilde, vi kender, sammen.
Byen var jo lidt på retræte med lukkede caféer og arrangementer, der fortrinsvis appellerede til den ældre generation.
- Der var jo Kanonhalløj, som var lavet af københavnere, og
som vi syntes var et samlingspunkt med førsteklasses kultur, og
som vi brugte rigtig meget, supplerer Andreas, men vi havde
også en trang til at lave vores eget, noget lokalt.
- Det skal være i harmoni med, hvad vi siger Tisvilde er nu,
mener Kristian. Og vi er jo med til at definere det, alle os, der
kommer i Tisvilde. Men der har man bare glemt hvor vigtigt det
er, at der er en by som en base – også for københavnerne – og
den base er erhvervslivet og så i høj grad også naturen. Men der
skal være noget, der binder det sammen.
Den første festival i 2009
Det første år tog det en dag at opstille telte, tribune og lydudstyr,
gamle ølkasser og ditto døre som borde. Det skulle være råt og
upræntentiøst (og billigt).
I dag er opstillingsperioden 2 uger.
Da alt var på plads, nåede de lige at glæde sig over at, ’det her
er stort’. Men knap var det første band gået i gang, før truende
blåviolette skyer kom susende ind fra havet og løftede det 8 x 10
meter store (Harald Nyborg) telt med samt ophængte lygter og
blæste det op i skoven. Regnen piskede ned og det lynede og
tordnede. Efter en halv time var hele festivalpladsen raseret, og
der herskede kaos og panik. Men alle prøvede at hjælpe og holde
fast i, hvad de kunne. Samme aften skulle Jooks spille. Andreas
havde studeret kommunikation med ham, så de havde fået ham
til at komme på en venneaftale. Hans sang ’Hun vil ha’ en rapper’ var blevet kåret til Politikens sommerhit og han havde lige
spillet for et stort publikum på Roskildefestivalen, så det var et
scoop at få ham til Tisvilde, hvor man altså nu stod med en totalt
smadret festivalplads.
12
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Men så tog pokker ved alle. Det kunne ikke passe, at det skulle
ende sådan. Så der blev lynhurtigt ryddet op.
På trods af den heftige start mistede tvillingerne og vennerne
ikke modet.
De sidste 2 år, hvor festivalen er vokset og er flyttet ud bag den
store parkeringsplads, har vejret været helt fantastisk. Men man
er meget opmærksom på sikkerheden, hvis vejret skulle blive
vildt igen.
De topprofessionelle scener er tøjret med cementblokke og
udstyret med vindmålere, ligesom telte og boder også er ekstra
sikret. Og der er livreddere på stranden.
Hvad var deres mor, Lises reaktion på sønnernes idé?
- Jeg blev vildt begejstret og tænkte, yes, de tager nogle chancer. Det er så givende, at det overhovedet kan lade sig gøre –
også på trods af det første års voldsomme udfordringer. Jeg var
med fra start til slut.

Lise Behrend er med fra start til slut, her i 2010
Privat foto
13
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De første par år bagte Lise morgenbrød til de 16-18 musikere,
der camperede på hendes græsplæne. Nu, hvor antallet er fordoblet, er det bageren, der sponsorerer morgenbrødet.
Hun synes, at det har været – og stadig er – en stor oplevelse
at lægge hus og græsplæne til for musikere og hjælpere. Men
faciliteterne måtte udvides. Efter et par år med lang kø foran
husets eneste bad og toilet, blev der opstillet et par toiletter ved
indkørslen, og Andreas installerede en bruser i haven.
Haven er i festivaldagene fuldstændig overplastret med telte –
et stor arbejdstelt og og en mængde små runde telte, så det ser ud
som om haven har fået muldvarpeskud.
Der er sang og musik, liv og glade dage på græsplænen.
Og heldigvis ingen klager, men tværtimod stor velvilje fra de
omkringboende på trods af, at der også holder store biler parkeret foran huset på den smalle jordvej.
- De unge kommer med sådan en livsglæde, at det jo er en
gave. Og de er så taknemmelige, siger Lise.
Hun vægter, ligesom sønnerne, det fantastiske fællesskab, der
er. Og hun tilskriver det til dels Tisvilde Skole og dens dygtige
leder, Peter Skafte og desuden et tæt kammeratskab i den klasse,
de gik i. Det har, mener hun,
betydet gode relationer, der
har båret igennem, og som
har fået endnu flere med. Alle
med forskellige facetter, der
er til gavn for festivalen.
- Og så synes jeg også, at
der er mange helte og heltinder i det her – og en loyalitet, siger Lise. Ikke at der
ikke kan være diskussioner
og konflikter, men de er gode
til at løse dem. De er blevet
meget professionelle. Nogle
af de helte, der er i byen, er
Et udsnit af haven, hvor omkring 40 overnatter.
foreningsfolkene og handelsFoto: Ingrid Rosenberg
folket: købmanden, bage14
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ren, ejendomshandlerne plus
en masse andre i en radius, der
indbefatter Vejby, Græsted og
Helsinge.
Lise kan godt en gang imellem savne den intime og jordnære stemning på Stejlepladsen,
hvor alle smilede til alle.
Men hun medgiver, at på
trods af størrelse og selv om alle
ikke længere kender alle, er det
lykkedes at transformere den
gode og kærlige stemning til
teltbyen ved havet.

Musik i Lejet 2014
Foto: Victor Suenson

Familien Behrend/Grauengaard
Lise Behrend mødte Thomas Grauengaard 2. juledag 1977. En
veninde, der boede i Stockholm, var i Danmark og var blevet
inviteret til julefrokost hos Thomas i Tisvildeleje. For at de to
veninder kunne nå at være sammen i juledagene, blev Lise inviteret med til Thomas.
- Det var en fantastisk frokost, siger Lise smilende.
Thomas havde en lejlighed i København. En vinterdag i midten af 1970’erne, hvor han tilfældigt kørte forbi huset på Slugtvej
4, tænkte han, sikke et vidunderligt hus. Han undersøgte, hvem
der stod for det, og det viste sig at være hofmarskallatet, som han
så ringede til. Sommerhuset blev beboet af ’Se-på-mig-’ Hansen og af og til også af enkedronning Alexandrine, men det var
ejet af en komtesse, der boede i Canada. Hun var indstillet på
at sælge huset, og Thomas blev den heldige ejer af det smukke,
vildvinsbegroede, gule hus fra 1878.
Tvillingerne
Tvillingerne blev født på Rigshospitalet den 25. september 1980.
Hvem er ældst?
15
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- Jeg er 2 minutter ældre end Kristian, siger Andreas, men Kristian føler sig som storebror, fordi...
- Vi blev taget ved kejsersnit og jeg var tungest, så havde det
været en biologisk fødsel, var jeg nok blevet født først, fortsætter
Kristian.
- Men som jeg plejer at sige, tilføjer Andreas, så var det jo nok
mig, der havde haft kongekronen på, hvis vi havde været royale.
De første 3 måneder boede de på Frederiksberg, så flyttede de
til det gule hus i Tisvildeleje, som med tiden fik helårsstatus.
Drengene fulgtes ad i børnehave, først i Vejby, siden i Tisvilde, derefter Tisvilde Skoleklub og Tisvilde Skole indtil 7. klasse.
Der var kun ét spor på Tisvilde Skole, så det gav sig selv, at de
kom i samme klasse. Men da de fortsatte på Vejby Skole kom
Andreas i 8.a hos Bette Balskov og Kristian i 8.b hos Jørn Larsen.

5 årige Kristian og Andreas i elementernes rasen i 1985
Privat foto
16
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De mistede deres far, da de
var 10 år, og Kristian var blevet
lidt af en udadreagerende dreng,
som han selv formulerer det.
Han havde haft nogle konfrontationer med deres kvindelige
klasselærer på Tisvilde Skole og
han følte sig lige lovligt meget
omgivet af kvinder. Derfor
skønnede skolen, at det nok
var bedst, at han fik en mandlig
klasselærer. Det er i øvrigt samme lærer, der med sin nuværende 9. klasse tilbød at hjælpe
med at rydde op efter festivalen
i 2014. Og det var også ham,
drengene kunne ringe til om et
lift, hvis de var kommet for sent
til toget om morgenen.
Familien Behrend Grauengaard i 1987
Da de to år senere skulle fortPrivat foto
sætte på Helsinge Gymnasium
(nu Gribskov), kom de igen i
hver sin klasse. I Andreas’ klasse var der kun få drenge, mens
Kristian var kommet sammen med alle deres gamle venner fra
Vejby Skole – alle dem, der også interesserede sig for musik og
som var sådan lidt tilbagelænede og hippieagtige, siger Andreas.
Så han ville gerne i den klasse. Faktisk var han helt sikker på, at
han ikke ville gennemføre gymnasiet, hvis det ikke lod sig gøre
at skifte. Det blev løst ved, at en pige fra Kristians klasse byttede
med ham.
Så var de sammen igen. Var det godt? De griner og pjatter lidt
med det, men seriøst fortæller de, at man jo sjældent har noget
for sig selv. Som tvilling deler man selvfølgelig en masse ting og
har også samme syn på mange ting. Andre omtaler dem ofte som
symbiosen ’tvillingerne’. Men siger Kristian:
- Man har også et behov, specielt når man er yngre, for at
udvikle sig selv for sig selv.
17
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Tvillingerne i haven i sommerhuset, da de er ca. 18 år
Privat foto

Så efter gymnasiet skiltes deres veje. De tog på forskellige
musikhøjskoler og rejste til forskellige lande.
- Men udadtil, fx i forhold til Musik i Lejet, siger Kristian, har
det sine fordele at vi er tvillingedrengene. Så giver det jo noget,
som man ikke selv ville have været i stand til at skabe. Man er
ikke blot automatisk afsender - man er dobbeltafsender. Det gør
det bare lige en ’my’ mere interessant.
- Men set fra den anden side, siger Andreas, hvis du har en
lille- eller storebror, bliver du ikke hele tiden sammenlignet i
alle dine personlighedsudtryk og aspekter. Vi bliver altid målt i
forhold til hinanden. Jeg står i forhold til Kristian á la ’Kristian
har mere temperament end dig’ eller ’Kristian er Andreas, bare
mere...’
18
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Fritidsinteresser
I gymnasietiden havde de et band, hvor Andreas spillede trommer og Kristian sang. Deres øvelokale var stuen på Slugtvej. Bandet havde forskellige navne, bl.a. Flow og Aeroflot Dreaming.
De spillede forskellige steder rundt i landet, men efter 3-4 år
stoppede de i erkendelse af, at det nok ikke var musikere de
skulle være.
Deres mor, Lise spillede tennis, og det begyndte drengene også
på i 8-9 års alderen. Det blev de så gode til, at de i en årrække fra
de var 15 var trænere i Tisvilde Tennisklub.
Et rart sted at være, siger de, hvor folk er åbne og taler og
spiller sammen på kryds og tværs af alder, erhverv og niveau –
fastboende og sommerhusejere. Tennisklubben blev, uden at de
tænkte over det dengang, et bindeled mellem det gamle og det
nye Tisvilde, mellen tisvildere og københavnere.
Ofte var de på tennisbanerne 9 timer dagligt, men de sidste to
år har ingen af dem haft tid til spille.
- Måske er det i virkeligheden den ånd, det fællesskab, der er
ført videre i Musik i Lejet, funderer Andreas.
Eksil-tisvildere
De begyndte begge at læse teologi på Københavns Universitet. På ansøgningstidspunktet var Kristian i Brasilien, så Andreas
skrev hans ansøgning.
Efter et år valgte de begge at skifte studie, Andreas til dansk og
Kristian til litteraturvidenskab.
Andreas supplerede siden med kommunikation, mens Kristian
gik tilbage til teologi.
I dag er de begge cand.mag. i hhv. dansk & kommunikation
og teologi.
Kristians valg af uddannelse skyldes mere interessen for livets
store spørgsmål, end et ønske om at virke i rollen som præst.
Andreas deler interessen og samtalen er på vej ind i en dybere
snak om tro, etik og kærlighed og hvad vores mission i livet er.
Det vil føre for vidt i denne sammenhæng, så helt lavpraktisk,
hvad kan man bruge en kandidatgrad i teologi til?
19
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- Tag nu Musik i Lejet, siger Kristian, jeg tror helt klart at...
Andreas fortsætter:
- Vi sad på cyklen på vej hjem i går og talte om, at de bedste
HR-personer (human ressource, red.) er nogen, som har et lille
alkoholproblem og som interesserer sig for mennesker.
- Interesserer sig for filosofi, tilføjer Kristian.
Findes der sådan nogle HR-mennesker?
- Jamen det er jo os, griner de.
Sammen forklarer de, at det kræver ret meget at skulle være
med til at motivere folk til at tage et ansvar, som ikke har noget
med indtjening at gøre. At være med til at engagere hinanden
med både tillid og ansvar. At lave noget der er større end en
selv. Få nogle hjul til at køre, hvor der lige pludseligt er 10 hjul
i gang.
- Jeg kan huske en af de store oplevelser i 2011, fortæller
Andreas, det var lige før strømbrønden gik fuldstændig i stykker,
og vi blev kaldt tilbage på arbejdet. Vi stod bag baren, mig og
Kristian med hver sin fadøl. Musikken spillede, hjulene kørte,
du kunne se det der fadølsanlæg, der bare kørte ned. Folk var
glade, der var god stemning - og hele den der helhed, der lige
pludseligt blev skabt. Det er en anden form, den frivillige form
for økonomi, som er, at folk har lyst. Og man mærker storheden
i, at mennesker spiller sammen.
Der er, som sikkert bekendt, nogle, der ikke er så begejstrede
for den megen aktivitet i Tisvilde om sommeren. Men ifølge
tvillingerne er det en meget lille fraktion, som til gengæld er rigtig gode til at råbe op. Dog mener de, at der er så meget drive i
byen, at man ser lidt gennem fingrene med modstanden.
Ildsjæle
Ildsjæle er et lidt slidt ord efterhånden. Ikke desto mindre er det
en kendsgerning, at der findes en del engagerede mennesker i
Tisvilde. Måske begyndte det med det nystartede Lokalråds indkaldelse til samarbejdskonference i november 1989 med overskriften ’Hvordan kunne du tænke dig Tisvilde i år 2000? Måske
længe før.
20
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- Jeg tror, at der er rimelig
meget stor naivitet og en tro på, at
man kan – og så ukuelighed, siger
Andreas.
- Man kan også se, når man
vokser op i Tisvilde, at der er
meget tiltro til en, supplerer Kristian. Da jeg som 19-årig kom til
København, var jeg bare en blandt
mange, men i Tisvilde var jeg en
blandt få. Jeg tror også, at det er
noget med, at man bliver stimuleret. Man bliver taget hånd om, og
man bliver hele tiden vist en vej.
Andreas gør opmærksom på,
at han også er lidt bange for hele
Andreas og Kristian får overrakt Gribskov
tanken om ildsjæle i Tisvilde, for
Kommunes kulturpris i 2012
det er ikke noget, der kommer af
Foto: Ingrid Rosenberg
sig selv.
- Begrebet kan bruges på mange
forskellige måder. En af måderne,
som jeg kan se sådan politisk i Gribskov er, at Tisvilde er noget,
der kan klare sig selv, og det synes jeg er et kæmpe problem. At
man sådan kan tilsidesætte...eller sige, at der ikke skal en politisk
opbakning til for det første: dér er en masser holdninger og for
det andet: man er altid i konflikt, fordi der er så mange holdninger og for det tredje: folk kan godt selv. Det er ildsjæletemperamentet sat i en situation, hvor det egentlig ikke rigtigt kan få
lov at blomstre, fordi der ikke kommer nogle større og bredere
linjer på det.
Efter 3 år med voksende festivalsucces modtog tvillingerne, for
deres initiativ og idérigdom, Gribskov Kommunes Kulturpris i
2012.
Andreas mener, at der er ved at ske noget nyt, som Musik i
Lejet også har været med til at bidrage til, en mentalitetsændring,
og at uenigheden i Tisvilde slet ikke er så stor, som kommunen
fastholder, den er.
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Lige pludselig har man skabt noget i Tisvilde, som hvert år
viser, at der både er plads til københavnere og tisvildere. Eller
som Kristian formulerer det:
- Der er både plads til halsklude og træsko. Og det har også
hele tiden været vores ambition omkring det – at det skulle være
en folkefest.
Fremtiden
Nu gælder det om at få konsolideret festivalen.
Faktisk har der været et lille underskud alle årene.
Der bruges meget tid på at søge fonde og sponsorer hvert år.
Og hvert år spørger de sig selv, om de skal gøre det igen. Det er
helt forfra hver gang. En ny festival hvert år.
Meget har ændret sig på de 6 år – både mentalt og med hensyn
til ambitioner. Det har været en stor læreproces. I starten havde
de selv en fest i 3 dage, hvilket sådan set også var meningen. Nu
er det i den grad arbejdsdage.
Det kræver mange diskussioner internt om, hvordan udviklingen skal være. De havde og har fortsat nogle ret idealistiske
holdninger til, hvordan den non-profit festival i Tisvilde skal
løbe af stabelen.
Allerhelst ville de have, at festivalen skulle være gratis, men de
har erkendt, at det ikke kan lade sig gøre.
De synes stadig, det er sjovt, men også meget tidskrævende.
Selv om mange ansvarsområder er uddelegeret, er det stadig
dem, der er tovholdere.
Planlægningen begynder nærmest i samme øjeblik sommerens
Musik i Lejet er slut.
Der er nu en bestyrelse på 30 personer, der tager sig af de strategiske beslutninger og en ledelsesgruppe, der har de konkrete
opgaver og forvaltning af samme.
Kristian er formand, Anders er ansvarlig for kommunikation
og booking af bands, en tredje er ansvarlig for festivalpladsen
o.s.v.
Det som gør det specielt, siger Kristian, er at det er frivilligt.
Folk investerer deres tid i projektet. De gør det fordi de er unge
22
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i Tisvilde og gerne vil være med til at definere det Tisvilde, som
de gerne vil have. Og uden de mange frivillige ville det slet ikke
kunne lade sig gøre.
Som formand for Musik i Lejet deltager Kristian i diverse
møder med bl.a. kommunen. Han funderer over den fantastiske
følelse det er, pludselig at være næste generation – selv at være
med til at definere Tisvilde, ligesom bl.a. Birte Forsell, Sven
Wickmann og mange andre, der har brugt tid på at gøre en forskel for det område, de har bosat sig i.
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Holmehuset ved gærdet
Af Peter Heiberg

D

et er nok ret usædvanligt - selv i Tisvilde - at et sommerhus
i sine første 100 år kun har været ejet af to familier. Det
er dog tilfældet for et fint lille et af slagsen, der her skal berettes
om. Huset stod i lidt over hundrede år, som da det blev bygget i 1911. Gulkalket med hvide vinduer, grønne skodder, sorte
trægavle og valmet stråtag og et interiør som stort set ikke var
forandret. Huset ligger tæt op af Tisvilde Hegn på den lille vej
Ved Gærdet. Det er fra den første bølge af sommervillaer som
velhavere lod opføre omkring år
1900 i f.eks. Vedbæk, Gl. Skagen, Rørvig og så lidt senere i
Tisvilde og Tibirke.
Huset blev bygget til grosserer Adolf Holm (1865-1940),
som havde forskellige agenturer
med syartikler, og han var efter
tidens forhold en ganske holden
mand. Familien Holm boede i
en stor herskabslejlighed i Anker
Heegaards Gade tæt ved Glyptoteket og Tivoli. Hjemmet var
præget af Adolf Holms store interesse for litteratur og især dansk
malerkunst. På væggene i hjemmet hang i tæt salonophængning
værker af tidens mest værdsatte
malere som Lundbye, SkovgaGrosserer Adolf Holm i sommerdress
ard, Brendekilde og Ring. Adolf
i Holmehusets have omkring 1915.
Holm var ven med Den kongeliAkvarel, Skovgaardsmuseet
ge Porcelainsfabriks kunstneriske
25
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Holmehuset indflytningsklart i sommeren 1911
Privat foto

Fru Holm og datteren nyder kaffen på den overdækkede terrasse, 1928
Privat foto
26
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direktør Arnold Krog. Derfor var det ikke overraskende, at han
købte et stort grundstykke tæt på Krogs sommerbolig Krogsbo
i Tisvilde, hvor han med sin familie, hustru og to døtre, havde
ferieret på kroen, inden sommervillaen blev bygget.
Arkitekten
Til at tegne huset valgtes den unge arkitekt, Bent Helweg-Møller, som på det tidspunkt var tilknyttet porcelænsfabrikken. Helweg-Møller havde tidligere arbejdet på arkitekten Anton Rosens
tegnestue og havde her tegnet bl.a. møbler til Palads Hotellet og
til Landsudstillingen i Aarhus i 1909.
Det var imidlertid kommet til et brud mellem Krog og Rosen,
fordi Rosen havde tilladt sig at modtage Frederiksberg Kommunes præmiering af Den
kongelige Porcelainsfabriks direktørvilla. Krog
mente, at det var ham,
der havde tegnet og at
Rosen kun havde stået
for ’rentegning’. Derfor
blev han meget fortørnet
over, at Rosen i 1909 fik
æren for villaens æstetiske udformning.
Det var her porcelænsfabrikkens unge husarkitekt Helweg-Møller kom
ind i billedet. Krog anbefalede ham varmt til vennekredsen og han kom
således til at tegne villaerne Lundebo, Margot
Nyholms Vej 10 (1910)
og Vendle (1912). PorTitelbladet til Holmehusets gæstebog
celænsfabrikkens medartegnet af arkitekten Bent Helweg-Møller
bejdersommerhus Arne27
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De nybyggede sommervillaer Holmehuset, Arnekrogen og Krogsbo set fra Tisvilde Bygade sensommeren 1915.
Privat foto

krogen (1910) og Krogs egen sommerbolig Krogsbo (1911) blev
rentegnet efter Krogs forlæg. Endelig er det også værd at nævne,
at Helweg-Møller i 1910 stod for en omfattende restaurering af
Vejby Kirke, hvor den store vestportal i tårnet blev indsat og
tårnrummet indrettet til forhal.
Helweg-Møller var, som Rosen, i bygningsudformningen
meget optaget af såvel den dekorative detalje som bygningsværkets helhedsvirkning. Når man går Holmehuset efter, bemærkes
det, at facaden mod vejen har mange fine detaljer: Hoveddørens
indramning og den indtrukne veranda med søjler. På husets bagside er stråtaget i hjørnerne trukket ned for at give plads til redskabsrum og lokum. Huset har et grundareal på 125m2 med en
storestue, en lillestue, køkken og toilet i stueplan og to værelser
på første sal. Alle husets møbler var ligeledes tegnet af HelwegMøller.
’Egen arne - guld værd’
Huset var klar til indflytning juni 1911. I husets gæstebog, som
stadig eksisterer, har Helweg-Møller dekoreret titelbladet, hvor
håndværksmestrene, der udførte byggeriet har skrevet sig ind.
Husets navn: Holmehuset nævnes her og endelig noteres der:
28
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»Egen arne - guld værd«.
Et var at bo herskabeligt til leje i hovedstaden, noget andet var selv at eje.
Illustration af Ebba Holm fra gæstebogen

»Egen arne – guld værd«. Et var at bo herskabeligt til leje i
hovedstaden, noget andet var det selv at eje.
Landliggerlivet ved egen arne tog nu sin begyndelse og sluttede endeligt for denne familie i 1966. Man var i Tisvilde, stort set
så længe Tivoli var åbent, for så var man forskånet for støjen fra
de mange besøgende og ikke mindst fyrværkeriet. Døtrene Ebba
og Ulla var i 1911 omkring 20 år gamle og ugifte, hvad de forblev resten af livet. Ulla var med i faderens grosserervirksomhed
og drev den videre efter hans død. Ebba var kunstner og Holmehusets indre blev udsmykket af hende. Der blev i storestuen
malet gamle danske ordsprog og talemåder på loftbjælkerne og
over dørkarme F.eks.:
Enhver som Fred i Hjertet har,
Hans Ind og Udgang Gud bevar.
Men hvo, som haver ondt i Sind,
Gid det gå ud, når han går ind.

Møblerne dekorerede hun med blomstermalerier og i en lille
niche på vej op til 1. salen, blev der malet en fin lille ikon af Skt.
Helene – Tisvildes skytshelgen.
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Kunstnerindens landliggerliv
Det er Ebba Holms fortjeneste at husets historie kendes. Det
skyldes hendes fine billeder herfra. Hun kom efter præliminæreksamen og privat tegneundervisning på Kunstakademiets
kvindelige malerskole i 1908 og tog afgang herfra i 1913. Størst
betydning for hende på Akademiet fik Joakim Skovgaard, som
lærte hende akvarel- og freskomaleriet. De tidlige arbejder er
fortrinsvis oliemalerier med en mangeartet motivkreds. Det er
interiører fra hjemmet i København og fra Holmehuset. Der er
også fine portrætter af familiemedlemmerne. Maleriet ’Tre generationer’, som i dag ejes af Museum Nordsjælland i Hillerød, er
et fornemt eksempel på hendes formåen på dette område.
Når familien var flyttet på landet var Ebba Holm med blok og
staffeli ude i Hegnet, i de nærliggende landsbyer og ved stranden. Her tegnede og malede hun landskaber med gårde, huse,

Ulla ved pejsen i storestuen, 1913.Olie på lærred.
Privateje. Gengivet med tilladelse fra Auktionshuset Bruun-Rasmussen
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Holmehuset set fra haven i sit blomstervæld i 50-året for familien Holms indflytning.
Akvarel af Ebba Holm fra gæstebogen

kirker og mennesker. Hendes mange billeder fra området fra
omkring 1909 til 1940 udgør i dag en kunstnerisk og kulturhistorisk skat, som stadig er værd at beskæftige sig med. I hendes
billeder er indfanget, hvordan Tisvilde så ud, mens det endnu
var landbrugsland, og sommerhusområderne ikke var blevet
skjult i bevoksning.
Ebba Holm var en flittig brevskriver og sendte gennem årene mange breve fra Holmehuset. Følgende citat fra et brev til
kunsthistorikeren Sigurd Müller giver et godt øjebliksbillede af
landliggerliv anno 1918 og af hendes arbejdssituation: »Jeg er
endnu paa Landet og bliver til medio September, saa har jeg
ogsaa haft en dejlig lang Tid herude - fire Maaneder - det skulde
være at anse som en ualmindelig Lykke at være her i den herlige
Natur saa længe... Jeg maa med Skam melde, at jeg slet ikke har
faaet tegnet noget i Sommer, det er ligesom, jeg har trængt til at
lade dette Felt ligge lidt og hvile, derimod, har jeg faaet malet en
Del – været temmelig flittig, saa flittig som jeg har kunnet være
til trods for den kedelige Solekzem, som har plaget mig hele
Somren. Jeg har jo ikke kunnet være saa meget ude i det dejlige
Solskin, som jeg gerne vilde have været. For resten synes jeg at
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Somren har været ret daarlig med megen Kulde og Regn, jeg
mindes da mange mørke og kolde Dage fra disse sidste Maaneder. Det er saa trist, naar Somren ikke er rigtig varm og dejlig,
der er saa meget, man skal samle sammen af Varme og Lys, for
at tære derpaa, naar Vinteren og mørket nu for alvor tager fat«.
På gode sommerdage kunne man dog oftest finde Ebba Holm
i det lille stråtækte hus med en have som bugnede af blomster,
og hvis lugekone og gartner hun også overkom at være. At hun
holdt meget af sin Tisvilde-have fremgår af et andet brev-citat:
»Saa har jeg ogsaa min stump Have at passe. Blomsterne staar saa
smukt. Jeg har nogle pragtfulde blaa Delphinium (Riddersporer)
i blomst for Tiden, de skinner og straaler i Solen, saa det er en
Fornøjelse at se paa. Men hvor ens Møje lønner sig med saadan
en Have«.
Grunden blev i slutningen af 1960’erne udstykket til flere
sommerhusgrunde.

Udsigten fra pensionen hvor Ebba Holm boede i sommeren 1939
Gengivet med tilladelse fra Auktionshuset Bruun-Rasmussen
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En verden udenfor Tisvilde
Tisvilde var ikke det eneste sted, hvor Ebba Holm hentede
inspiration fra. Adskillige rejser til Tyskland, Frankrig og specielt Italien prægede en anden væsentlig del af hendes kunstneriske skaben. Under mange ophold i Italien researchede hun og
tegnede skitser til en storslået illustreret dansk udgave af Dantes
’Den guddommelige Komedie’ (1929), som hun forsynede med
over hundrede linoleumssnit. Forfatteren Johannes Jørgensen var
hendes nære ven og hun besøgte ham ofte i Assisi, når hun var
i Italien. Hun illustrerede flere af hans bøger. På bogområdet
arbejdede hun desuden med bogbind, forsatspapir og hun lavede
rigtig mange ekslibris - blandt andet et til drengehjemmet Godhavn i Tisvilde. Også på andre områder indenfor kunsthåndværk
markerede hun sig. Det blev til to meget smukke juleskeer i
1929 og 1932 fra Michelsens Guldsmedje. Hun tegnede mønstre
til korstingsbroderier og dekorerede keramik for fabrikken Eifrig
i Valby. Alt i alt et meget bredt kunstnerisk virkefelt, som den
dag i dag gør indtryk. Ikke overraskende bliver hendes billeder
stadig solgt til pæne priser på auktioner og hos antikvitetshandlere.
Sommerhuslivet efter forældrenes død
Søstrene overtog efter forældrenes død huset; moderen døde i
1932 og faderen i 1940. Her levede de et stille liv med stor gæstfrihed, hvad gæstebogen vidner om. Mange besøgende, naboer,
venner og kulturpersonligheder fandt vej til huset. Ja selv dronning Alexandrine i sommeren 1945. Alle skrev de taknemmeligt
om mødet med Holmehuset og dets beboere. Husvennen og
digteren Hans Ahlmann skrev således i 1928:

Se Hans Ahlmanns digt øverst på næste side...
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Årsvingnet fra gæstebogen

Roveren foran garagen - vignet i dagbogen 1949
34
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Ebba Holm selvportræt 1918. Olie på lærred - privateje
Gengivet med tilladelse fra Auktionshuset Bruun-Rasmussen
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Tidligt begyndte Ebba Holm at beskikke sit bo. Hun skænkede
allerede i 1940 et stort antal akvareller, og malerier til Museum
Nordsjælland i Hillerød . Herefter var det yderst sjældent, at hun
malede oliemalerier. Kort før sin død forærede hun yderligere
værker til blandt andet Statens Museum for Kunst (Kobberstiksamlingen) og Skovgaardmuseet i Viborg. Hendes dagbøger fra
rejserne og familiens mange fotoalbums findes i dag på Det Kongelige Bibliotek.
Der vil vel endnu være nogen, som i Tisvilde kan huske Ebba
Holm, søsteren Ulla med sin veninde og livsledsagerske Ellen
Halland-Lund. De var en anakronisme. Et særpræget trekløver
med Ebba som den milde og venlige, og Ulla og Ellen som et
par skrappe tanter. Der blev lagt mærke til dem, når de i deres
sidste år ved sommerens start ankom i den grønne Rover X og
herefter færdedes rundt i Tisvilde. I 1967 døde Ebba Holm.
Søsteren var død året forinden, hvor huset også var blevet solgt.
Ellen Halland Lund levede kun kort tid herefter, men nåede dog
at fordele de sidste kunstværker til de tidligere nævnte museer.
Søstrene er sammen med forældrene begravet på et stort,
enkelt udsmykket familiegravsted på Tibirke kirkegård. De var
blandt de første af mange landliggere, som fuldt og helt tabte

Holmehusets stråtag blev udskiftet i 1950.
Ved seneste ejerskifte i 2012 blev stråtaget igen fornyet.
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deres hjerter til Tisvilde, og som også derfor ønskede at blive
begravet her.
Huset blev 2012 solgt for tredje gang. Bendt og Kirsten
Winther var køberne af huset i 1966, og de havde med stor
veneration ladet huset stå, stort set som da de overtog det.
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Museum Nordsjælland, Hillerød har jf. Kunstindeks Danmark omkr. 50
akvareller, træsnit og malerier
Kobberstiksamlingen har jf. Kunstindeks Danmark 44 tegninger fra årene
på Kunstakademiet (1912-13)
Skovgaardmuseet har jf. Kunstindeks Danmark omkr. 120 arbejder fortrinsvis grafiske
Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftssamlingen: Ebba Holm, Efterladte
papirer (Tilg. 595)

Holmehusets originale navneskilt tegnet af Ebba Holm
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Hvem gemmer sig bag vejnavnet?
Klaus Berntsensvej

Af Steen Otterstrøm

H

vem er det nu, vejen er opkaldt efter? Hvor ofte kommer
vi ikke ind på en vej navngivet efter en bestemt person?
Og hvor ofte opgiver vi ikke på forhånd at få rede på, hvem
denne person var? Sådan har jeg det også selv med mange af
vejene her i det nordsjællandske.
Men en undtagelse er eksemplet med Klaus Berntsensvej – der
er en lille, gruset sidevej til Nyvej. Vejen er blind – og rummer nogle få sommerhuse. Enkelte er ret nye. Andre temmelig
gamle. Det ældste hus ligger for enden af vejen og er, pudsigt
nok, netop årsagen til vejnavnet ’Klaus Berntsensvej’. Huset blev

Det charmerende hus for enden af Klaus Berntsensvej - lige op til Tisvilde Hegn
Foto: Steen Otterstrøm
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opført og ejet af Klaus Berntsen – og rummer stadig personen
Klaus Berntsens sjæl i indretningen, der kun har ændret sig lidt
gennem husets snart 100 årige historie.
Klaus Berntsen var ikke en ’hvem som helst’. Alligevel er der
mange, der i dag ikke har noget minde om denne højt placerede
og prominente person i den danske offentlighed.
Her er så den ultrakorte leksikale biografi: Klaus Berntsen
(1844 - 1927), dansk venstrepolitiker og højskolemand. Konseilspræsident fra 1910-1913 (fra 1915 svarer konseilspræsident
til statsminister). Klaus Berntsen er den politiker, der har siddet længst i Folketinget – i alt 51 år! Hans mest betydningsfulde indsats var formentlig at få ændret Grundloven i 1915 på
en række banebrydende punkter: Han var bl.a. stærkt medvirkende til, at kvinderne endelig fik valgret! I Bogense på Fyn har
’danske kvinder’ rejst en sten til minde om denne skelsættende
begivenhed. En anden væsentlig grundlovsændring, som Klaus
Berntsen stod i spidsen for, var at få ophævet den privilegerede
valgret til Landstinget, der medførte, at ikke mindst kongens
magt blev stærkt begrænset. Dette ihærdige arbejde påførte ham
ikke uventet Kong Chr. den 10´s vrede. Kongen fik ham ganske
enkelt afskediget fra statsministerposten blot et par år før Grundlovsændringen blev endeligt vedtaget.
I Klaus Berntsens unge dage var han, som meget aktiv fynbo,
med til at stifte dagbladet Fyns Tidende. Hans stærke politiske
tæft, en begavet slagfærdighed og gode talegaver gjorde ham
tidligt til folketingsmedlem for Bogensekredsen. Hans virke
indenfor højskoleområdet var især baseret på Kresten Kold og
Grundtvigs undervisning med fokus på det talte, levende ord
– modsat terperiet i præste- og degneskolen. Klaus Berntsen stiftede bl.a. en friskole og blev senere højskoleforstander i Særslev
ved Bogense.
Vender vi tilbage til det dejlige sommerhus lige op til Tisvilde
Hegn, så skyldes dette sommerhus´ tilblivelse nok også i høj grad
Klaus Berntsens søn Åge Berntsens påvirkning og ihærdighed.
Åge Berntsen (1885-1952), der udover at være dr. med., digter og forfatter – også besad kunstneriske evner med en skarp
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karrikaturpen, har fanget flere morsomme begivenheder i faderens og
familiens liv.
På væggen i trapperummet til sommerhusets 1.sal hænger der stadig en
række af disse tegninger, heriblandt
beslutningsprocessen om at bygge et
sommerhus langt, langt væk fra storstaden. Enkelte af tegningerne er her
vist som affotograferinger på stedet.
Især er det morsomt at se, hvordan
man dengang i 1918 med den lokale

Trapperummet, hvor der hænger en
række karrikaturtegninger udført af
Klaus Berntsen søn Aage Berntsen i 1918
Foto Steen Otterstrøm

Den håndskrevne tekst: »Skal man bygge Sommerhus - eller skal man ikke - (Familieråd)«
Siddende ved bordet: Klaus Berntsen. Stående og gestikulerende: Aage Berntsen.
Siddende: Gudrun Andersen, der var husbestyreinde fra Rødkilde Højskole
og stående Klaus Berntsens datter Ingrid. Foto: Steen Otterstrøm
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Den håndskrevne billedtekst: »Skovfoged Jensen skridter grunden af«.
Ingen landmåler var involveret. Ingen kort. Skovfogeden målte det antal
skridt ud, som familien mente var passende! Klaus Berntsen stående forrest.
Gudrun Andersen kigger frem. Åge Berntsen bagerst. Foto: Steen Otterstrøm

Den håndskrevne billedtekst: »Paa Vej til Stationen (1 Kilometer i Timen)«
Nyvej var blot et gruset spor – og vejen til stationen var ikke altid en fornøjelsestur. Foto: Steen Otterstrøm
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skovfogeds mellemkomst – aftalte og skridtede grundstykket ud
til sommerhuset. Ikke noget med landmålere og satellit-kort.
Ikke en besværlig og langsom sagsbehandling i en bureaukratisk
kommuneverden. Og omkostningerne til både grund og hus var
jo nok også til at overkomme – selv målt med datidens købekraft.
Huset blev bygget sent i Klaus Berntsens livsforløb. Det blev
bygget i 1918 – efter den 1. Verdenskrig – da der igen blev fred
i verden og man endelig fik optimismen tilbage samt mod på lidt
mere! Klaus Berntsen var 74 år på dette tidspunkt.
Huset, der nu er overdraget til 4. og 5. generation efter Klaus
Berntsen, har kun gennemgået ganske få moderniseringer gennem årene. Det gamle das – er udskiftet til et rigtigt toilet og det
tidligere pigeværelse med udgang til køkkenet er blevet til et
lille badeværelse. Brændekomfuret i køkkenet er blevet elektrificeret. Stråtaget er skiftet indenfor de seneste 5-6 år, så huset er
godt beskyttet mod vejrliget i mange år frem. Selvom huset er
bygget solidt og er af høj kvalitet efter datidens normer og byg-

Den håndskrevne billedtekst: »Præcis 2 Minutter for sent til ’sidste Tog’«.
Foto: Steen Otterstrøm
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geskik, indbyder de uisolerede vægge ikke til brug fra efterårets
indtog til hen på foråret. I denne periode går huset i dvale.
Men i ferierne – fra påske, sommer og frem til efterårsferien –
befolkes huset af bl.a. barnebarn, olde- og tipoldebørn. Her er
huset rammen om gæster og fester med venner og gode naboer.
De oprindelige, vidstrakte lyngstrækninger med få, spredte småfyrretræer omkring huset er blevet til velvoksne træer.
Heden er blevet til skov – og huset har fået selskab af en mængde
nye (nyere) sommerhuse. Nyvej er ikke længere en støvet grusvej, men blevet til den asfalterede, travle forbindelsesvej mellem
Asserbo, Liseleje og Tisvilde. Hastigheden for de motoriserede
køretøjer er steget fra de dengang bekymrende og vanvittigt
hurtige 15 km/timen til i dag 60 km/timen!
Om 4. og 5. generation kan fortsætte med at lade tidsbilledet fremstå uændret i det atmosfærefyldte sommerhus er et godt
spørgsmål. Skal man fastholde Klaus Berntsens ånd fra datidens
indretning for snart 100 år siden – eller skal nutiden tilføre huset
de bekvemmeligheder vi efterhånden har indrettet os med i de
moderne fritidshuse og
med de sidste nye indretningstrends?! Det
kan blive et svært valg
– og svaret findes heldigvis ikke endnu!
Men Klaus Berntsensvej forbliver Klaus
Berntsensvej. Og nu
ved nogle flere, hvem
han var og hvilken
betydning han har haft
Klaus Berntsen siddende i hvid skjorte med stiv flip og
på det danske samfund.
jakke i stuen, der næsten ikke har forandret sig gennem de
snart 100 år. Læg mærke til det righoldige udvalg af cigaræsker og askebægre på bordet.
Privat foto
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Af Marianne Lomholdt, Ronald Barkved og Christian Friis

V

i kender den alle sammen. Pejlepunktet derude i horisonten
mod nord.
Sommetider væk i disen. På klare dage så tydelig og smuk.
Den lille mørke klat, som øjet søger og fanger.
Fra Hundesteds skrænter ved Spodsbjerg fyr og videre langs
Nordkysten helt til Gilleleje kan den beskues fra toppen af klitterne.
Øen som kan svæve og dirre i sollyset. Vores allesammens ø…
og dog så ukendt.
Kun de udvalgte få har i tidernes løb haft adgang til denne
sagnomspundne, unikke, isolerede og på alle måder interessante
del af det danske ørige.
Kun 25km udfor Liseleje og med sine knap 1km2 ringe størrelse rummer den særpræg og historie nok til en velfortjent beretning.
’Esæl’ hed øen i 1200-tallet. Sælernes ø. Oprindeligt gråsæler.
De er der stadig - sælerne. Danmarks største bestand på omtrent
1000 stk. bestående af den fredede spættede sæl, som har tilholdssted på det lange stenede nordvestrev.
I 1990-erne besøgte naturfotograf Leif Stubkjær Hesselø
adskillige gange for at optage film om sælernes liv og færden.
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Det resulterede bl.a.
i en udsendelse i Poul
Thomsens: »Dus med
dyrene«, samt en række
fotos og film.
Selve øen er ikke fredet. Det er farvandet
omkring samt de lange
stenrev mod nordvest og
sydøst derimod.
Nysgerrig baby-sæl ved Hesselø. Foto: Leif Stubkjær
Såvel land som et
område, der strækker sig
3 sømil fra land betegnes som naturreservat.
Historie
Men historien om livet og naturen på Hesselø går helt tilbage til
yngre stenalder – altså 3200 år f.kr.
Udgravninger fra 1973 viser, at der fandtes mange såkaldte sæsonbopladser på øen. Jægere fra Sjælland og Sverige har
opholdt sig her i gråsælernes ynglesæson. De mange fund af
knoglerester og lerkar vidner om en omfattende udnyttelse af de
forsvarsløse gråsælunger, som blev slået livløse, flået og parteret
til trankogning og kødforråd, som så blev sejlet hjem til de faste
bopladser.
Fundene viser, at denne trafik fortsatte op igennem middelalderen.
Et forretningsbrev fra 1523 – da øen var krongods – beretter,
at halvdelen af sælfangsten på Hesselø skulle afleveres til Københavns Slot til forsyning af tran til lamperne her.
Ikke kun knoglerester fra sæler er fundet på øens stenede kyst.
De mange uidentificerede gravpladser i form af stensætninger
langs øens kyst fortæller om en lang række af druknede søfolk fra
nær og fjern, som i tidens løb er er drevet i land på øen.
Især nedenfor nordøstklinten findes et stort rullestensbælte,
hvor man i tidens løb har fundet over 100 gravpladser i form af
stensætninger i ovale former, som måler ca. 165cm x 65 cm.
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Gravstene på Hesseløs kirkegård. Foto Kresten Hillerup

Når ligene drev i land, tildækkedes de af sten.
Nogle steder ses ligefrem stendysser, som menes at være fremkommet ved, at fiskerne føjede sten til dyngerne for at få held i
fangsten.
Kranier, benrester og andre skeletdele er fundet i hobetal.
På øens nordkyst findes en lille kirkegård med et enkelt kors.
Det var en nordmand, som forliste. På det simple trækors står:
»Tømmermand Niels Nielsen Krokeide af Bergen, født 3/6
1844, død 1880. Han er druknet her på kysten og kom ikke
længere, skønt han vel nok havde tænkt sig det«.
Ved nordmandens side fandt man en grav for en røgter på øen.
Han hængte sig i et reb.
Ud over de mange gravpladser på øens stenede kyster har man
på nordvest- og sydøstpynten også gjort interessante fund i form
af i alt 80 trugformede fordybninger, som måler ca. 10 x 6 meter.
Efter al sandsynlighed er der tale om ’bådsteder’, som var
bestemt til leje for ophalede fartøjer.
Da øen i ældre tid næppe har haft mere end en halv snes beboere, må der være tale om fremmede fiskere eller søfolk, som har
gjort landgang og trukket deres skibe op.
Fundene er mangfoldige på øen.
På skråningen ud mod sydøstpynten ligger resterne af en køkkenmødding fra den ældre stenalder, som siden 1899 er blevet
undersøgt af Nationalmuseet.
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Ud over ca. 4.000 knogler fra gråsælen har man fundet skiveog kerneøkser samt flint- og benredskaber.
Hesseløs skiftende ejere
Hesselø har haft en omskiftelig tilværelse med en mængde forskellige ejere.
I mange år ( fra 1534 – 1648 ) drev Christian III, Frederik II
og Christian IV hestestutteri på øen. Formentlig har det i den
periode kun været hestepasserne, som var bosat her.
Under Englandskrigen (1807 – 1814) blev øen besat af englænderne, som mere eller mindre omdannede den til et fort.
Efter krigen blev øen købt af en berygtet kaperkaptajn ved
navn Robert. Han lod opføre et stort granithus med en vældig
kælder under. Det berettes, at kaperkaptajnen brugte den til at
indespærre sin kone i, når han var på langfart – så hun ikke blev
fristet af andre mandfolk. Mere sandsynligt er det nok, at kælderen har været brugt som gemmested for den store formue,
Robert erhvervede sig på sine sejladser omkring i verden.
Sikkert er det, at bemeldte Robert havde en pige fra Schweitz
til at bestyre sit mejeri – og hende fik han et barn med. Senere
slog han dem begge ihjel.
Efter den ustyrlige Robert kom der en mere fredelig periode
på Hesselø.
En gårdmand fra Ellinge drev almindelig landbrug derude. I
1832 havde gården en besætning på 4 heste, 6 køer og 200 får. I
alt boede 17 mennesker på øen.
Som tidligere omtalt var Hesselø med sine lange, stenfyldte rev
ofte stedet, hvor mange skibe forliste.
For at begrænse det byggede man i 1841 øens første fyr. Det
var lavt og ret primitivt. Arkitekt N. S. Nebelong, der tidligere
bl.a. havde tegnet Skagens grå Fyr og Hirtshals Fyr, stod i 1865
for tegningen og opførelsen af det nye og meget større Hesselø
Fyr. Fyret blev placeret på en 16 m høj bakke og havde selv en
højde på 24 meter. I 1902 blev det yderligere forhøjet og fik
samtidig en rundgang om linsen.
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I 1899 købte hofjægermester
C. F. E. von Holstein-Rathlou gården. Hofjægermesteren
havde rejst vidt og bredt og var
en mand med både visioner og
mange penge.
Han beskrives som en yderst
farverig person, som uafladeligt
blev indblandet i voldsomme
skandaler.
Som den excentriker, han
var, omgav han sig med ekstravagance og ødselhed i en sjælden grad.
Han omtaltes af sin samtid
som en »konservativ aristokrat
og nationalromantisk sværmer,
en dannet vildmand, en patriarkalsk tøffelhelt, en nærig ødeland og en festlig tørvetriller«.
Godsejer Emil von Holstein-Rathlou
Hans hustru Sofy karakteriseog Sofy som nygifte i 1878
redes som »en magtsyg strigle«.
De afholdt store jagtselskaber
for andre af datidens elite og fremstående personer på deres lille
isolerede Hesselø. Her kunne de leve livet fjernt fra pøbel og
borgerskab.
Øen blev ryddet for tjørne- og hyldekrattet. Der blev indført
og plantet mange eksotiske slags træer, buske og planter.
Flere huse blev opført bl.a. gården Hesselgaard, der blev til
bestyrerbolig og villaen Hesselhus, der blev hofjægermesterens
og hans families sommerbolig.
Indgangsportalen til Hesselhus bestod af to hvalbarder på højkant, og når man dengang kom ind i den parklignende have
blev man mødt af så eksotiske dyr som sumpskilpadder, påfugle,
kasuarer, bjørne, strudse og kænguruer, der hoppede rundt !
I 1919 døde hofjægermestren og hans enke arvede øen.
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Hun havde ikke samme
interesse for øen, som sin
mand, så nu begyndte øen
igen at forfalde. Hun beholdt
dog øen og ligeledes den
bestyrer, Westergaard, der
havde drevet gården siden
1903. Men den 5. december
1926 steg en mand i land på
Hesselø, der overrakte den
gamle bestyrer Westergaard
et brev, hvor der stod, at han
med øjeblikkelig virkning var
afskediget. Og den fremmede
mand blev den nye bestyrer
fremover.
Westergaard strittede længe
imod, men til sidst måtte han
forlade øen.
Hesselø har nogle meget
fine stendiger. Et af digerne
går tværs over hele øen nord
Jægeren Emil von Holstein-Rathlou. Malet af Elifor gården, men også mange
sabeth Jerichau Baumann i 1876
andre steder er der sirligt
anlagte stendiger på de arealer, der tidligere blev dyrket.
Digerne er bygget af de evnesvage alumner fra Hundestedegnen, der i perioder blev anbragt ude på øen. De arbejdede med
landbrug på gården. Alumnerne boede i huset ’Tjørnebo’, der
blev opført for at huse dem.
I 1939 købte det store danske firma F. L. Smidth Hesselø, således at der kunne drives jagt forår og efterår.
Om sommeren kunne ledende medarbejdere holde sommerferie på øen. De fine planer ændredes dog under den tyske besættelse. Tyskerne indså hurtigt, at øen havde en meget gunstig og
strategisk placering midt ude i Kattegat, hvor den nye opfin-
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Herefordkvæg på Hesselø. Foto: Torkil Lund

Græssende dådyr foran Hesselø fyret. Foto: Torkil Lund
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delse radaren skulle kunne afsløre allierede bombefly på vej mod
Tyskland.
På Hesselø blev der udstationeret en tysk militærbesætning på
6 mand, der skulle overvåge luftrummet over Kattegat. Soldaterne boede i de bygninger, der var på øen.
Efter krigen fortsatte F.L. Smidth de planlagte jagter og ferieophold for medarbejderne.
I de følgende år udvidede firmaet mulighederne for ferieopholdene ved at bygge et nyere feriehus, ’Assistenthuset’ i 1975.
Men landbrugsdriften blev fortsat opretholdt i form af udsætning af Hereford kvæg. Det var dog en meget besværlig form for
kvægavl, der indebar, at dyrene skulle sejles frem og tilbage med
en stenfiskerbåd. Det frie liv for dyrene om sommeren gjorde det
næsten umuligt at indfange dem, når de skulle hjem og slagtes.
F. L. Smidth valgte derfor at sætte dådyr ud på Hesselø. Dådyrene kunne klare sig selv gennem det meste af året. Om vinteren
måtte der dog sejles hø ud til dem.
Dyrene formerede sig kraftigt og kunne således give et pænt
tilskud til øens drift.
Om efteråret blev der afholdt jagt på dådyrene. Her kunne de
betydende aktionærer i F.L. Smidth deltage sammen med andre
jagtinteresserede venner.
En meget stor ændring i livet på Hesselø indtraf, da man i
1970 automatiserede Hesselø Fyr, så det fremover blev styret fra
Fornæs Fyr. Nu var der ikke brug for mennesker til at varetage
fyrtårnsfunktionen.
Et alvorlig afbræk i Hesseløs rolige omdømme var konflikten
mellem Danmark og Sverige i 1983.
Sveriges daværende statsminister, Olof Palme, kom op at toppes med Danmarks daværende statsminister, Poul Schlüter.
Striden drejede sig, om det var Danmarks eller Sveriges fastlandssokkel, som Hesselø stod på.
Man var således uenige om retten til den olie, som man håbede lå nede under Kattegat.
Der blev ikke fundet olie… og Danmark beholdt Hesselø
uden kamp.
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Fyrmesterbolig og fyret på Hesselø. Gammelt postkort

I 2003 solgte F. L. Smidth øen til elektronikfirmaet Weibel
Scientific A/ S for et beløb på lidt over 12 mio. kr.
Weibel Scientific er et firma, der producerer højteknologisk udstyr til forsvars- og rumfartsindustrien bl.a. det berømte
radarudstyr Doppler Radars, der blev anvendt i forbindelse med
opsendelsen og overvågningen af det amerikanske rumfartøj
Discoverys rumrejser. Efter nogle år købte firmaets ejer, Leif
Tingleff Larsen, selv øen, således at Hesselø i dag er 100 % privatejet.
Øen bliver i dag først og fremmest anvendt til jagt på dådyr.
De dådyr, der i sin tid blev sejlet ud på Hesselø, trives nu så godt,
at der i dag er flere hundrede af dem.
Ejeren af øen ønsker, at det udelukkende er ham og hans familie, der har adgang til at færdes på øen.
Alle har imidlertid ret til at sejle ud til Hesselø, lande og vandre rundt om øen… men meget få har benyttet sig af denne
mulighed.
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Bygninger på Hesselø
Som tidligere nævnt er det nuværende fyr tegnet af arkitekt N.S.
Nebelong. I direkte tilknytning til fyret er opført en 2 etagers
fyrmesterbolig.
Men dette er ikke det eneste bygningsværk, som er arkitekttegnet på øen. I år 1900
lod omtalte hofjægermester
Emil Holstein-Rathlou opføre
en usædvanlig smuk jagthytte, ’Hesselhus’, tegnet af den
berømte danske arkitekt professor Martin Nyrop, hvis hovedværk er Københavns Rådhus.
Hesselhus er opført med forkærlighed for den nordiske
Grundplan af arkitekt Martin Nyrop,
almuestil - også kaldet tidlig Skønfor Hesselhuset
virke.

Samlet plan for ‘Hesselhus’ tegnet af arkitekt Martin Nyrop i 1898
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Jagthytten ‘Hesselhus’ tegnet af Martin Nyrop. Foto: Torkil Lund

Materialet er massive egetræsbjælker, og huset ligger på en lille
forhøjning i landskabet.
Vind og vejr har med tiden skuret træet gråt. Taget er forsynet
med et kraftigt lag græstørv.
Gavle, vinduer og døre er malet svenskrøde og hvide. Overalt
er der en udsøgt detaljerigdom med de fineste udskæringer i det
udvendige træværk.
Indenfor står huset i vid udstrækning som for over 100 år
siden. Her er der virkeligt kælet for detaljerne med hensyn til
træværkets ornamentik og pragtfulde glødende farver.
Interiøret fremstår præcist som på opførelsestidspunktet og er i
den grad tilpasset huset.
Huset er indrettet med en stor midterstue, som går helt op til
kip med synlige loftsbjælker. Stuen giver adgang til de øvrige
rum i huset og den store balkon på første sal.
I den ene ende af storstuen er opført en karnap med faste bænke, hvorfra man kan nyde udsigten ud over vandet.
Hofjægermesterens datter, Elisabeth Herta, indridsede i 1906
et lille forelsket digt på en af ruderne:
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Jublende glad jeg kommer tilbage
i straalende lyse Foraarsdage
Til Hesselø, Danmarks skønneste Sted
Saa skønt fordi min Hjertenskær er med.
1ste April 1906
Herta

I storstuen under loftet er ophængt en østgrønlandsk kajak,
som polarforskerne Knud Rasmussen og Peter Freuchen har
bygget af drivtømmer.
Knud Rasmussen, som i en tid lang boede i Hundested, var en
kærkommen gæst, når han i sin kajak besøgte øen.
Som tidligere omtalt anlagde hofjægermesteren et stort beplantet og eksotisk haveanlæg i forbindelse med Hesselhus.
I dag er der kun få rester tilbage.
I tilknytning til Hesselhus blev der endvidere opført et nødvendigt stort forrådshus, hvor madvarerne køligt kunne opbevares i længere tid. Ofte kunne der være langt imellem forsyninger
til øen på grund af de vanskelige besejlingsforhold.
Postbåden kom kun hver 14. dag, såfremt vejret tillod det.
På en sådan dag stimlede øens beboere forventningsfuldt sammen på stranden i håb om at modtage post.
Et smukt badehus i samme stil som jagthytten blev opført ca.
i år 1910. Badehuset lå i nærheden af jagthytten og var placeret
lige i strandkanten. Det er uvist hvem arkitekten var.
Desværre eksisterer det ikke længere.
Hofjægermesteren lod i 1902 også opføre Hesselgård. Den var
en regulær bondegård og tjente samtidig som bestyrerbolig.
Herfra var det muligt at dyrke jorden, holde kvæg, opdrætte
vildt mv.
På denne måde var det i en vis udstrækning muligt at være
selvforsynende på øen.
Nordøst for Hesselgård opførte han nogle år senere den fine
bindingsværksbygning ’Tjørnebo’, der som sagt senere blev
benyttet til at huse sindslidende fra Hundested egnen.
F.L. Smidth opførte i nyere tid et mere traditionelt moderne
bjælkehus ’Assistenthuset’ til brug for medarbejderene i forbindelse med ferieophold og jagt.
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Haveanlægget på Hesselø under anlæggelse ca. 1900

Badepavillon på Hesseløs østkyst. Bygget omkring 1910. Gammelt postkort
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Dette blev flittigt benyttet i et par årtier.
Især af de ansatte og deres familier, som ønskede at leve i pagt
med naturen og ikke var så nøjeregnende med komfort i form af
strøm, vand og toiletforhold.
Naturen
Øens natur og dyreliv er enestående og uforstyrret, da kun ganske få har haft adgang.
Desuden har anløbsmulighederne altid været meget vanskelige
pga. sten og rev.
Istidens aflejringer og landskabsformationer har dannet høje
skrænter og store mængder af kampesten.
Det højeste punkt måler 20 meter.
Trods den stenede grund vokser mangfoldige arter af vilde
planter som f.eks. stargræs, hindebæger, sandkryb, hundetunge,
stenurt, strandarve, blæresmælde, tveskægget ærenpris, fladstjerne, røllike, oksetunge, strandkål, strandmandstroen, strandsmælde, gåsepotentil, armeria, rødbynke, høgeurt, gulkløver, smørblomt, kællingetand, tjørn, slåen, hyld, brombær og roser…..for
blot at nævne nogle.
Harer, fasaner, adskillige frøarter, tudser og et væld af fugle har
frit spillerum – nu også i selskab med en stor bestand af dådyr.
Afslutning
Når solen går ned over Hesselø, forsvinder den ikke helt.
I regelmæssige glimt fra fyret påmindes vi om dens eksistens
derude i Kattegat blandt utilnærmelige rev, høje bølger og et
uforstyrret dyre- og planteliv, som forhåbentlig vil bestå.

Efterskrift
Da artiklens forfattere Marianne, Ronald og Christian (CF)
mødtes for at tale om en artikel til Årbog 2015, vidste vi ikke
meget om Hesselø.
58

VTS2015.indb 58

26/03/15 15.17

Hesselø

Internettet hjalp os godt på vej i første omgang, og snart fandt
vi frem til personer, der havde et grundigt og personligt kendskab til øen.
Endda personer fra Tisvilde, der familie- eller arbejdsmæssigt
er knyttet til den nuværende ejer, Leif Tingleff Larsen.
Det viste sig, at CF´s gamle klassekammerat fra Frederiksborg
Statsskole, hofjægermester Karsten Hasselbalch, har fløjet post og
materialer ud til øen gennem 35 år fra sit gods Grønnessegaard.
Det ligger smukt placeret mellem Frederiksværk og Hundested.
CF besøgte Karsten, som fortalte om sine oplevelser med flyveturene, naturen og mødet med øens beboere.
Han viste en række fotos fra de jagter på Hesselø, som han
havde deltaget i gennem flere år.
Karsten tilbød endda at flyve ud til øen, så det ville være muligt
at tage en række aktuelle fotos af Hesseløs natur og bygninger.
Han har sin egen to-motores fly stående på grunden, så det kunne nemt lade sig gøre.
Der var blot én betingelse: Vi skulle have ejerens tilladelse til at
flyve derud og gå på opdagelse på øen.
Den næste person med tilknytning til Hesselø var Leif Stubkær, Tisvildeleje.
Som tidligere nævnt vidste vi, at Leif havde optaget en film
om sælerne på Hesselø i 1990-erne.
Vi tre artikel-forfattere mødtes med Leif, som fortalte levende
og spændende om de udfordrende filmoptagelser, som krævede
stor opfindsomhed og kreativitet at få ’i kassen’.
Det resulterede bl.a. i, at Leif og hans kone Birgitte blev
’adoptivforældre’ til sælungen ’Baby’, som de passede og plejede
under hele dens opvækst, til den var klar til livet i havet uden
sikkerhedsnet.
Det viste sig også, at Birgitte ’tilfældigvis’ er kusine til ejeren af
Hesselø, Leif Tingleff Larsen.
Muligheden for at komme ud på øen måtte nu virkelig være
til stede.
Verden er lille – og endnu en nær forbindelse dukkede op:
Den administrerende direktør hos Weibel Scientific A/ S hav59
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de igennem 25 år været ’Peter Købmand’ (= Peter Pedersen),
som CF har set vokse op i ’Købmandshuset’ - nabohuset til hans
barndomshjem på Nyvej.
Med så mange tætte og personlige forbindelser, måtte tilladelsen til et besøg på øen uden tvivl være en realitet… mente vi.
Virkeligheden viste sig at være en anden.
Vi fik et helt klart afslag fra ejeren, Leif Tingleff Larsen, da vi
henvendte os.
Beskeden kom i form af en e-mail fra hans datter i firmaet:
»Min far ejer øen privat og han åbner aldrig sine private huse
op for andre end den nære familie. Så vi kan desværre ikke åbne
Nyrops jagthytte op for jer. Jeg håber, der er forståelse for dette«.
Der brast drømmen om at komme ud på Hesselø på nuværende tidspunkt.
Heldigvis viste det sig, at der fandtes mange andre, der i tiden
under F. L. Smidth har haft mulighed for at bese og bebo øen.
Deres beskrivelser og fotos har vi nydt megen glæde af.
Kildehenvisninger
Achton Friis: ’De danskes Øer’, bind 3. 1926 - 28, herunder Johannes
Larsens illustrationer
Niels Hovkjær: ’De danske øer’, år 2006
Jesper Laursen & Eva Schmidt: ’Herremanden. En adelig families storhed
og fald’, Gads Forlag 2013
Gyldendal – ’Den Store Danske’ - ’Hesselø’
Wikipedia – ’Den frie encyklopædia’ - ’Hesselø’
Torkil Lund: Dagbogsnotater/beskrivelser/fotos fra ferieophold på Hesselø
(1987 - 1990), da han var ansat hos F. L. Smidth.
’Alt for Damerne’ - 1991. Nina Ewald: ’Huset på øen’
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Aftenstemning med fiskerbåd og Hesselø. Foto: Kresten Hillerup

Tidsskriftet ’Inspiration’, 1988 nr. 6 side 74 - 78
Kristian Krogh: ’Et utroligt hus på en vindomsust ø’
Private og professionelle fotos
Diverse artikler fra lokalaviser
Odsherreds lokalarkiv
TV2 Østjylland d. 27.11.13. ’Herremanden fra Odder’. Interview med
Jesper Laursen
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Arnold Krog
og husene på ’Ved Gærdet’

Af Adam Grandjean, ven af familien

A

rkitekten, keramikeren, radereren og maleren Arnold Emil
Krog nød sit otium i sit hus ’Krogsbo’ i Tisvilde fra 1916
til sin død i 1931. Arnold Krog opnåede i slutningen af det 19.
århundrede verdensberømmelse på grund af sin ’genopdagelse’ af
underglasurmaleriet på Den kongelige Porcelænsfabrik. I dag er
Arnold Krog stort set glemt, men husene på Ved Gærdet, som
han opførte efter egne tegninger, står endnu.
En bidende kold 13. december 1859 kl. 3:30 udbrød der ild
i en overophedet kamin på Frederiksborg Slot. Da en chokeret Frederik VII og Grevinde Danner dagen derpå besigtigede
den rygende ruinhob, kunne de konstatere, at Kongefløjen,
Prinsessefløjen og det øverste af Kirkefløjen med Riddersalen
var udbrændt. Selve kirken var det lykkedes at redde bortset fra
den nordlige hvælving, der var styrtet ned og havde dræbt tre
mennesker. Denne nationale katastrofe skulle senere vise sig at få
en hel særlig betydning for denne artikels hovedperson: Arnold
Emil Krog, og i øvrigt også for hans fader Hans Jacob Grøggaard
Krog.
Klokken og Arnold støbes
Arnold Emil Krog blev født i Frederiksværk 18. marts 1856.
Hans fader, Hans Jacob Grøggaard Krog, var først bestyrer og
senere ejer af jernværket i Frederiksværk, og det var derfor
naturligt, at jernværket efter Frederiksborg Slots brand fik den
vanskelige opgave at støbe den store flade klokke, der slår timeslagene i tårnet. Faderens navn er indgraveret i malmen, og som
Arnold Krog skriver i sine memoirer: »Jeg tror, det er det eneste
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Professor Arnold Emil Krog med yndlingshunden Treff
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sted, hvor fars navn og bedrift er sikret mod forglemmelsen, men
det er jo godt gemt – ligesom klokken selv – oppe i det store
tårn, hvor der vel ikke kommer andre end den mand, der smører
slagværket«.
Efter realeksamen kom Arnold Krog i 1871 i lære som murer,
som dog ikke morede ham. Han tog derfor tegneundervisning på
C. V. Nielsens tegneskole, hvilket førte til optagelse på Kunstakademiet i København, hvorfra han fik afgang som arkitekt i
1880. Efter opmålingsopgaver på Kronborg sammen med Hack
Kampmann og Martin Nyrop arbejdede Krog 1878 til 1881
hos arkitekten Ferdinand Meldahl med den indre udsmykning
af Kongefløjen og Riddersalen på Frederiksborg Slot. Derved
blev han fortrolig med den såkaldte Chr. IV’s stil som den nye
ejer af Den kongelige Porcelainsfabrik, Philip Schou, mente at
kunne bruge i en kommende national kunstindustri. Porcelænsfabrikken var på det tidspunkt låst fast i en konventionel porcelænsproduktion efter forbilleder fra Sèvres og Meissen, så noget
måtte gøres.
Besøg på Cafe à Porta
Ved et besøg på Cafe à Porta på Kongens Nytorv i sommeren
1884 kom Schou tilfældigt i snak om sine planer med bl.a. maleren Thorvald Niss. »Ja så skal De pinedød se at få fat i Arnold
Krog, udbrød Niss, – han har arbejdet på Frederiksborg Slots
indre udstyr i fire-fem år, og sammen med Nyrop og Kampmann har han målt og tegnet Kronborg. Han er manden, De kan
bruge, flink både som maler og arkitekt – lige kommet hjem fra
Italien, hvor han bl.a. har gjort nogle brillante studier af gammel
dejlig fajance fra Bologna, Urbino og andet af den art dekorativ kunst«. Med charme, veltalenhed og ikke mindst et fristende
gagetilbud på 6.000 kr. om året lokkede Phillip Schou Arnold
Krog til porcelænsfabrikken i Smallegade på Frederiksberg. Det
var før headhunternes tid. Direktør Schou havde fanget en guldfugl, og Krog blev fanget af porcelænet, som han i øvrigt ikke
havde noget forudgående dybere kendskab til.
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Kunstnerisk leder
I januar 1885, blot 28 år
gammel, og efter 3 måneders prøvetid, blev Arnold
Krog ansat som kunstnerisk
leder på porcelænsfabrikken, og dermed skabtes
grundlaget for en succes for
dansk kunstindustri uden
sidestykke - en succes, der
på mange måder satte Danmark på det kunstindustrielle verdenskort. Krog,
blandt venner og kolleger
kaldet ’Nolle’, havde som
just citeret været i Bologna
og Urbino i Italien i øvrigt
Radering af Arnold Krog ’Fyrretræer’, 1914
med sin forlovede Euphemia, søster til kunstnerbrødrene Erik og Frantz Henningsen, og var der blevet inspireret af ungrenaissancens former og motivverden. Senere rejste
han til Paris og besøgte den store samler af japansk kunst, Samuel
Bing. Den japanske kunst blev med Krogs egne ord en veritabel
åbenbaring og kom til at præge hans tidlige motivverden. Hokusais berømte bølge fra serien ’hundrede Fuji-prospekter’ genfinder man f.eks. på en vase fra 1887. Den står i dag på Designmuseum Danmark, og en gentagelse ses på Kunstgewerbemuseum
i Hamborg. Det skal understreges, at Arnold Krog ikke genopfandt underglasurmaleriet med figur og landskabsbilleder. Det
havde kineserne og japanerne arbejdet med i århundreder. Krogs
berømmelse hviler på, at han som noget helt nyt indførte det
naturalistiske danske landskabsbillede og motivverden på den
transparente porcelænsmasse. Sejlskibe, vase med fisk hængt til
tørre, isfugl på en gren, fad med frø, krukke med snevejrsmotiv, fad med åkandeblomst, fad med gjedde, der bider på krog,
siddende stork i regnvejr. Nolle er dog ikke alene, han tiltræk-
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ker og samarbejder på porcelænsfabrikken med en række fremragende
kunstnere, såvel mænd som kvinder,
modellører, malere, osv. - og sammen skaber de successen.
Arnold Krog var umådelig produktiv, fuld af ideer, og i alt lavede
han ca. 1.500 modeller til det musselmalede stel og underglasurmalede
vaser. Han var naturlyriker, et friluftsmenneske, en ivrig jægersmand,
der blev inspireret af det, han så i
naturen, og det smittede af på hans
porcelæn. Krog var ikke nogen stor
maler og var nok heller ikke blevet
en stor arkitekt. I akademitiden indsendte han to forslag til guldmedaljeopgaver. Begge blev afvist. Men
med porcelænet kom hans talent til
fulde til udtryk.

Kongeligt Porcelænsfad med Arnold
Krogs kontrafej efter eget forlæg

Fornemt besøg
Hertugen af Sutherland ligger med sin lystyacht og sin hustru
i København. Han keder sig bravt, og tager derfor hertuginden med ud til fabrikken i Smallegade. Han har nok hørt, at
Lord Nelson før Slaget på Rheden i 1801 lige skulle sikre sig
nogle stykker af det berømte Copenhagen Porcelain inden han
satte kikkerten for det blinde øje og angreb den danske flåde.
Hertuginden af Sutherland spotter den nyskabte siddende stork i
regnvejr. »Oh what a charming and pretty little thing«, udbryder
hun. Schou og Krog har ikke aftalt noget om pris i forvejen.
Krog tænker 1-2 pund. Men direktøren siger kækt: »Twenty
guineas Mylord«. Kort pause. »Take it if you like it«, siger Hertugen til sin forkælede hustru, der henrykt spankulerer bort med
sin stork. Arnold Krog nævner senere, at han egentlig var lidt

67

VTS2015.indb 67

26/03/15 15.17

Vejby-Tibirke Selskabet 2015

flov over det, men Philip Schou gik hjem, stolt som en spanier,
og regnede med store tal. Og store tal blev det med tiden. En
gentagelse af Krogs storkevase findes i dag på Designmuseum
Danmark.
Successen sikres
Den nordiske industri- landbrugs- og kunstudstilling i København havde deltagelse fra England, Frankrig, Italien, Rusland og
Tyskland. Den åbnedes 18. maj 1888 i Martin Nyrops kæmpestore træbygning på det nuværende rådhus’ grund. Porcelænsfabrikken fik guldmedalje og solgte adskillige genstande til den
tyske kejser Wilhelm 2, det danske kongehus og - meget vigtigt
- til direktøren for det store Kunstgewerbemuseum i Hamborg,
Justus Brinckmann. Året efter, i hundredeåret for den franske
revolution, åbnede Verdensudstillingen i Paris med det sensationelle vartegn Eiffeltårnet. Her opnåede Krog international
berømmelse og sikrede porcelænsfabrikken juryens Grand Prix
og dermed en succes, som rækker helt frem til nutiden. Franske
porcelænsfabrikker som Sèvres og andre rundt omkring i verden
blev inspireret af Krogs linje og teknik. Man talte ligefrem om
de modeskabende ’les merveilles de Copenhague’. Arnold Krog
blev af franskmændene sammenlignet med selveste Emile Gallé, tidens store franske glasmager, der ligesom Krog udviklede
japanernes frie principper ud fra vekslende naturindtryk. Større
kompliment får man sandelig ikke på de kanter. Konsekvensen
af successen blev bl.a., at Den kongelige Porcelænsfabrik åbnede
et udsalg i Avenue de l’Opera, hvor Krog udførte landskabsmalerier til loft og vægge. Butikken i Old Bond Street i London fik
den danskfødte prinsesse Alexandra af Wales som protektrice, og
udsalgene i Berlin og på Manhattan i New York fik placering
på fashionable adresser. Bladkongen William Hearst købte efter
sigende stort set hele butikken til sit kitchede, californiske chateau omkring 1910.
Tiden er for længst løbet fra de efterhånden udvandede og stadig mere banale naturalistiske underglasurvaser, der nu om stunder sælges i bundter på auktionerne eller på loppemarkedet nede
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på Birkepladsen. Undtagen selvfølgelig, hvis det er et originalt
Arnold Krog værk, og de er overordentlig sjældne. Måske er det,
vi husker bedst i dag fra Krogs hånd, de tidlige jule- og jubilæumsplatter, og så Krogs elegante viftestel fra 1909 hjemme hos
Maud og Hans Christian Varnæs i deres bedsteborgerlige hjem i
Korsbæk. Mågestellet hos familien Skjern var jo, som bekendt,
fra konkurrenten - det mere folkelige Bing & Grøndahl.
Arnold Krog blev titulær professor i 1892, fungerede som
kunstnerisk direktør på porcelænsfabrikken fra 1891 til 1916, og
trak sig derefter tilbage til det stille liv i Tisvilde efter 32 års
aktivt virke. En beskeden og usentimental mand, der i et avisinterview i anledning af 70 års dagen i 1926 bliver spurgt: »Jamen
fabrikken lever dog endnu på Deres arbejde Hr. Professor«?
Hvortil Krog lakonisk svarer: »Ligene bliver jo gravet op en gang
imellem«. Og hvad med kunstindustrien? »Kunstindustrien er en
bastard. Det ligger i ordet. Kunst og industri er inkommensurable. Kunsthåndværk er godt. Kunst og industri kan ikke gå hånd
i hånd. Kunst og forretning er en mesalliance, når talen ikke er
om ren reklamekunst. Pengene går nu altid af med sejren«.
Krog var i sin ungdom på Ceylon, men, siger han… »fjerne
kulturer er for fremmedartede for mig til, at det har fået nævneværdig kunstnerisk betydning i mit arbejde. Man bliver dog på
den græstørv, man nu engang er sat på - som en lærke. Så kan
man jo flyve lidt op i himlen en gang imellem. Det er en filosofi
herude fra, og den har jeg altid haft lidt af«.
Husene på Ved Gærdet
Til brug for Den kongelige Porcelænsfabriks funktionærer, medarbejdere og pensionister tegnede og skænkede Arnold Krog i
anledning af sit 25 års jubilæum i 1910 huset Arnekrogen på Ved
Gærdet nr. 13. Året efter opførte han sit eget hus Krogsbo i nr.
15 i svenskrødt, samt tilhørende atelier i svenskgult med vejrhane
formet som et AK. Med hustelefonen kunne professoren hidkaldes til hovedhuset af ’den rare Ane’, når middagen var serveret.
Og på loftsbjælken i stuen malede han de vise ord: »God mad
er bedre end dårlig mad«. De står der endnu. Fra husets balkon
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‘Arnekrogen’. Foto: Adam Grandjean

’Krogsbo’ med atelie. Foto: Adam Grandjean
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’Krogsbo’. Foto: Adam Grandjean

kunne han på overdrevet skue mod havet i vest, og skovbrynet
tronede i baghaven. Aktiviteterne i Tisvilde var mange, og legen
florerede. Sneppejagt med yndlingshunden Treff, brændekløvning, kælketure, elegante japaninspirerede arbejder med radernålen med motiver fra Arresø og Tisvilde Hegn - Krog havde
sin egen presse. Blomsterbilleder, bogbind, erindringer, hønsehold, havearbejde, og ’Beffars’ leg med børnebørnene Claus og
Dyveke.
Arnekrogen er nabo til en anden kendt kunstnerbolig, Holmehuset, der i dag ejes af Dorte Grene gift med Krogs ene oldebarn
Jacob Helsted, medens hans tre tipoldebørn, Thomas, Maria og
Rasmus deles om Krogsbo.
Til slut et par ord fra Arnold Krog selv: »Maleren Picasso –
ham der vistnok startede kubismen - siger et sted: »Kunst har
hverken fortid eller nutid. Hvis jeg har noget at sige, så siger jeg
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det på den måde, der for mig er den mest naturlige: Enhver har
ret til at forandre sig, selv maleren«.
Arnold Krog dør den 7. juni 1931, 75 år gammel, og urnen
nedsættes på Vinderød Kirkegård.
Litteratur
Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, marts 1931
Dyveke Brun (Helsted): To raderinger af A.K., 1946
Bredo L. Grandjean: Kongelig dansk porcelain 1884 -1980
Steffen von Linstow: I Vejby-Tibirke Selskabets årbog 1988
Utrykt kilde Arnold Krog: Minder og meninger (manus 1931, Landsarkivet for Sjælland.)
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Holløselund Overdrev
- Afvikling eller udvikling

Af Elmer B. Lauridsen
Holløselund - et ’trendy’ sted?
»Så, I bor i Holløselund? Jamen, det er jo et ’trendy’ sted«, sagde
præsten, da det allersidste barnebarn skulle døbes og formaliteterne ordnes hos præsten. Det var i året 2000.
Jo, der var godt nok i tidens løb kommet cykelsti og meget
mere biltrafik på Tisvildevejen og Holløselundvejen. Maglemosegaarden havde fået ´hovedskallen hugget af´ og en utrolig
masse ler gravet ud af et nærliggende teglværk. Området langs
Holløselundvejen henlå nu og ventede på fuldbyrdelse af lokalplan 1981. Men ligefrem kalde Holløselund for ’trendy’ ?
Søgen efter en bolig
Da vi nu skulle ’gå i land’ efter mange års arbejde i udlandet,
var barndommens område i Søborg ikke længere fristende. Alt
var forandret. Storbyen og dermed forstaden med boliger og
erhvervsområder havde imellemtiden inddraget det åbne land
som tidligere havde bestået af landbrug og gartneri, hvor blandt
andet min morfar havde et blomstergartneri.
Huspriserne omkring København og omegn var blevet ret høje.
Hvor skulle vi så flytte hen, såfremt vi ønskede at bo i landlige
omgivelser.
Min kone, Hanne, havde i 40’erne - 50’erne tilbragt mangen
en sommer hos sine morforældre og onkel og tante i Rågeleje.
Så der var for hende ikke langt til forestillingen om et hus dér
eller i omegnen. Helmer Petersens canadiske cedertræshuse i
Ramløse lignede for meget det, som vi var på vej væk fra. ’Karlsbækgaard’, den senere ’Salatgården’ på Tisvildevej ved Vejby,
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som havde lidt jordtilliggende, blev anbefalet af Hannes
onkel, men det var for tæt på
landevejen. Heldigvis viste der
sig en annonce om en nedlagt
ejendom i Vejlby (Vejby).
Annoncen fortalte, at det
var en nedlagt ejendom, men
helt nedlagt kunne den jo ikke
være med alle de mange rum
og en gildestue! »I skal købe
Annonce
maling«, advarede min kones
onkel. Ejendommen var malet
skrigende turkis-grøn.
Men vi blev en kold aprildag i 1975 betaget af udsigten over
Maglemosen, Vejby og Ørbys bakker, og også over ejendommens muligheder for os og vores fire unger. Dén skulle det være.
Ingen betænkning. »Vi var«, sagde ejendomshandleren, »de heldige blandt de mange interesserede«. Vi fik ejendommen for en
sum af 380.000 kroner. Renten var på 9,5% og ejendomsvurderingen på 240.000 kroner - heraf en grundværdi på 61.000
kroner.
Stauning havde i 1937 fået gennemført en ændring af Naturfredningsloven, så byggeri indenfor 100 meter fra strandbredden
blev forbudt. Men på grund af kommunernes forsømmelighed
var mange af Danmarks kyster i fyrrerne og halvtredserne blevet
bebygget med sommerhuse, som over lange strækninger afskar
almenheden fra kysterne. Det var også tilfældet langs med Kattegatkysten i vores område.
Det blev der bødet lidt på, da man midt i 60’erne gennemførte
omfattende udstykninger til sommerhuse bl.a. i Vejby-Tibirke
kommune. Det var rigtigt godt for mange byboere.
Nye sommerhuse i Holløselund
Et af de udstykkede områder var parcellist Erik Olsens sted (matr.
14f, Holløse By, Vejby Sogn, Holbo Herred).
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Sammen med mange andres jorder på Holløse Overdrev, der blev
udstykket, opstod der nu et stort
sommerhusområde. Disse grunde
kunne købes og blev befolket af
’almindelige’ mennesker, som nu
kunne komme fra byen til land og
strand.
Landbruget blev afviklet over store
områder i Vejby-Tibirke Kommune. Kommunen blev nu én af lanErik Olsens ejendom matrikel 14f,
dets største sommerhuskommuner.
Holløse By, Vejby Sogn
Det var en ud- og afvikling, der ville
noget. Erik Olsen var sikkert glad for
at slippe for det hårde slid med en nedslidt og med tiden alt for
lille ejendom til landbrugsdrift.
Vi var den tredje i rækken af ejere efter Erik Olsens udstykning.
Erik Olsens ejendom matr. 14f, Holløse By, Vejby Sogn
Landmand Erik Jørgen Olsen købte ejendommen af sin far, parcellist Jørgen Peter Olsen i marts 1934. Ejendommen var da
vurderet til 8.000 kroner, hvoraf de ca. 5 tønder land udgjorde
3.200 kroner. I 1969, lige før Erik Olsen solgte den udstykkede
grundparcel, var huset vurderet til 40.000 kroner, mens grundens 2.428m2 var vurderet til 30.000 kroner. På 35 år var vurderingen på huset steget godt 8 gange, mens kvadratmeterprisen
på jorden var steget 220 gange, uden at der i øvrigt var tilført
ejendommen reel værdi. Jorden var måske endda mindre værd,
da den ikke havde været gødet i en årrække, og dræningssystemer var ødelagt efter byggemodningen. Et kuriosum forekommer det, at mens jorden er livsgrundlaget for mennesker, er den
ikke vurderet højt, mens den, når man blot skal bo på den, er
næsten uvurderlig. Intet under, at man ikke længere kan benytte
’værdien af egen avl’ som jordskattegrundlag for beboelsesejendomme.
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Fra det gamle skøde fremgår følgende:
»Undertegnede parcellist Jørgen Peter Olsen, Holløse, erkender herved i dag til min søn Landmand ERIK JØRGEN OLSEN
at have solgt den mig ifølge skøde, læst 11/10 1904, tilhørende
ejendom med derpaa værende Bygninger, idet dog fra overdragelsen er undtaget seks fag Hus, som tilhører Sælgerens Broder
Hans Olsen, for hvem der er reserveret 1 Brugsret for sig selv og
eventuelle Enke af den tilhørende Grund og Have. Som led i
overdragelsen følger det mur- jord- og nagelfaste Tilbehør, derunder 2 Kakkelovne, 1 Komfur og 1 indmuret Kedel, samt den
elektriske Installation, derunder Lampesteder, men ikke Pærer
og Lysekroner. Endvidere medfølger 1 Hest, 2 køer, 1 kvie og
3 Fedesvin. Tillige medfølger alle Maskiner, alle Redskaber og
alt Inventarium, hvoraf særlig fremhæves: 1 Arbejdsvogn, 1 Fjedervogn, 1 plov, 2 Harver, 1 Tromle, 1 Slaamaskine og 1 Tærskemaskine samt endelig Ejendommens Beholdning af Sæd, Hø,
Halm, Rodfrugter og Gødning«.
Ejendommens alder fortaber sig i tågerne eller måske i Matrikeldirektoratets arkiver. Historiske kort fra 1860 viser ejendommen, men ikke smedjen. På et kort
der er udarbejdet i perioden 1900–1950
kan man se ejendommen med smedje.
Væggene i den gamle staldbygning er
støbt med store, runde strandsten som fyld
i betonen. Under opførelsen af en tilbygning sidst i 1800-tallet har Jørgen Olsens
far sat førsteudgaven af Frederiksborg
Amts Avis fra 1875 mellem mur og dørkarm i vaskehuset. Jørgen og Signe Olsen
byggede et nyt stuehus i 1912 – og med sans for eftertiden - har
Jørgen lagt en snapseflaske med en besked ind i indskuddet.
Jørgen havde for øvrigt et bådehus på stranden. Nedkørsel dertil var ved en markvej- omtrent udfor Kaprifolievej. Efter salget
af gården til sønnen flyttede Jørgen og Signe til Holløselundvej
- ved siden af villaen ’Jutlandia’.
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Luftfotoet viser ejendommen set fra sydøst. Man kan se Kattegat ude i horisonten, det hvide købmandshus er placeret på
Strandvejen, og sognerådsformand Richard Nielsens gård øverst
til højre. Smedjen anes nederst til venstre ved Jørgens ejendom.
Der har været råd til at få eternit på en del af laden.
Nabogårdens Ester fortæller
Det er heldigt, at Ester Nielsen, som nu bor i Holløselund, har
kendt familien Olsen særdeles godt. Ester er født og opvokset
på nabogården og er datter af Laurids og Karoline. Hun er for
øvrigt mor til én af områdets musikalske talenter: Jesse Jensen,
der bor på Ellevej i området.
Jørgen og Signe havde tre børn, Nora, Victor og Erik, men
dem vil hun ikke fortælle noget om !
Men… Jørgens bror, Hans, var gift med Skøn-Anna. De blev
desværre skilt. Hans havde i sine unge dage sejlet med hospitalsskibet ’Jutlandia’. Skøn-Anna var engang meget betaget af Hans,
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som til gengæld byggede hende et fint hus på Holløselundvejen.
Skøn-Anna gav det navnet ’Jutlandia’. Skøn-Anna var dygtig til
at skrue tørv i en lille lod, som familien havde i Holløse Bredning.
Signes søster, Julie, var gift med smeden, som boede og havde
værksted i det lille seks-fags hus ved Jørgens ejendom. Det var
småt. Fra smedjen kom man ind i et lille køkken og derfra ind
til stuen og soveværelset. Der var nok at gøre for smeden på det
tidspunkt, men nu er fagets historie næsten forsvundet, og både
smeden selv og smedjens fundament er stedt til hvile i jorden.
Fra tid til anden fandt vi dog spor af håndværket: smedede søm
og sko til alle størrelser af heste. Jørgens bror, Hans, var tømrer og benyttede et værksted ved siden af vaskehuset på Jørgens
ejendom. Det var ikke mere end ca. 3 x 3 meter.
Hvad en sommervals kan føre til !
Sønnen, Erik Olsen, var gift med Jenny. Hun var vist ikke fra
egnen. Mon ikke det gik sådan til med de to:
Om sommeren kom landliggerne til sommerlandet og flere
havde stuepiger med. Én af dem var Jenny. Det var en dejlig
sommeraften, der var bal på kroen, og Jenny fik en friaften. Erik
tog fri og på kroen tog Erik og Jenny sig en vals. ’Vejby-valsen’
var ikke født endnu, så måske var det den ret nye ’Gillelejevalsen’ eller måske den helt nye ’Tisvildeleje-valsen’.
Det endte med et giftemål, hvorefter parret fik et barn, der
blev døbt Gerda. Gerda kom senere på husholdningsskole i Jylland, og mødte dér Anders Venner Jespersen, fra Skjern, som
hun giftede sig med.
Erik og Jenny drev det lille sted. Der var en besætning nogenlunde som ved overtagelsen af gården i 1934. Hesten hed nu
’Pedersen’, og den gjorde gavn hos Esters far ved pløjning eller
høst. Familien kunne efter krigen ikke leve af jorden alene, så
Erik slog græs for sommerhusejerne i omegnen, mens Jenny
ordnede hus og vaskede tøj bl.a. for familien Torkelins. Jenny
solgte også æg og kartofler til landliggerne. Som mange andre
flyttede Erik og Jenny ud i tømrerværkstedet/vaskehuset, mens
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familien Bomholt – hvor ’manden
var noget ved radioen’ – flyttede ind
i stuehuset.
Her er et billede af sønnen sammen med Jenny. Eriks far, Jørgen, fik
malet korn på Holløselund Møllen
(lige ved Lundehuset). Erik fik derimod malet kornet på Esters fars elektriske kværn. Erik og Laurids gravede
sammen de tørv, som Skøn-Anna
skruede så flot.
Samlivet har ikke været en dans på
roser, og stemningen på gården og
mellem ægtefællerne var ikke helt
som i Jeppe Aakjærs sang »Når rugen
skal ind...« Husbond Erik kunne
være lidt grov i sin fremfærd. Til sidst
flyttede Jenny fra sin mand og til sin
datter i Ganner. Erik blev på gården
frem til 1966, hvor han udstykkede
sit sted og ligeledes flyttede til Ganner ved Skjern i Jylland. Svigersønnen, Anders, indrykkede betænksomt
en annonce i Frederiksborg Amts
Avis, da Erik døde.
De næste ejere
Oline og arbejdsmand Jørgensen
Arbejdsmand Sigurd Jørgensen og hans kone Oline købte 1.
december 1968 stamparcellen, matr. 14 f, af Erik Jørgen Olsen.
Arealet var nu på kun 2.428m2, men prisen var på 82.500 kroner
- med en udbetaling på 12.500 kroner. Stuehuset var på det tidspunkt 56 år gammelt, mens laden og stalden som sagt var meget
ældre. Det så ud som hér set østfra med stuehus til venstre og
kostald, maskinhus, hønsehus samt lokum til højre:
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Ejendommen i 1968

I 1971 blev der givet byggetilladelse til opførelse af en ny tilbygning med bryggers, køkken og badeværelse. Kostald, hønsehus og lokum blev revet ned for at give plads. Stuehus og lade
forblev uforandret.
Gerda og vognmand Sørensen
Gerda og vognmand Axel Sørensen købte stedet den 1. august
1972 for 185.000 kroner; vurdering 70.000 kroner. Axel byggede i 1974 - lige inden sin død - en stor dobbelt-garage til en
traktor og personbil. Han var tidligere ejer af Havartigården i
Søllerød, og medbragte derfra fire staldvinduer, som han indsatte i laden. Derudover anlagde Gerda fine rosenbede rundt om
hele huset, samt malede alle bygninger i en strålende tyrkis-grøn
farve. Derudover fik de ikke gjort mere ved ejendommen.
Hanne og Elmer Lauridsen
Hanne og jeg satte kronen på værket med to grundlæggende
ændringer efter købet af ejendommen i 1975. Det endte med en
total husrenovering
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Under parykken og make-up’en så vi alderdommens rynker
og skavanker: Alt træværk var hårdt angrebet af borebiller – dog
ikke de gamle bjælker i stalden, der måske var drivtømmer, der
var godt saltimprægneret. ’Gilleleje-betonteglene’ var porøse og
mange knækkede, råd i eet spær, hængende taglægter, tagrenderne tærede og skorstenen gennemsyret af løbesod. Gulvet i
stuen var ormædt, mange gulvbjælker var rådne, væggene i stalden revnede på de ustabile syldsten og vinduerne pibende utætte. Endelig kunne brønden ikke forsyne en familie med fire børn
og en vaskemaskine med tilstrækkeligt vand i de tørre somre i
1975 og 1976. Desuden var der de to værelser og gildestuen i
længen samt det gamle, uisolerede værksted, vaskehus samt laden
med det gamle, rå betongulv og de ormædte loftsbrædder.
Alt det tænkte vi nu ikke nærmere over. Det var jo ’som købt
og beset’. Vi lagde ikke andre til last for, at vi ikke havde set
os for. Vi var endelig blevet bofaste, og så var der simpelthen
så dejligt med plads inde og ude. Omgivelserne var storslåede,
og børnene var glade for at komme i Vejby Skole og for første
gang i deres liv befinde sig blandt andre børn med mulighed
for venner. Udenfor på Maglemosegårdens mark åd Sigfred med
sin elektriske gravko løs af undergrundens ler, som blev kørt på
tipvogn ud til en rampe ved Holløselundvejen for den videre
færd til Pedershvile Teglværk. Sigfred var for øvrigt en hyggelig,
skrående mand.
På samme tidspunkt fulgte Hanne op på dyrkningen af den
gode jord. Gravko, tipvogne og jordvolde vidnede om enden på
en del af Maglemosegaards agre.
Hanne var ikke enig i at jorden havde en bonitet udenfor
kategori. Det beviste hun gennem en overdådig produktion af
grøntsager og frugt i alle de følgende år. Olsen havde ikke, som
hun mulighed for at vande, når det var ved at blive for tørt – det
gjorde en kæmpe forskel.
Agerhønsene flokkedes på markvejen og åd vejbreddens frø,
og lærkerne sang lige over hovedet på os, mens vibens ´vib-vib´
lød i baggrunden. Masser af harer åd vores nyplantede pæretræer
og gyvler. Der var plads til Annes hest, og drengene stoppede
drænene i lergraven til, så der kunne blive en fin skøjtebane om
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Hanne i Haven - bagved anes tipvognene

vinteren. Og hanen hos Esters søster, Agnete, på fødegården
galede hyggeligt.
Det var beklageligvis med stor ubetænksomhed og uden veneration for de gamle bygninger, at vi fik de gamle kønne vinduer skiftet ud med store termovinduer. De var lette at pudse og
male. De kønne murstensbuer over vinduerne blev erstattet af
livløse ståltegl, mange vægge blev revet ned for at få større rum.
Også det gamle fyrretræsgulv blev erstattet af et nyt.
Dagene var talte for brønd og pumpe, da vi blev tilsluttet
vandværket ’Vænget’. Ovenpå rev vi de gamle bræddevægge
ned, isolerede og lavede to store værelser, hvor børnene kunne
bo. Det skulle være nemt at vedligeholde, og vi skulle spare på
varmen.
Gerda kommer på besøg
Det var en sommerdag i 1977, da vi i stuehuset havde afviklet
det gamle køkken, soveværelse, spise- og dagligstue, samt entré
og erstattet det med én stor stue og et værelse, at det bankede
på døren. Gerda, datter af Jenny og Erik, ville gerne gense sit
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barndomshjem. Gerda var tydeligvis ikke lige så glad, som vi var,
over forandringerne, men det var for sent nu.
Vi fik senere plantet rigtig mange træer, især el og lærk for at få
lidt læ. Det var i samme periode vi var med til at plante østrigsk
fyr ved Vejby Skoles legeplads med planter fra min arbejdsplads,
Statsskovenes Planteavlsstation i Humlebæk.
De sidste forandringer
Sidst i 70’erne skiftede vi det gamle beton-tegltag ud med eternit, fordi vi ikke kunne få erstatning til de revnede tegl. Samtidigt fik træværket i taget en ordentlig gang ’C-Tox’, og der
har ikke været nogen insekter på loftet siden. Vi lavede et godt
udhæng, og tænkte ikke nærmere over, at der jo er noget som
hedder efterårsstorme. Det gamle stuehus var klogt bygget med
taget tæt til kroppen, så vinden ikke uden videre kunne få fat.
Heldigvis har vores udhæng holdt. Vi var heldige at få Everlites
gode, farvefaste plast-tagrender og nedløbsrør. Vejby Tømmerhandel har i tidens løb leveret de fleste materialer til huset – fin
behandling fra deres side.
Vi havde længe én af drengenes grønne vindjakker med ternet for og ’Vejby Tømmerhandel’ på ryggen. Det viste Tømmerhandlens langvarige bidrag til idrætten i Vejby. Hus og stald
blev gennemtrevlet af el-installatør Leif Nielsens el-ledninger til
erstatning for de gamle, der havde papir-isolation og var indlagt i
jernrør. I sin tid installeret af ’Nielsen og Petersen’, ’Chr. Diderichen’s Eftf.’ (tlf. Helsinge 169).
Senere blev de ormædte loftsbrædder i laden/stalden erstattet
af nye brædder; der kom en ny port, og der blev lagt elektricitet
ind.
Forandringerne i nærheden
Teglværket skulle hele tiden have mere ler, så Sigfreds gravko
på Maglemosegaards mark i nærheden af os, blev sidst i 70’erne
erstattet af store gravemaskiner. Tunge lastbiler kørte vores skrøbelige, gamle markvej op, når de kom for at hente leret. Alt
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imens forsvandt marken for vore øjne ned under horisonten.
Lokalplan 1981 for området blev vedtaget uden nogen opmærksomhed.
Den nedsænkede mark henlå så brak i mange år, mens græs,
siv, havtorn og bjørneklo invaderede den. En enkelt rå fik hvert
år sit lam i et buskads ved vejen. Lærken og viben var der fortsat,
men agerhønsene forsvandt.
Det blev så ’Thorkild Kristensens Feriehuse’, som i 2003 gennemførte lokalplanen af 1981 med opførelsen af ’Tisvildelund’.
Lærker og viber hørtes nu kun i det fjerne. Vejbelysningen i
området sikrede, at landliggerne dernede ikke følte sig alt for
langt ude på landet. De skulle efter sigende være ganske tilfredse
med husenes landlige stil.
Mange glade landliggere og nogle få fastboende i stedet for få
familier, som skulle tage godt fat for at få det til at løbe rundt,
synes at være en god ting.
På det sidste var Agnetes hane forstummet. »Men ’trendy’, det
er her da« sagde præsten i Vejby.
I året 2011 tog vi beslutningen at sælge ejendommen for at
flytte til ’noget mindre’. Vi forudså, at ejendommen i det lange
løb ville kræve mere af os end vi kunne magte.
De nye, unge ejere, som synes at være rigtig glade for ejendommen, må selv skrive den videre historie.
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