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Ørekilde Mejeri i Ørby nedlægges, og Tisvildeleje får en 
popklub. To lokale nyheder bragt i Amtsavisen med få 

dages mellemrum i sommeren 1966. De fortæller om et lokal-
samfund i forvandling. 

I de samme dage for 40 år siden blev der taget initiativ til opret-
telsen af Vejby-Tibirke Selskabet, der fik til formål at arbejde 
for bevarelse af områdets kulturhistoriske værdier på et tidspunkt 
hvor tilstrømningen af sommergæster var i stadig vækst, både 
med nye sommerhusudstykninger og et stigende pres af bilister, 
som valfartede til stranden.

»Det haster med at indsamle minder om Vejby-Tibirke egnens 
historie og kultur,« skrev initiativtagerne til Vejby-Tibirke Sel-
skabet. Det er så sket efterfølgende bl.a. gennem årbogsudgi-
velserne, hvor Årbog 2006 i anledning af 40-året for Selskabet 
ser tilbage på starten og bl.a. sætter fokus på en af de markante 
skikkelser bag, daværende kommunesekretær K. Lund Aagaard. 
Han var en visionær herre, der mente at man kunne kombi-
nere udvikling og bevarelse af det berømte særpræg i en tid hvor 
udviklingen var ved at tage fart for alvor. Samme Lund Aagaard 
havde nogle år tidligere beregnet, at Tisvildeleje risikerede at 
få besøg af 100.000 mennesker udefra på en varm sommerdag i 
1985.

Årbog 2006 går dog også længere tilbage end til Selskabets 
oprettelse, idet Christian Friis har søgt at afdække historien om 
det imponerende Tisvildeleje Badehotels sørgelige endeligt. Her 
går Selskabets formand til bekendelse og afslører i en spænden-
de artikel sin egen fortid som hærværksmand, men det har ikke 
været let at trænge til bunds i sagen, og Christian efterlyser yder-
ligere oplysninger fra bogens læsere. 

På samme måde skal der fortsat lyde en opfordring fra årbogsre-
daktionen til alle om at bidrage med input til kommende bøger. 
Det haster nemlig efter 40 år stadig med at indsamle minder om 
Vejby-Tibirke egnens historie og kultur.

Vejby i marts 2006 - Niels Jørgen Larsen
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Tisvilde Badehotel

Tisvildeleje Badehotel – der egentlig hed Tisvilde Badehotel 
- blev bygget i midten af i 1890’erne og havde sin blom-

stringstid i 1920’erne og 1930’erne. Alt dette er blevet beskrevet 
flere gange og mest udførligt af Michael Pers i Selskabets Årbog 
om Tisvildeleje fra 1992. Men Badehotellets sidste periode fra 2. 
Verdenskrig og frem til 1953, hvor det uigenkaldeligt forsvandt, 
mangler stadigvæk at blive belyst, og på mine guidede ture gen-
nem Tisvildeleje om sommeren er der meget stor interesse for 
netop at høre om det store, smukke Tisvildeleje Badehotel, der 
tilsyneladende bare forsvandt.

Der findes stadigvæk nogle få ting, der fortæller om det, der 
var engang: Den store cementtrappe, der deler sig i to dele øverst 
oppe, et hul ind i skrænten på venstre side af cementtrappen, når 
man går ned mod vandet, villaen Udsigten, det tidligere anneks 
på Ved Stranden, huset på Hulvej, hvor personalet boede og 
endelig også den ufuldendte garagebygning på hjørnet af Hulve-
jen og Hotelbakken, der senere blev omdannet til et sommerhus  
- og vejnavnet Hotelbakken. 

Barndomsminder

Men i erindringen lever Tisvilde Badehotel endnu. Jeg selv – der 
er født i 1939 – har tre stærke erindringsbilleder omkring Tis-
vilde Badehotel. Det ene er billedet af mig selv og to af mine 
legekammerater fra dengang – Ole Damgaard Olsen, Vandre-
hjemmet, og Erik Pedersen, Skovridder-gården – stod og holdt 
fast i det pigtrådshegn, der var sat op hele vejen rundt om Bade-
hotellet. På den anden side af hegnet stod en anden flok drenge 
og kiggede lige så nysgerrigt på os, som vi gjorde det på dem. 
De var anderledes end os: blege, magre, klædt i noget meget 

Tisvildeleje Badehotels skæbne

Af Christian Friis
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Matrikelkort over 5s Tisvildeleje, Tibirke Sogn. For oven til højre er badehotellets trappe, 

der stadig eksisterer, indtegnet.

Udfærdiget i anledning af tinglysning af kendelse af Overfredningsnævnet den 12. juni 

1955. Landinspektøren var Erik Jørgensen, Helsinge
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slidt tøj, der enten var for stort eller for småt til dem. Også deres 
sprog var anderledes, så vi forstod ikke, hvad vi sagde til hinan-
den; men både de og vi prøvede alligevel at fortælle hinanden 
noget gennem hegnet.

Det var med nogen ængstelse, at vi stod der, for vores foræl-
dre, havde fortalt os, at vi under ingen omstændigheder måtte 
komme i nærheden af Badehotellet og slet ikke komme i kon-
takt med de mennesker, der boede dernede; idet vi ellers ville 
få lus og lopper eller endnu værre ting f.eks. blive smittet med 
kopper eller tyfus…. og så ville vi dø !

Først langt senere fandt vi ud af, at de drenge, vi havde stået 
og snakket med, var børn af de mange østtyske flygtninge, der 
lige efter 2. Verdenskrig var blevet interneret på det store, fine 
Badehotel; indtil man endelig kunne få dem transporteret hjem 
igen til det totalt ødelagte Tyskland.

Det knuste spejl

Det andet stærke erindringsbillede er den store glassal på Bade-
hotellet, hvor vi drenge havde sneget os ind, selvom også dette 
var meget strengt forbudt; idet badehotellet på det tidspunkt var 
meget forfaldent. Vi stod og kiggede på os selv i de kæmpestore 
spejle, der var inde i salen. En af os foreslog, at vi skulle gå ud 
og finde nogle sten udenfor, så vi kunne ramme de store spejle. 
Som sagt så gjort, og et øjeblik efter stod vi fire drenge med 
hver sin sten i hånden. I kor talte vi til 10, og inden ordet ti var 
klinget ud, kastede vi alle sammen vores sten mod det største af 
spejlene.

Kun drenge vil kunne forstå den ufattelige fascinerende ople-
velse det var, at se det kæmpestore spejl på een gang krakelere i 
tusinde stykker, for derefter ligesom uendelig langsomt at begyn-
de at skride ned mod glassalens gulv, mens glasskårene udsendte 
en højere og højere klirren. 

Det tredje billede er hullet i skrænten ved nedgangen til stran-
den. Her havde man sømmet nogle brædder fast på den dør, der 
var indgangen til den viktualiekælder, hvor Badehotellet kunne 
opbevare grønsagerne eller andre fordærvelige ting om somme-
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Så imponerende stort var Tisvilde Badehotel - kun villaen ’Udsigten’ (næstyderste hus til 

venstre) er tilbage i dag. Foto: Gl. postkort

Villaen ’Udsigten’ i dag. Foto: Chr. Friis
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ren. Også dette sted var et forbudt område for os; men netop 
derfor måtte vi ind og se, hvad der var derinde. Vi havde ingen 
lygte med, og der var bælgmørkt et par meter inde. Der lugtede 
råddent og muggent så snart vi kom et lille stykke ind i mørket, 
og vi blev snart så bange, at vi flygtede ud i lyset igen. Der skulle 
vi ikke ind igen.

Erindringsbilledet af de blege og magre ukendte flygtninge-
børn var en igangsættende motivation for at skrive om Tisvilde 
Badehotel. Den blev yderligere forstærket ved den store pres-
seomtale omkring den tilsyneladende utrolig dårlige behandling 
som de tyske flygtninge fik i Danmark, da befrielsen endelig var 
kommet til os i maj 1945. I særlig grad var det gået ud over 
de tusindvis af børn, som på grund af underernæring ikke var 
modstandsdygtige overfor de mange forskellige sygdomme, der 
netop i disse kaotiske tider florerede. Ifølge lægen og forskeren 
Kirsten Lylolf blev det i særlig grad livsfarligt for børnene, at Den 
danske Lægeforening, og derved næsten alle danske læger næg-
tede at være læge for tyske flygtninge – også overfor de mange 
børn. Resultatet var en uhyggelig høj dødsprocent hos netop 
disse tyske børn.

Hvordan havde disse børn haft det, dengang de var placeret 
her i Tisvildeleje? Og hvordan var det gået dem efter april 1946, 
hvor de forlod Tisvildeleje Badehotel?

Udover disse spørgsmål stillede jeg yderligere nogle op for mig 
selv og noterede, hvor jeg skulle prøve at få belyst spørgsmå-
lene. 

Opgaven omkring Tisvilde Badehotel lød:

1. Hvorfor gik det sådan med denne prægtige bygning, der i dag 
ville have været en pryd for Tisvildeleje, været genstand for 
mediernes store bevågenhed og fyldt op af ’kendisér’ og ’jet-
set´s’ det meste af tiden?

2. Hvad blev Tisvildeleje Badehotel brugt til under 2. Verdens-
krig?

3. Blev Badehotellet taget i brug af tyskerne? Hvis nej, hvorfor 
ikke?



Vejby-Tibirke Selskabet 2006

12

Tisvilde BadehotelTisvilde Badehotel

Stemningsbillede fra den nederste del af Tisvildeleje, hvor vejen snor sig rundt om de 

gamle fiskerhuse. Badehotellet troner højt over byen. 

Foto: Gl. postkort
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4. Hvornår kom de tyske flygtninge – og var det kun tyske 
flygtninge – til at bo der?

5. Hvad skete der, da de tyske (m.fl.) flygtninge var forsvundet? 
– og hvilken tilstand var hotellet i?

6.  Blev Badehotellet anvendt som badehotel el. lign. efter kri-
gen?

7. Hvem ejede Badehotellet efter 1945? 
8. Hvem besluttede, at det skulle rives ned?.. og var der ikke 

modstand mod dette?
9. Hvad skete der med alle de materialer, som Badehotellet 

bestod af? Efter krigen var der materialemangel i Danmark, så 
det blev vel ikke bare skrottet?

11 Hvem overtog arealet? Hvem fik Personalebygningen på 
Hulvejen? og den ufuldendte garage?

12. Jørgen Saxild kom købte to af grundene, og hvorfor over-
drog han dem til Vejby-Tibirke Kommune?

Andet
a. Find fotos fra perioden 1940 – 1953 om Tisvildeleje Badeho-

tel
b. Snak med nogle af de ældre på Lejet ( Fru Frydensberg – Jør-

gen Nielsen – Verner Gudmandsen - Fru Schultz – Michael 
Pers

c. Gå på Lokalhistorisk Arkiv
d. Gå på tingbogsjagt

Kirsten Lylolf

Da Kirsten Lylolf holdt foredrag i Hillerød i efteråret 2005, 
opsøgte jeg hende efter foredraget og fortalte hende om Tisvil-
deleje Badehotel og mine egne oplevelser omkring nogle tyske 
flygtningebørn. Hun vidste godt, at Tisvildeleje Badehotel var 
brugt som et midlertidigt interneringssted; men da der havde 
været næsten 1000 forskellige steder i Danmark, så kunne hun 
ikke svare på stående fod, om hun havde noget materiale om det 
i sit kartotek. Hun ville undersøge det og sende det, som hun 
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Annonce fra 1910, der burde kunne lokke alle til Tisvilde Badehotel. Bemærk transport-

mulighederne, de fine hotelfaciliteter - og priserne.
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havde, men allerede næste dag mailede hun til mig, at hun ikke 
havde noget som helst om Tisvildeleje Badehotel.

I stedet henviste hun til et par arkiver i Landsarkivet på Jagtvej 
i København. Efterfølgende har jeg været inde på Landsarkivet 
mange gange; men det er desværre ikke lykkedes at finde frem til 
et materiale, der beskriver flygtningene på Tisvildeleje Badeho-
tel i årene 1945/1946.

Sogneråd og turistforening

Lidt bedre blev det, da jeg ved gennemlæsning af Vejby-Tibirke 
Sogneråds forhandlings-protokoller fra 1938 til 1957 og Turist-
foreningen for Tisvilde og Omegns forhandlingsprotokol fra 
1910 til 1956 kunne finde følgende referat fra sognerådsmødet d. 
6. juni 1946 punkt 14: »Turistforeningen anmoder om at få fjer-
net pigtråden, som indhegner Solnedgangsbakken og om opstil-
ling af en drikkekurv«. Anmodningen bliver imødekommet af 
Sognerådet. »Solnedgangsbakken« kunne måske være udsigts-
punktet for enden af Strandbakkevej; men her havde jeg dog fået 
et vink om, at tyskerne måtte have været i Tisvildeleje under 2. 
Verdenskrig.

Fra Turistforeningens generalforsamling d. 11. juli 1946 fik jeg 
følgende oplysning:

»De tyske flygtninge, som var indkvarteret på Badehotellet, 
blev fjernet i april (1946 ) og Tisvildeleje er nu atter til glæde for 
de faste beboere og de mange feriegæster« !!! Efterhånden var jeg 
ligefrem begyndt at tvivle på, om de tyske flygtninge overhove-
det havde været her. Men det havde de altså.

Det var det eneste sted, hvor de tyske flygtninge blev nævnt i 
de mange forhandlingsprotokoller, som jeg møjsommeligt læste 
igennem.

Ifølge Turistforeningens protokol er turisterne er begyndt at 
komme tilbage til Tisvildeleje, for på mødet d. 21. maj 1947 er 
der en række ansøgninger om tilladelse til musik og dansetilla-
delse for den kommende sæson 1947. Der foreligger fire ansøg-
ninger:
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Badelivet omkring 1910 med transportable badehuse og nye høfder. 

Foto: Gl. postkort.

Sommerstemning ved Tisvilde Badehotels trappe og vindmølle. 

Foto: Gl. postkort.
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 Velklædte gæster fra Badehotellet nyder solen eller skyggen på hotellets egen strand. 

Foto: Gl. postkort
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Det fuldt udbyggede badehotel set fra syd-øst. 

Foto: Gl. postkort

Den sandede opkørsel til badehotellet. 

Foto: Gl. postkort
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De mange udsigtssteder fortæller, at også dengang var et ’havkig’ værd at investere i. 

Foto: Gl. postkort
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Badehotellet set fra Skolestien. 

Foto: Gl. postkort

Den nederste del af landevejen ved Stejlepladsen. Villaen til venstre blev nedrevet og 

skrænten skåret igennem, da bilerne kom til at dominere i 1950’erne. 

Foto: Gl. postkort
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1 Tisvilde Kro
2 Tisvilde Badehotel (det fine hotel på Hyrdebakken)
3 Strandbakken
4 E. Arntoft (det folkelige hotel på Hovedgaden)

»Tisvilde Kro og Tisvilde Badehotel fik tilladelse til dans hver 
aften samt to »soireaftener» om ugen – nemlig onsdag og lør-
dag (lukketid soireaftener kl. 24). Strandbakken fik tilladelse til 
musik og dans onsdag og lørdag. E. Arntoft – Hotel Tisvildeleje 
på Hovedgaden – fik tilladelse til musik hver aften, men uden 
dans. Lukketid kl. 24.«

Sognerådet, der for det meste bestod af udmærkede landmænd 
og håndværkere i Vejby-Tibirke området, har virkelig skelnet 
mellem, hvad de enkelte forlystelsessteder måtte have lov til. 
Den, der får mindst udfoldelsesmulighed, er E. Arntoft, der tilsy-
neladende ikke har kunnet styre musikernes og gæsternes udfol-
delser; idet han det foregående år (1946) havde fået en henstilling 
fra sognerådet; idet der i protokollen står »Tilladelse kunne gives 
til tirsdag, fredag og søndag, således at musikken må afdæmpes, 
således at denne ikke generer byens befolkning« !!

På et tidspunkt havde sognerådet nægtet E. Arntoft spiritusbe-
villing (= udskænkning af stærke drikke); men denne beslutning 
var blevet underkendt, da Arntoft havde påklaget denne beslut-
ning.

Jeg har ikke kunnet få oplyst gennem protokollerne, om E. 
Arntoft stod for driften af hotellet på Hovedgaden; men da netop 
dette forlystelsessted i min barndom og ungdom i Tisvilde altid 
blev benævnt som »Balladehotellet«, formoder jeg, at det har fået 
denne betegnelse i forbindelse med striden mellem Arntoft og 
Sognerådet.

Sognerådets tilladelse var ikke gratis. Hotellerne og kroen måt-
te betale et vederlag for den, og her drejede det sig beløb fra 300 
– 700 kr. pr. sæson.

I de følgende år søger Badehotellet, Tisvildeleje og de andre 
steder om tilladelse til musik og dans; men ind imellem undrer 
man sig lidt over referatet f. eks. står der fra sognerådsmødet d. 
3. august 1949: 
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»Badehotellet, Tisvildeleje, ansøger om musik og dansetilla-
delse for sommeren 1949«. Det bliver imødekommet mod et 
vederlag på 400 kr.; men mon ikke sommeren 1949 var godt og 
grundig overstået d. 3. august?

Salg af grunde

I årene 1951 og 1952 står der ikke noget om Tisvildeleje Bade-
hotel i forhandlingsprotokollerne. Enten har man lukket det 
ned, eller også bliver det drevet på »nedsat blus«. Forklaringen 
får man i referatet fra d. 8. juli 1953; idet der står »beretning 
fra Fredningsnævnet angående møde om sagen = udstykning af 
Tisvilde Badehotels grunde. Konsortiet tilbyder kommunen en 
grund (Bakke-skrænten) på ca. 680 kvadratmeter for en pris på 
8 kr. / pr. kvadratmeter samt en stribe jord foran skrænterne ca. 
150 - 200 kvadratmeter.« Sognerådet besluttede at optage for-
handling med konsortiet. Tilsyneladende har sognerådet været 
lidt vel sendrægtige; idet der det følgende år ikke står noget om 
køb af ovenævnte småbidder, som konsortiet vel har anset for 
at være meget lidt attraktivt i forbindelse med udstykningen af 
grundene.

Til gengæld må der være arbejdet ihærdigt andre steder; idet 
konsortiet går i gang med at frasælge de mange forskellige grun-
de, som området nu er blevet delt op i. På Tinglysningskontoret 
i Helsinge fandt jeg frem til et betinget og et endeligt skøde, 
hvor A/S Tisvilde Badehotel i likvidation »ved malermester Kaj 
Andersen, Hornbæk og overretssagfører Carl F. Raaschou, Hil-
lerød, sælger og skøder ejendommen matr. nr. 5-s, m.fl. til Herr 
civilingeniør Jørgen Saxild, Dagmarhus, København.

Den nævnte grund har et areal på 3285 kvm. og grundprisen 
er 12 kr. pr. kvm. Jørgen Saxild har erhvervet den store grund 
for kr. 38.620 kr.; men forpligter sig også til at fjerne alle reste-
rende bygningsrester incl. fundamenter (fra det tidligere badeho-
tel). Skødet er fra 1953, og fra det tidspunkt må vi konstatere, 
at Tisvilde Badehotel når frem til sin endelige forsvinden. Alle-
rede i Jørgen Saxilds skøde kommer der en forpligtelse om, at 
den kommende ejer skal »respektere de bestemmelser, der med 
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naturfredningsnævnet og sognerådet for Vejby-Tibirke kom-
mune måtte blive truffet med hensyn til frednings- og bebyg-
gelsesforhold«.

Fredningssagen

Der bliver nu arbejdet ihærdigt for at få fredet så stor en del af 
det fhv. Tisvilde Badehotels velbeliggende grund som muligt. 
Fredningsnævnet i Frederiksborg Amt arbejder videre med 
sagen, som derefter kommer til Overfredningsnævnet, der den 
12. juni 1955 afsiger en kendelse i sag nr. 1149/53 vedr. fred-
ning af arealer i Tisvildeleje.

I kendelsens indledning gøres opmærksom på, at det er Dan-
marks Naturfredningsforening, der i en skrivelse af 20. januar 
1953 har rejst sagen. 

Det er her på sin plads at citere kendelsens meget varme og 
næsten lyriske lovsang over områdets mange fortræffeligheder, 
der i høj grad skulle begrunde den kommende fredning:

»Nævnet har derefter foretaget gentagne besigtigelser og ført 
forhandling med likvidatorerne malermester Kaj Andersen og 
overretssagfører Carl Raaschou, Vejby-Tibirke Sogneråd, stats-
ministeriets konsulent i fredningssager, civilingeniør Blixencro-
ne-Møller samt Tisvilde Turistforening, der alle var klare over, 
at en samlet bebyggelse i usædvanlig grad ville påkalde offent-
lighedens interesse på grund af stedets store naturskønhed og 
betydning.

Arealet, der er matrikuleret under matr. Nr. 5s, 5t, 5æ, 5ø, 
5aa, 5ap, 5bo, 5bu Tisvildeleje, Tibirke Sogn, er et højt plateau 
med en skrænt ned mod Kattegat. Det er indlysende, at det ikke 
ville være vanskeligt at finde købere til parceller med en sådan 
beliggenhed, men samtidig, at en fuldstændig bebyggelse med 
udelukkelse af almenhedens hidtidige adgang ville virke overor-
dentlig stødende.

Den ideelle løsning, en fredning med forbud mod bebyggel-
se på hele arealet, må erkendes at ligge udenfor det økonomisk 
mulige, og nævnets opgave må herefter blive at søge opnået den 
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Badehotellets personalebygning på Hulvej.

Foto: Chr. Friis

I mange år lå der et ufuldendt garageanlæg her, men en idérig bygherre forvandlede det til 

et moderne sommerhus.

Foto: Chr. Friis
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Badehotellets anneks. I dag omdannet til ferielejligheder med hver sin altan.

 Foto: Chr. Friis
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Den todelte trappe fortæller om fordoms storhed omkring Tisvilde Badehotel. Halvvejs 

nede og til venstre kan man stadigvæk finde indgangen til hotellets viktualierum.

Foto: WICTOR



Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Tisvilde Badehotel

27

Tisvilde Badehotel

for almenheden bedst opnåelige sikring af adgang og ophold på 
en del af arealet inden for de økonomisk forsvarlige grænser.

Det har under sagens behandling stedse stået nævnet klart, at 
der her er tale om en udsigt, hvis betydning for almenheden ikke 
kan overvurderes. Arealet er af enestående art med sine stejlt 
affaldende skrænter lige ud mod havet, med udsigt over Kattegat 
til Hesselø, og mod syd langs Sjællands kyst helt ud til Korshage 
og Odden. Utallige mennesker har i de mange år, da hotellet lå 
der, og hvor der var fri adgang til hele det omhandlede areal, 
frydet sig – ikke mindst ved solnedgang – over den storslåede 
udsigt, der giver en følelse af frihed og udsyn, som man ellers 
stærkt savner i Tisvildeleje, og hvis æstetiske værd er umålelig. 
De seneste års stedse kraftige udbygning af Tisvildeleje har gjort 
betydningen af dette, det eneste høje og frie areal i lang omkreds, 
stadig større, og det ville være et overordentlig smerteligt tab for 
almenheden, om dette fratoges den«.

Likvidatorerne har foreslået et mindre areal til fredning; men 
nævnet foreslår et væsentligt større areal. Der anføres her, at der 
er vedlagt et kort, hvor en mørkegrøn farve indrammer det are-
al, der er minimumskravet omkring fredningsarealet. Derefter 
går Nævnet over til en nærmere udredning af de mere specifikke 
bestemmelser for almenhedens adgang og udnyttelse af arealet, 
samt de økonomiske udredninger, hvor Vejby-Tibirke kom-
mune skal udrede 5000 kr., Staten 10.000 kr. og Frederiksborg 
Amt 5.000 kr. 

Gaven fra Saxild

Knap et år senere kommer det overraskende og positive udspil 
fra en privat person, Jørgen Saxild, der betyder, at Tisvildeleje får 
lov til at beholde muligheden for at bevare den smukke udsigt 
fra Hyrdebakken.

På mødet d. 7. juli 1954 står der under punkt 7. »Medde-
lelse om ingeniør Jørgen Saxild vil skænke de af ham købte 2 
grunde ved Tisvilde Badehotel til brug for offentligheden. Inge-
niør Saxild anmoder gennem overretssagfører Raasschou om et 
møde med sognerådet angående servitut-bestemmelserne m.m.« 



Vejby-Tibirke Selskabet 2006

28

Tisvilde BadehotelTisvilde Badehotel

Saxilds mindesten over sin hustru, Gudrun. 

Foto: WICTOR
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Begejstringen over dette storslåede tilbud fra Jørgen Saxild, bur-
de have været stor og langvarig; men i referatet står der kun disse 
nøgterne ord: »taget til efterretning!«

Tilsyneladende har der ikke været nogle divergenser på oven-
nævnte møde; idet der i de kommende tre års møder ikke er 
nævnt noget om Tisvilde Badehotel eller om Hotelbakken.

Går man op i dag op på Hotelbakken, vil man dog lægge mær-
ke til, at der står en sten med følgende tekst:

TIL MINDE OM GUDRUN SAXILD F HASSEL 1892-1953 
MODTOG VEJBY-TIBIRKE KOMMUNE DETTE OMRÅ-
DE SOM EN GAVE FRA ING. JØRGEN SAXILD 

Sognerådet har derfor godkendt at modtage den store gave, og 
Jørgen Saxild fik mulighed for at ære sin hustru ved at rejse dette 
mindesmærke. Ingeniør Saxild havde format til at opkøbe og 
skænke den bedst placerede grund videre til alle vi, der næsten 
daglig har mulighed for at se langt ud over havet mod Hesselø 
og Kullen. Tak for det !

På en af mine guidede ture har jeg fået oplyst, at Gudrun Saxild 
var i familie med grundlæggeren af Tisvilde Badehotel. Denne 
oplysning forklarer måske lidt om, hvorfor Jørgen Saxild ville 
placere mindestenen netop på dette sted. 

Det har været en spændende opgave at få større klarhed over, 
hvordan Tisvilde Badehotels sidste år forløb, og hvad der skete, 
da beslutningen blev truffet om nedrivningen af det; men jeg 
opnåede ikke at få svar på alting ud fra de 10 spørgsmål, som jeg 
havde stillet mig selv. Der er sandsynligvis en hel del af Vejby-
Tibirke Selskabets medlemmer, der vil kunne bidrage med sup-
plerende eller andre oplysninger om Tisvilde Badehotels sidste 
år. Jeg håber, at disse medlemmer enten skriver en artikel til 
næste årbog eller kontakter mig. 
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Kilder:
Forhandlingsprotokollerne fra Vejby-Tibirke Kommune 1938 -1942 + 
1942 -1948 + 1948 -1954 + 1954 -1957.

»Beslaglæggelse af danske ejendomme under besættelsen«. Sag vedr. 
»Die Deutsche Wehrmacht«. (Sidstnævnte handler desværre kun om 
beslaglæggelsen af diverse arealer og ejendomme i forbindelse med kanon-
stillingen ved Salgårdshøj ved Vejby Strand.)

Turistforeningen for Tisvilde og omegns forhandlingprotokoller fra perio-
den 1940 - 1958

Diverse tingbøger på Tinglysningen, Retten i Helsinge.

Else Frydensberg, Jørgen Nielsen m.fl.
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Af Christian Friis

Vejby-Tibirke Selskabet har 40 års jubilæum i år, og derfor er 
det et passende tidspunkt at lave et tilbageblik på Selskabets 

grundlæggelse og første leveår; men også at gøre op, hvad Sel-
skabet har nået, og hvad Selskabet har af fremtidsplaner.

Opstarten

Den 19. april 1966 mødtes fire mennesker hos provst H.P. 
Honorè, der boede på Skolemarksvej 3 i Tisvilde. Udover prov-
sten var deltagerne overbibliotekar E. Ebstrup, forstander Chr. 
Bek fra Godhavn og kommunesekretær Karl Lund Aagaard, der 
var initiativtager til dette møde. Anledningen til at disse men-
nesker holdt et møde, var tanken om, at der nu burde dannes en 
forening eller et selskab, der ville arbejde for at bevare Vejby-
Tibirke egnens særpræg, varetage naturfredningsopgaver, udgive 
små publikationer af lokalhistorisk interesse m.m.

At det netop var kommunesekretær Lund Aagaard, der var ini-
tiativtager til dette møde, kan i dag virke en smule paradoksalt; 
idet det netop var kommunesekretæren, der havde været den 
store initiativtager til at omforme hele Vejby og Tisvildeområdet 
gennem de store sommerhusudstykninger, nye vejgennemførel-
ser med nedrivninger af ellers bevaringsværdige huse, udform-
ning af den kæmpestore, asfalterede parkeringsplads i Tisvildeleje 
m.m. Men den samme Aagaard havde også været inititivtager til 
at få fredet adskillige kystnære og naturskønne steder, hvor hele 
fredningen af Heatherhill området fremstår som et godt eksem-
pel på Aagaards dobbelte strategi.

I 1958 nedbrændte Fogedgården i Tisvilde. Det var et særdeles 
stort tab for ejeren af gården, men samtidig også et stort tab for 
hele området, idet netop Fogedgården gennem flere hundrede år 

Vejby-Tibirkes særpræg
må fortsat bevares
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Fogedgården i Tisvilde bevarede i sjælden grad en landlig idyl helt frem til pyromanbran-

den i 1958.

Foto: Gl. postkort
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havde været det egnshistoriske og egnskulturelle samlingspunkt. 
Slægten Nielsen på Fogedgården havde dels været områdets 
fogeder på flere forskellige myndighedsområder, havde samti-
dig samlet en lang række af de fineste gamle almueting på deres 
firlængede bindingsværksgård, og de første kunstnere, der kom 
til området boede enten på Fogedgården eller på Tisvilde Kro, 
der var ejet af et medlem af Nielsen-familien . På Fogedgården 
havde man hele tiden haft sans for de sagn, myter og historiske 
beretninger, der karakteriserede Tisvildeegnen.

Tabet af Fogedgården var netop en af årsagerne til, at nogle 
mennesker begyndte at indse, at det var en fælles opgave at for-
søge at bevare nogle af fortidens mange minder. Men initiativ-
tagerne havde jo også selv fornemmet og været medvirkende 
til den store forandring, der var sket i Vejby-Tibirke området. 
Da den kommende kommunesammenlægning i retning af en 
Helsinge kommune begyndte at indgå i diskussionerne om den 
fremtidige udvikling for lokalområdet netop på dette tidspunkt, 
så er der flere årsager til, at Lund Aagaards initiativ blev bakket 
op på mødet d. 19. april 1966.

Der blev aftalt nye møder, hvor man inviterede nye delta-
gere med. Det drejede sig om: gårdejer Chr. Andersen, Møn-
ge, direktør Mogens Lichtenberg og direktør H. Kraft. Senere 
igen tilsluttede sognerådsformand Niels Peter Nielsen, direktør 
Mogens Hostrup Pedersen, komponist Knudåge Riisager og 
landsretssagfører Mogens Müllertz sig denne kreds.

Stiftende møde og generalforsamling

Allerede d. 27. juni 1966 inviterede man en række borgere, som 
man vidste havde interesse for sagen, til et stiftende møde lør-
dag d. 9. juli kl. 15.30 i Tisvilde Skoles Foredragssal. På mødet 
var der udelukkende rosende ord om oprettelsen af et Vejby-
Tibirke Selskab. Selskabets vedtægter blev derefter vedtaget. Nu 
gjaldt det om at få befolkningen til at bakke op om det nystiftede 
selskab.
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Markedsføring 1 - af Vejby-Tibirke Selskabet i opstartsfasen
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I juli 1966 kunne der derfor udsendes hosstående opfordring 
til alle fastboende og landligger-grundejere i Vejby og Tibirke. 
(Se næste side )

Denne opfordring må i sjælden grad have ramt, hvad mange 
mennesker må have gået og tænkt på eller fornemmet her i Vej-
by-Tibirke kommune, idet man på selskabets første generalfor-
samling d. 22. oktober 1966 på Skolehjemmet Godhavn kunne 
konstatere, at Vejby-Tibirke Selskabet nu allerede var over 1000 
(et tusinde!) medlemmer.

Generalforsamlingen var velbesøgt, og der blev valgt en 11- 
mands bestyrelse… som vitterlig ikke havde nogen kvindelig 
repræsentation. Bestyrelsen bestod af ovennævnte initiativtagere, 
og pastor Honorè blev Selskabets første formand. 

Hvad der i dag kan imponere, er den store og meget demo-
kratiske, brede tilslutning som Selskabet havde i de første år. Det 
viser bl.a. det 50-mands store Repræsentantskab, som var en del 
af Selskabet i juli 1967. (Se side )

Ser man denne liste igennem, vil der kunne gøres mange 
spændende iagttagelser; men jeg vil nøjes med at konstatere, at 
der er 47 mænd og 3 kvinder… hvoraf den ene er professorinde 
Margrethe Bohr… at der er nøje balance mellem fastboende og 
udensogns samt at det må have været meget prestigefyldt at være 
medlem her, idet alle har haft en høj status i det daværende Vej-
by-Tibirkeområde.

Køb af Stuebjerggaard

Allerede det første år stod Repræsentantskabet og bestyrelsen 
overfor en meget stor beslutning, nemlig om købet af den store 
4-længede gård Stuebjerggård i Tisvilde med tilhørende 3 tdr. 
land.

Vejby-Tibirke Selskabet havde fået et tilbud af vekseler Løn-
borg, der oprindeligt havde købt gården med det tilhørende 
landbrugsareal, der meget snart blev udstykket til den nuværende 
sommerhusbebyggelse. Vejby-Tibirke kommune havde været 
stærkt involveret i salget og udstykningen, og der er kan vist 
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Markedsføring 2 - med navne og titler på de personer, der stiftede Vejby-Tibirke Selska-

bet.
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ikke være tvivl om, at også her har Lund Aagaard haft mere end 
en finger med i spillet.

Det var et virkelig favorabelt tilbud fra vekseler Lønborg; idet 
gården med tilhørende 3 tdr. land kunne erhverves for 250.000 
kr. og repræsentantskabet og bestyrelsen sendte kort tid efter et 
brev til Vejby-Tibirke kommunes sogneråd om sagen og forsøg-
te at få sognerådet inddraget i erhvervelsen af Stuebjerggård og 
i særlig grad i, at kommunen skulle betale forrentningen af går-
dens prioriteter og ejendomsudgifter. Sognerådet var desværre 
ikke indstillet på at kaste sig ud i denne betydelige årlige udgift 
for kommunen, og selvom Vejby-Tibirke Selskabet prøvede at 
få samlet penge sammen til købet gennem en frivillig indsamling 
blandt medlemmerne, så nåede man aldrig op på det beløb, der 
var nødvendigt.

Herved gled den enestående mulighed for at få skabt et muse-
um og et egentlig hjemsted Vejby-Tibirke Selskabet af hænde, 
og siden den tid har skiftende bestyrelser og formænd brugt utro-
lig megen tid på at få realiseret den vision, som Vejby-Tibirke 
Selskabets udmærkede fædre tog hul på d. 19.april 1966.

Hvad har man nået?

Museet og hjemstedet er ikke realiseret endnu; men til gengæld 
har Selskabet i 40 år udsendt en fremragende række årbøger, der 
i dag og i mange år fremover vil være den bedste kilde til forstå-
else af denne egns særpræg med hensyn til natur og mennesker.

Selskabet er desuden blevet ejer af en meget stor samling af 
kunstværker, der engang vil kunne indgå i et Tisvilde Kunst-
museum. Også her vil vi nu og i fremtiden kunne se, hvordan 
forskellige kunstnere formåede at skildre området.

Selskabet er ligeledes ejer af en stor, smuk bogsamling, der 
rummer bøger, der beskriver vor tid og vort område.. og endelig 
har vi en lang række redskaber, møbler og mange andre små og 
store ting, som mennesker har givet eller testamenteret til Sel-
skabet.
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Det første repræsentantskab i Vejby-Tibirke Selskabet
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Fremtidsplaner
Selskabet har i dag ca. 600 mennesker, der alle har den sam-
me glæde og stolthed ved at være en del af denne særprægede 
egn, som man havde i midten af 1960`erne. Nu er vi på vej 
ind i en ny kommunesammenlægning, og behovet for at bevare 
vores lokale særpræg er ikke blevet mindre. Meget tyder på, at 
Vejby-Tibirke Selskabet fortsat vil have en vigtig rolle for alle, 
der holder af det oprindelige Vejby-Tibirkeområde. Årbøger-
ne er fortsat Selskabets grundsten; men sideløbende med disse 
helt uundværlige trykte publikationer, vil Selskabet udbygge 
sin hjemmeside (www.vejby-tibirke-selskabet.dk) på det snart 
uundværlige internet, få sig et hjemsted med plads til de mange 
protokoller, bøger, fotos m.m. men sidst men ikke mindst vil 
Selskabet arbejde for at få skabt det Kunstmuseum, hvor Selska-
bets nuværende - samt fremtidige - samling af kunstværker af 
lokale kunstnere fra Tibirke/Tisvilde og Vejby endelig kan få et 
værdigt udstillingssted. 
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Af Niels Jørgen Larsen og Christian Friis

»Med nogen ængstelse har mange fastboende og grundejere, der gennem 
mange år har haft det hele »for sig selv« ved kysten, set udviklingen 
sætte sit præg over kystområdet, og med rette kan man stille spørgsmålet: 
Mon vi kan blive ved med at feriere og bo i Vejby-Tibirke kommune i 
fred og ro – eller vil massetilstrømningen ødelægge alt for os?«

Sådan indledte kommunesekretær Karl Lund Aagaard en arti-
kel om »Vejby-Tibirke kommune – og fremtiden« i turist-

foreningens hæfte Vejby-Tibirke Journalen fra 1960. Med de 
ord lagde han egentlig kimen til det som seks år senere skulle 
føre til dannelsen af Vejby-Tibirke Selskabet. Her blev Lund 
Aagaard bestyrelsens første sekretær, og han må betegnes som 
den egentlige bagmand og arkitekt bag selskabet, der jo netop fik 
bevarelse af Vejby-Tibirke-egnens særpræg som hovedformål.

K. Lund Aagaard opstillede i hæftet fra 1960 nogle fremtids-
beregninger, der nok kunne skræmme: 14.000 biler og 100.000 
besøgende på en sommerdag i 1985 eksempelvis, men til trøst 
havde man regnet ud, at 80.000 badegæster i Tisvildeleje kunne 
få hver seks kvadratmeter til rådighed!

En mand med visioner

Daværende kommunesekretær i Vejby-Tibirke kommune

 og senere kommunaldirektør i Helsinge Karl Lund Aagaard 

var blandt stifterne af Vejby-Tibirke Selskabet i 1966, og på 

mange andre fronter var han en initiativrig igangsætter, der 

ville kombinere udvikling med bevaring af områdets værdier 



Vejby-Tibirke Selskabet 2006

42

En mand med visionerEn mand med visioner

Karl Lund Aagaard – med stilfuld butterfly – ved sit skrivebord. (Foto: Svend Galtt)
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Karl Lund Aagaard, der senere blev Helsinge kommunes første 
kommunaldirektør, blev som 36-årig ansat som kommunesekre-
tær i Vejby-Tibirke kommune i 1955. Han havde tidligere været 
ansat i en tilsvarende stilling i Mern kommune i Sydsjælland; 
hvor han havde haft titlen kæmner. Denne titel benyttedes ellers 
normalt kun i større byer, og allerede der fik man et lille vink 
om, at Lund Aagaard var en mand med ambitioner.

Sognerådsformanden på ansættelsestidspunktet var Hans Chris-
tensen, Ørby. Aagaard nåede at have tre forskellige sogneråds-
formænd i Vejby-Tibirke kommune:

Hans Christensen, Ørby, var formand fra 1954 til 1958, Chr. 
Andersen, Mønge, var formand fra 1958 til 1962, og Niels Peter 
Nielsen, Tisvilde, var formand fra 1962 indtil kommunesam-
menlægningen i 1970.

Dynamisk chef

Senere skattechef i Helsinge kommune, Carsten Hansen, blev 
uddannet på det gamle kommunekontor på Holløselundvej 
under kommunesekretær Hansen, der lidt hurtigt måtte forlade 
dette job. Da Lund Aagaard blev ansat var Carsten Hansen i gang 
med at aftjene sin værnepligt i søværnet. I september 1955 vend-
te han tilbage til Vejby-Tibirke Kommune, hvor Aagaard nu 
var chef og i gang med at lægge store planer for den fremtidige 
udvikling i Vejby-Tibirke-området. 

Carsten Hansen husker Lund Aagaard som en dynamisk chef, 
der hele tiden havde store visioner og evnede i høj grad at få dem 
gennemført. Sognerådene bakkede meget ofte op om hans man-
ge planer, fordi Aagaard i sjælden grad havde forberedt sagerne, 
inden de kom frem til sognerådsmøderne. På selve møderne var 
Lund Aagaard den meget ivrige og engagerede sagsfremstiller, 
der kunne få selv de lidt mere jordbundne sognerådsmedlemmer 
til at se, at der var en god portion fornuft og økonomisk stabilitet 
i planerne.

Den 2. januar 1966 kunne K. Lund Aagaard fejre sit 25 års 
jubilæum i den kommunale tjeneste, og selv om han kun havde 
tilbragt de seneste 10-11 af dem i Vejby-Tibirke kommune, så 
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Vejby-Tibirke kommunes personale foran det ny kommunekontor i Holløse, det nuvæ-

rende Lundehuset, i august-september 1963. Forrest f.v. Einar Larsen, Johannes Haller, 

Harald Jensen, K. Lund Aagaard, Carsten Hansen, Poul Erik Højer Larsen, Ole Jørgensen 

og Ole »Aggebo« Nielsen. Bagest f.v. Ejvind Mortensen, Aase Christoffersen, Birte Abra-

mowicz, Ingelise Nielsen (i dag Olsen), Ellen Petersen, Inga Andersen, Ane-Lise Larsen 

og Vera Andersen (i dag Christensen). Foto: Privatfoto.

Lund Aagaard og sognerådsformand Niels Peter Nielsen. Bemærk Vejby-Tibirke Kom-

munes skjold, som Vejby-Tibirke Selskabet har som logo i dag. Foto: Privatfoto.
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fejrede man kommunesekretærens jubilæum med en stor recep-
tion i den ny fine administrationsbygning i Holløse (det nuvæ-
rende Lundehuset). 

Det skete med et væld af taler fra bl.a. de tidligere og den 
daværende sognerådsformand samt en række andre personer, 
der pudsigt nok også skulle få en markant rolle i det kommende 
Vejby-Tibirke selskab: Dr. Lemming Christensen, direktør A. 
Hostrup Pedersen, provst H. P. Honoré og mange flere. Også 
Lund Aagaard selv tog ordet i en takketale, hvor han gav udtryk 
for, at »beskedenhed forbød at tage imod rosende ord, men at 
han forstod at trække fra.«

I kamp 9. april 

Dagen før receptionen kunne man i Frederiksborgs Amts Avis 
læse følgende om kommunesekretæren, skrevet af signaturen 
K.-J.:

»K. Lund Aagaard er lærersøn fra Aabenraa, hvor hans fader 
flyttede i 1920 fra Brande i Midtjylland. Hans skolegang afslut-
tedes med realeksamen i Åbenrå statsskole, hvorefter han blev 
bankelev i Åbenrå Folkebank. Efter elevtiden blev han soldat og 
lå som menig soldat på Haderslev kaserne den 9. april 1940. Han 
var således blandt de værnepligtige soldater, der modtog tyskerne 
ved Sønderport i Haderslev, hvor de gjorde en glorværdig mod-
stand.

Efter besættelsen blev han udtaget til uddannelse på kornetsko-
len, der midlertidigt var flyttet til Næstved, da tyskerne havde 
besat Kronborgs skolebygninger. Hjemsendt som kornet blev 
han 2. januar 1941 ansat på Åbenrå kommunekontor, hvor han 
fik sin kommunale uddannelse. For at supplere denne med bog-
holderuddannelse blev han ansat på Holbæk Kommunekontor i 
september 1946, og da denne uddannelse var overstået flyttede 
han til Thyregod kommune som kommunesekretær. Her var 
Lund Aagaard i fem år, og som den initiativrige mand han var, 
satte han varige spor, idet han satte sig i spidsen for opførelse af 
et svømmestadion, som han gennemførte og var formand for. I 
1952 fik han stillingen som kommunesekretær i Mern kommune 
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Sognerådsmøde i Vejby-Tibirke ca. 1968. Fra venstre Svend Larsen, Søren Sørensen, 

Aage Horsted, P. Jensen, Gunnar Pedersen, Else Svendsen, Børge Jensen, Harald Jensen, 

K. Lund Aagaard, sognerådsformand Niels P. Nielsen og kommuneingeniør Ejvind Mor-

tensen. 

Foto: Privatfoto
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i Sydsjælland. Der herskede kaotiske forhold, idet der afsløredes 
rent kriminelle forhold. Her måtte K. Lund Aagaard tage hårdt 
fat for at bringe forholdene i orden, men også det lykkedes for 
ham og efter tre års strengt arbejde søgte han stillingen i Vejby-
Tibirke kommune, hvor han tiltrådte 1. juli 1955.

Her var der nok at tage fat på, idet administrationsforholdene 
i høj grad trængte til en afpudsning og ajourføring, men Lund 
Aagaard tog fat med friske kræfter og fik administrationen i en 
sådan orden at kommunen var i stand til at modtage den store 
udvikling, der netop i slutningen af 1950erne blev Vejby-Tibir-
ke beskåret, nemlig de store udstykninger til sommerhusbebyg-
gelse, således at kommunen i dag har ry for at være den største 
landliggerkommune i Danmark. Denne udvikling førte med sig, 
at administrationsapparatet måtte udvides, lokalerne måtte for-
dobles, hvilket medførte at den ny administrationsbygning blev 
bygget og indrettet så smukt og godt at den har dannet mønster 
for andre kommuner. 

Udviklingen medførte også at omfattende kloakarbejder måtte 
sættes i gang, og da lånemarkedet var så godt som lukket, måtte 
der findes udveje for at skaffe den nødvendige arbejdskapital. 
Tanken om kloak-obligationer blev født på Vejby-Tibirke kom-
munekontor, og den viste sig at være rigtig, således at kloake-
ringsarbejdet, i den vidtstrakte kommune nu er en realitet.

En mand som Lund Aagaard, der har den bedste indsigt i alle 
kommunale anliggender, kan ikke undgå at blive udnyttet som 
rådgivende medlem i kommissioner og udvalg. Han er således i 
samarbejde med sundhedsstyrelsen og i et særligt udvalgt under 
Boligministeriet, ligesom han under Finansministeriet er med i 
et udvalg om de forskellige opsparingsformer. I det kommunale 
samarbejdsudvalg er han med til klarlæggelsen af de særlige for-
hold vedrørende sommerhuskommunerne og rationaliseringen 
af kommunale administrationer. Desuden er han meget anvendt 
som skribent både til den københavnske presse og i kommunale 
fagblade.

Men frem for alt er det det kommunens ve og vel, der læg-
ger beslag på hans arbejdskraft og hele virke. Hans tjenersind er 
uomtvistelig, og det er langt fra ham at ville herske – han ønsker 
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2006-foto af ejendommen på Holløselund Strandvej, som K. Lund Aagaard overtog fra 

Sofus Jensen. Hertil flyttede familien efter først at have boet ovenpå det gamle kommune-

kontor i Holløse.

Foto: Stig Olkjær
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kun at beherske det, han har med at gøre. Og det kan man roligt 
sige, at han gør. 

Der er god grund til på denne jubilæumsdag at ønske Vejby-
Tibirke kommune tillykke med dens indsigtsfulde, loyale og 
meget flittige embedsmand, og for ham selv at ønske, at han 
fortsat må have kraft og helbred til at bestride det store adm. 
arbejde der ligger for.«

Så lange og fine var ordene i F. A. A.

P-afgift i Tisvildeleje

Lund Aagaard gik ofte utraditionelle veje, bl.a. deltog Vejby-
Tibirke kommune i opkøb af nogle af de gårde eller husmands-
steder, som snart blev udstykket til sommerhusbebyggelse. Kom-
munen optrådte i denne periode som jordspekulant, der tjente 
mange penge til kommunekassen. Flere dagblade fandt frem til, 
hvad Vejby-Tibirke kommune var i gang med indenfor jordspe-
kulationen, hvor kommunen fremtrådte på samme måde som 
vekselerfirmaerne Lønborg & Waagensen, Rahbek og den sene-
re så kendte duo Henrik Johansen og Helmer Petersen, der langt 
senere ofte bragte overskrifter frem i aviserne.

Det var i den periode, at Dyndmosegården ved Heatherhill, 
Sophus Jensens og Richard Nielsens gårde ved Holløselund og 
Stuebjerggaard i Tisvilde blev udstykket. I forbindelse med den 
fremtidige kloakering af Tisvilde-Vejby-området fandt Aagaard 
som nævnt på, at kommunen kunne udsende kloakobligationer 
til husejerne, således at husejerne gennem en årrække indbetalte 
penge til kommunen, der derefter udsendte kloakobligationer til 
husejerne. Obligationerne var et værdipapir, der gav en pæn for-
rentning, således at mange husejere ikke behøvede at betale ret 
meget kontant, da kloakeringen var færdig. De behøvede blot at 
aflevere obligationerne til kommunen.

I forbindelse med anlæggelsen af den store parkeringsplads for 
enden af vejen i Tisvildeleje i 1956 blev der opkrævet en parke-
ringsafgift lige frem til 1973. Afgiften var 1 kr. til daglig og 2 kr. 
om søndagen, og Vejby-Tibirke kommune nåede sandsynligvis 
at få mere end dækket sine anlægsudgifter til p-pladsen.
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Karl Lund Aagaard i sin bigård i Tibirke mose. i færd med at undersøge en tavle med 

bier. Efter sin afgang som kommunaldirektør tog han for alvor fat på udvindingen af 

naturstoffet propolis.
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Lund Aagaard var en dygtig chef for sine ansatte bl.a. uddele-
gerede han meget gerne ansvarsområderne til de, som han sto-
lede på. Det fik bl.a. betydning for flere af de ansatte, da den 
store kommunesammenlægning kom i 1970, og Vejby-Tibirke 
kommune smeltede sammen med Helsinge, Ramløse, Annisse 
og Mårum. Mange af chefposterne i den nye kommune blev 
besat af Vejby-Tibirke kommunes folk:

Ejvind Mortensen blev kommuneingeniør, Poul Erik Høyer 
Larsen chef for økonomisk forvaltning, Carsten Hansen chef for 
skatteforvaltningen. Og Lund Aagaard selv blev altså Helsinge 
kommunes første kommunaldirektør. Lund Aagaard har sand-
synligvis trukket godt i trådene for at få placeret de folk, som han 
kendte og kunne stole på i de vigtige chefposter. Det var ikke 
uden kamp, men også her lykkedes det for Aagaard at få trumfet 
sin vilje igennem.

Ham kunne ingen konkurrere med

»Vi havde fremtiden for os og frem for alt en veldrevet kom-
mune under ledelse af vores kæmner K. Lund Aagaard. Ham 
var der ingen der kunne konkurrere med, når det gjaldt om at 
holde styr på økonomien, og det stod da også hurtigt klart at han 
skulle være den ny kommunes første kommunaldirektør,« sagde 
dtidligere sogneråd- og byrådsmedlem Børge Jensen i en artikel 
i Frederiksborg Amts Avis i 2004 om kommunesammenlægnin-
gen tilbage i 1970.

Børge Jensen erindrer også hvordan det lykkedes at få asfalteret 
alle veje inden storkommunen blev en realitet og hvordan de 
øvrige i sammenslutningen var noget misundelige på den mæg-
tige kassebeholdning, man havde i Vejby-Tibirke – selv om der 
blev brugt af den inden sammenslutningen til bl.a. svømmebas-
siner ved Vejby og Tisvilde skoler.

K. Lund Aagaard blev som nævnt Helsinge kommunes før-
ste kommunaldirektør. Allerede 1. marts 1973 opsagde han dog 
sin stilling efter flere uoverensstemmelser med medlemmer af de 
daværende byråd i Helsinge. Det hang bl.a. sammen med den 
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sidebeskæftigelse som Lund Aagaard havde startet med udvin-
ding og salg af stoffet propolis.

Lund Aagaard havde siden sin tid i Mern kommune inte-
resseret sig for bier i sin fritid, og da hele familien flyttede til 
Vejby-Tibirke, flyttede også nogle bistader med. Det blev hur-
tigt udbygget til en større bigård. I 1958 købtes et mosestykke i 
Tibirke mose, hvor bigården voksede sig endnu større.

Det var herude ved sine bier, at Lund Aagaard som han selv 
udtrykte det »genopdagede« propolis – et naturstof som bierne 
selv udvandt til bl.a. at tætne deres stader med. Dette stof havde 
han gennem adskillige år skrabet af biernes tavler og dæksbræd-
der. Engang ved en kraftig halsbetændelse havde han taget noget 
af dette stof og tygget det med den virkning, at halsondet straks 
forsvandt.

Det blev starten på eventyret om propolis, og efter sin afgang fra 
Helsinge kommune kastede han sig for alvor over projektet, hvor 
han kontaktede lokale biavlerforeninger samt biavlere i udlandet 
for at skaffe propolis nok. Samtidig holdt han foredrag og udførte 
forsøgsordninger med personer, der tyggede propolis. 

Det fortsatte frem til 1981, hvor K. Lund Aagaard sammen 
med sin kone Gudrun flyttede til Spanien, men dog holdt kon-
takt med området via et fritidshus ved Godhavn.

Karl Lund Aagaard blev født 26. juni 1919 i Brande. Han blev 
gift med den to år yngre Gudrun Nielsen, der stammede fra Fre-
dericia, i Åbenrå 26. december 1943. Sammen fik de fire børn: 
Jørgen, født i 1944 og i dag ved Hillerød politi, Helle Vibe-
ke født 1947, Jette Marie født 1951 og død 1992, samt Karen 
Merete født 1956 i Holløse.

Familien boede først ovenpå »det gamle kommunekontor« i 
Holløse, men flyttede senere ud på Strandvejen 33 i Holløselund, 
hvor man købte stuehuset efter Sofus Jensens landejendom.

K. Lund Aagaard døde 26. maj 1985, en måned før han ville 
være fyldt 66 år. Hans kone Gudrun døde i maj 2005 efter i sine 
sidste 10 år at have boet i bebyggelsen »Vesterlund« i Vestergade 
i Helsinge – en bybyggelse med 12 mindre kædehuse som K. 
Lund Aagaard lod opføre midt i 1970’erne.
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Planen om mosen 
Lundgaard fik sidst i 1960’erne genoptaget planer for en udnyt-
telse af Tisvilde mose til parkanlæg, som han selv havde fremlagt 
for Turistforeningen tilbage i 1958. 

Vejby-Tibirke Selskabet købte i 1969 Fogedgårdens såkaldte 
Vænge, hjørnegrunden ved Vejbyvej og Tisvilde Bygade, hvor 
hjemstedet for Selskabet skulle ligge i form af et ambitiøst pro-
jekt i form af et kulturcenter, som arkitekt Max Louw leverede 
tegningerne til. Kulturhuset skulle rumme museum, udstillings-
lokaler og foredrags- og festsal med scene.

I et indlæg i årbogen 1970-71 under overskriften Kulturløs-
ninger præsenterede Lund Aagaard planerne og satte dem i sam-
menhæng med forventningerne til den fremtidige udvikling af 
området. Her appellerede han igen – som i Turistforeningens 
skrift fra 1960 – til sammenhængen mellem nødvendig udvikling 
og bevaring af det bevaringsværdige. Han skrev bl.a.: Det er ikke 
nok at være sig selv nok. De, der gennem generationer har hvilet 
under eget stråtag, må se i øjnene, at bl.a. turismen vil trænge 
meget stærkere frem de kommende år, og passer vi ikke på over 
for netop det fremmedelement, vil meget i Vejby-Tibirke blive 
løbet over ende, og de vil gå ud over fast ejendom og naturvær-
dier.«

Lund Aagaard var forberedt på kritik af sine planer og sluttede 
sin artikel på følgende tankevækkende vis:

En hårdnakket egoisme vil altid være tilstede i så stor en medlems-
skare, som Vejby-Tibirke selskabet rummer, men vær sikker på, at i 
bestyrelsen som i repræsentantskabet m.v. er der meget stort flertal for 
at gøre alt for at holde egnen i balance, men stærkere kræfter vil vinde 
indpas, og en hårdnakket egoisme må derfor ikke ødelægge de rokerende 
og næstbedste muligheder, for at status quo bevares længst muligt. Vi har 
følt, at det er bedre om selskabet bestræber sig på at præge udviklingen, 
frem for at udviklingen vil præge selskabet.
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Note:
Tak for assistance med denne artikel til: Jørgen, Helle og Karen 
Lund Aagaard, Carsten Hansen, Børge Jensen samt Frederiks-
borg Amts Avis.
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Af Niels Jørgen Larsen

1966 - Et år hvor navnet Tina de første dage var på 
alles læber. Den lille pige, som blev bortført i 

sin barnevogn udenfor Daells Varehus i december 1965 og først 
fundet godt en måned senere i Helsingør. 

Et år der startede med voldsomt vintervejr og temperaturer på 
mere end 20 graders frost. 

Et år som politisk blev præget af et boligforlig og debatten om 
den kildeskat og moms, som var på vej til danskerne.

Et år hvor det verdenspolitiske billede handlede om Vietnam-
krigen, USA’s bombardementer over Nordvietnam, franske 
atomprøvesprængninger og russere og amerikaneres jagt på at 
komme først til månen.

Et år hvor trafikulykker og om sommeren drukneulykker fyld-
te meget på avisforsiderne.

Et år hvor England blev verdensmester i fodbold og Hvidovre 
for første gang strøg til tops i Danmark for de, som interesserer 
sig for det.

Og et år hvor ungdomskulturen udviklede sig yderligere og 
også nåede helt til Tisvildeleje i form af etablering af noget så 
moderne som en popklub. 

Det var også et år, hvor man begyndte at snakke kommunal-
reform og hvor man mente, at der uden problemer frem mod år 
2000 kunne blive plads til 400.000 nye indbyggere i Frederiks-
borg amt i forhold til de 200.000 man havde i 1966.

Det stod i avisen i 1966

I anledning af 40-året for Selskabets stiftelse har vi bladret i 

Frederiksborg Amts Avis årgang 1966 og fundet årets 

store og små begivenheder i Vejby-Tisvilde-området 



Vejby-Tibirke Selskabet 2006

56

Det stod i avisen 1966Det stod i avisen 1966

Endelig var det også året, hvor Vejby-Tibirke Selskabet kom 
til verden. I den anledning har vi plukket lidt fra Frederiksborg 
Amts Avis’ omtale – ”Mellem Nordkyst og Gribskov ” som 
rubrikken hed - af små og store begivenheder i Vejby-Tibirke 
kommune i årets første otte måneder for 40 år siden:

1/1-66 - 25 år i kommunetjenesten 

Den 2. januar er det 25 år siden kommunesekretær i Vejby-
Tibirke kommune K. Lund Aagaard begyndte sin karriere i 
kommunaltjenesten. Jubilæet markeres ved en reception i loka-
lerne i administrationsbygningen i Holløse i morgen. (…)

Der er god grund til på denne jubilæumsdag at ønske Vejby-
Tibirke kommune tillykke med dens indsigtsfulde, loyale og 
meget flittige embedsmand, og for han selv at ønske , at han 
fortsat må have kraft og helbred til at bestride det store admini-
strative arbejde der ligger for.

Dagen efter jubilæet kunne avisen berette om receptionen, 
hvor der var taler af bl.a. sognerådsformand Niels P. Nielsen og 
de tidligere formænd Chr. Andersen og Hans Christensen samt 
doktor Lemming Christensen, bankdirektør Andersen, Helsin-
ge, direktør Hostrup Petersen på vegne af sommerhusgæsterne., 
provst Honoré m.fl. Amtsavisen havde åbenbart sendt en min-
dre stedkendt medarbejder, eller også var der problemer med 
korrekturen. Således fortalte artiklen, at Chr. Andersen var fra 
Lynge og ikke fra Mønge, mens Lemming Christensen var ble-
vet til Flemming Christensen!

Hovedpersonen K. Lund Aagaard gav udtryk for, at beske-
denhed forbød ham at tage imod alle de rosende ord, men han 
forstod at trække fra…

7/1 - Fiskeriet fortsætter

Trods frost og bidende kulde sætter fiskerne i Tisvildeleje troligt 
deres garn ud hver dag. Fangsten består mest af torsk.
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9/1 - Tilladelse til syge-og plejehjemmet i Vejby
På onsdag holdes det første sognerådsmøde i administrationsbyg-
ningen i det ny år. Som sædvanlig er der mange punkter på dags-
ordenen. Der er fra Boligministeriet givet tilsagn om driftstilskud 
og igangsætningstilladelse vedrørende syge- og plejehemmet i 
Vejby.

Der skal tages bestemmelse om renovationsafgift ved overgan-
gen til papirsækkeordningen og kirkeskatten skal lignes.

30/1 - Udveksling af unge fra by og land

Kroejer Meier Johansen, Rågeleje, havde forleden inviteret 
egnens unge til en sammenkomst for at foreligge planerne for 
”Komitéen for Nordkystens Ungdoms” aktivitet i den kom-
mende sommer.

5/2 - Udstykning på 160 parceller

Fra sognerådsmødet:
I Holløselund er store arealer solgt til sommerhusudstykning. 

Landinspektørerne Percival Nielsen, Hillerød og E. Jørgensen, 
Helsinge, havde hver for sig fremsendt udstykningsplaner på i alt 
ca. 160 parceller. Disse planer blev godkendt.

En byplansag for et håndværksområde i Vejby blev godkendt. 
Det er arealerne fra Bogknoldegård, som kommunen for nylig 
har erhvervet, hvor et håndværker- og industriområde skal etab-
leres.

4/3 - Afslag til Vejby-Tibirke

Indenrigsministeriets særlige nævn for fastsættelse af grundskyld 
har sagt nej til Vejby-Tibirke sogneråds ansøgning om indpla-
cering i gruppen af kommuner med over 3000 indbyggere. Det 
sker under henvisning til at kommunes folkeregister den 1. juni 
1964 kun havde ca. 2300 indbyggere. 

At sognerådet kunne gøre gældende, at folketallet den nævnte 
dato lå over 5000, ville man ikke tage hensyn til, uanset at det 
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Trongårdens oprindelige fløj. Byggeriet blev indledt i 1966. 

Foto: Lokalhistorisk arkiv

Trongården i april 2006 set fra Tisvildevej. 

Foto: Stig Olkjær 
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kunne bevises at der på det nævnte tidspunkt var over 530 land-
liggere, der betalte personlig kommuneskat.

9/3 - Vejby-Tibirke ny sogneråd

Sognerådsvalget den 8. marts gav dette resultat:
Valgt er:

A: Pedel Gunnar Pedersen (18)
B: Skovfoged Valdemar Hansen (84)
C: Førstelærer Svend Larsen (63), 
 snedkermester S. Sørensen (73)
D: Turistchef Aage Horsted (58), gdr. P. Jensen (48)
H: Sognerådsformand N. P. Nielsen (133), tømrerformand 

Børge Jensen (52)
L: Kontorbestyrer Harald Jensen (52).

Liste H og L var såkaldt upolitiske lister for henholdsvis Tibir-
ke og Vejby.

23/3 - FASG & I 42. kreds, Vejby

Gymnastikopvisning afholdes i Vejby Forsamlingshus lørdag den 
26. marts kl. 17.00 Kl.20.00 bal for foreningens medlemmer. 
Musik af Dacapo kvartetten. Medlemskort kan bestilles indtil 3 
dage før på telefon (03-306) Askemose 145.

22/4 - 50 år

I dag fylder kunstmaleren, keramikeren og altmuligmanden i 
Tisvilde Kaj Walther 50 år.

4/5 - Klitgården ved Vejby fortsat kulturcenter?

Det lokale kunstnersamfund søger udvej for fortsat at få ejen-
dommen til rådighed for kunstnere.

Professorinde Hedevig Rubin, Holte, købte i 1959 Klitgår-
den af Vejby-Tibirke kommune, der havde erhvervet denne 
ejendom med tilhørende arealer ca. 75 tdr. land herunder Hea-
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Badehotellet på Hovedgaden, tidligere Tisvildeleje, som det så ud i 1978.

Foto: Steen Wrem, Frederiksborg Amts Avis

Badehotellet april 2006, hvor det er bygget om til lejlighedskompleks. 

Foto: Stig Olkjær 
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therhillområdet af den engelske millionøse Edith Walmsley, en 
datter af den kendte forretningsmand Wincent. Gennem denne 
erhvervelse lykkedes det professorinden at indrette et lokalt kul-
turcentrum, idet hun lod gårdens længer ombygge til udstillings-
lokaler for kunst og til et sommerteater.

Et lokalt kunstnersamfund med maleren Mogens Vantore, 
Unnerup, som drivende kraft har gennem et stykke tid forsøgt 
at finde en vej for fortsat at have ejendommen til rådighed for 
kunstnerne, men mangelen på kapital har nedstemt forhåbnin-
gerne, og kommer der ikke en lysning vil Vejby-Tibirke egnen 
være en anerkendt institution fattigere.

18/5 - Alligevel campingvogne til Tisvildeleje i år?

Turistforeningen ønsker forhandling med statsskovvæsenet og 
sognerådet for at få løst problemet.

Sagen om forbuddet mod campingvogne på campingpladsen 
i Tisvildeleje har nu taget en ny drejning. Den lokale turistfor-
ening har sendt et brev til statsskovvæsenet, hvor man kraftigt 
tager afstand fra forbuddet mod at campingvogne må henstilles 
på den store camping- og teltplads i Tisvildeleje.

19/5 - Politivagten er etableret

I Tisvildeleje er fra 2. maj etableret politivagt på det sædvan-
lige sted og med den sædvanlige telefon, Tisvilde 197. I år er 
det politibetjent Werge, der har fået vagten. Medmindre han er 
kaldt ud, træffes han på kontoret fra kl. 13 til kl. 15. Som regel 
svares der på telefonen hele dagen, da hr. Werge har sin hustru 
med på sommervagten.

26/5 - Feje- og renholdelsespligt i Vejby-Tibirke

Med virkning fra 1. juni har politimesteren i Hillerød efter for-
udgående forhandling med Vejby-Tibirke sogneråd indført 
bestemmelse om, at gader og veje i kommunens bymæssige 
områder skal renholdes efter de fastlagte regler.
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En proppet p-plads i Tisvildeleje sidst i 1950’erne eller starten af 1960’erne.

Foto: Gl. postkort

P-pladsen i Tisvildeleje under forandring i april 2006.

Foto: Stig Olkjær
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Alle husejere – først og fremmest i Tisvilde, Tisvildeleje og 
Vejby – er herefter pligtige til at feje gade og renholde fortov 
og rendestene hele året rundt, to gange ugentlig, nemlig hver 
onsdag og lørdag inden kl. 9.

7/6 - Vandalisme på Heatherhill

Det varme sommervej lokker mange mennesker til stranden og 
naturskønne områder, og heldigvis forstår de fleste at nyde natu-
ren og værne om den. Men der er også undtagelser. Således har 
ungdommelige elementer i sidste weekend kørt motorcykleløb på 
stierne ved Heatherhill, Vejby strand over de kendte toppede høje. 

10/6 - Hotel Tisvildeleje som ungdomscenter

Solgt for 475.000 kr. til Holte-direktør med store planer – Klitgården 
ved Vejbystrand med i planerne?

Tisvildeleje får formentlig allerede i sommer et center først og 
fremmest for unge, men også for det lidt modnere publikum. 
Stedet bliver Hotel Tisvildeleje, der netop af hotelejer Doris 
Olsen er blevet afhændet til direktør Jørgen Preben Ejlersen, 
Holte. Købesummen er 475.000 kr.

Ifølge planerne skal hotellets sal moderniseres. Der skal etab-
leres en scene til orkestre, og bag scenen indrettes en intim bar. 
Hotellets gamle køkken bliver sandsynligvis nedlagt og i stedet 
indrettes et moderne grill-køkken.

10/7 - Kulturelt selskab i Vejby-Tibirke

En kreds af fastboende og landliggere i Vejby-Tibirke kommune stiftede 
i går et selskab til bevarelse af egnens kultur-historiske værdier.

Der er i går stiftet et selskab til bevarelse af kulturhistoriske 
værdier i Vejby-Tibirke kommune. Det skete på et møde i Tis-
vilde, hvor provst Honoré blev valgt til Vejby Tibirke Selskabets 
første formand. Selskabets formål er at bevare Vejby-Tibirke-
egnens natur og særpræg, indsamle minder fra fortiden, at sam-
le disse i et egnsmuseum, at oprette mindestuer for de kendte 
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Andelsmejeriet Ørekilde i Ørby.

Foto: Gl. postkort

Det gamle mejeri i april 2006, hvor det er ombygget til lejligheder. 

Foto: Stig Olkjær



Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Det stod i avisen 1966

65

Det stod i avisen 1966

kunstnere, der har virket på egnen, og udgive publikationer af 
lokalhistorisk art.

Selskabet skal ledes af et repræsentantskab, der vælger seks 
medlemmer til bestyrelsen, mens selskabets medlemmer yder-
ligere vælger tre medlemmer. Den lokale grundejerforening får 
sæde i bestyrelsen med et medlem, ligesom Vejby-Tibirke kom-
munalbestyrelse udpeger et medlem.

Bestyrelsens første opgave bliver at udsende henvendelse til 
kommunens 5500 grundejere.

På mødet i går oplyste provst Honoré, at man vil prøve at sikre 
sig den kendte ejendom Stuebjerggård til et eventuelt museum. 
Endvidere vil selskabet gøre en særlig indsats i forbindelse med 
festlighederne omkring 150 årsdagen for maleren P.C. Skovga-
ards fødsel næste år. P.C. Skovgaard boede i Vejby.

13/7 - Bestyrelsen konstitueret i Vejby-Tibirke selskabet

Vejby-Tibirke Selskabet, der blev stiftet lørdag af en kreds af 
fastboende og udenbys grundejere, har valgt følgende bestyrelse: 
Formand provst Honoré, næstformand landsretssagfører Mogens 
Müllertz, København, sekretær K. Lund Aagaard, kasserer over-
bibliotekar E. Ebstrup.

21/7 - Kendte pop-grupper i ny Tisvilde popklub

På Hotel Tisvildeleje starter på lørdag en ny popklub. Den har 
navnet pop-side og klubben har engageret en række kendte pop-
grupper til at spille. Den engelske gruppe ”Cliff Bennet and the 
Rebel Rousers” optræder sammen med den danske topgruppe 
”The Blackpooles” ved premieren. Søndag fortsætter man med 
den svenske ”The Bootjacks” på scenen i hotellet.

24/7 - Skal Ørekilde Mejeri nedlægges?

Andelsmejeriet Ørekilde holder i morgen ekstraordinær general-
forsamling i Vejby Forsamlingshus. På dagsordenen står forslag 
fra bestyrelsen om ophævelse af mejeriet til 1. oktober i år.
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28/7 - Go-cart i dødsdrome ved Sommerfesten
Det er lykkedes tivoliejer Thomas Jacobsen at skaffe en dødsdro-
me og et tysk artistpar til Sommerfesten i Tisvilde, der begynder 
i morgen og varer weekenden ud. Ægteparret Kryger fra Søn-
derjylland er kommet til Tisvilde med deres dødsdrome, hvor 
parret kører med høje hastigheder i go-cart og på motorcykel. 

3/8 - Ni matadorer i L’hombre

Ved et L’hombrespil hos sognefoged Henry Larsen, Vejby, ind-
træf forleden den sjældne begivenhed, at berider Carl Larsen, 
Øllekollegård, fik ni matadorer i købespil i klør. De øvrige med-
spillere var sognerådsformand Niels P. Nielsen, Tisvilde, og sog-
nefoged Henry Larsen. Den obligatoriske daler faldt omgående!

3/8 - Ønsker campingvogn-forbud indbragt  
 for ombudsmanden

Der faldt hårde ord i debatten på Tisvilde Turistforenings gene-
ralforsamling på Tisvilde Kro mandag aften. Bestyrelsen blev 
beskyldt for at modarbejde turistinteresserne og dens arbejde 
blev kaldt ”makværk”. Bestyrelsen red dog stormen af og blev 
genvalgt uden afstemning.

De hårde beskyldninger faldt i forbindelse med en diskussion 
af forbuddet mod campingvogne på campingpladsen ved Tis-
vildeleje og den strengere kurs overfor ejere af badehusene på 
stranden.

16/8 - Fin start for Vejby-Tibirke Selskabet   
 700 medlemmer

En kreds af grundejere og fastboende oprettede for en måneds 
tid siden Vejby-Tibirke Selskabet med provst H. P. Honoré som 
formand, og det oplyses nu at det ny selskab har fået ca. 700 
indmeldelser.
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Dette vil betyde at selskabet fra starten får en ikke uvæsentlig 
slagkraft og vil være i stand til at løse opgaver af en vis størrel-
sesorden.

Fra flere sider har selskabet fået løfte om betydelig økonomisk 
støtte og talrige grundejere har tilkendegivet, at man vil se frem 
til selskabets virke som noget fundamentalt for egnen.
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Bestyrelsen 2006
Chr. Friis, formand
Jan Holdt-Simonsen, næstformand
Hans Kurt Jacobsen, kasserer
Torkil Lund, sekretær
Niels Jørgen Larsen
Søren Nielsen
Claus Petri
Lise Woller-Nielsen
Anni Rosenstand
Lars C. Windfeld-Høeberg

Adresse:
Vejby-Tibirke Selskabet
Postboks 21
3220 Tisvildeleje

Hjemmeside:
www.vejby-tibirke-selskabet.dk

Vejby-Tibirke Selskabet - et kulturhistorisk 
selskab - har som sit formål at virke for beva-
relsen af  Vejby-Tibirke egnens særpræg, ind-
samle minder vedrørende egnens kultur og 
historie, oprette et museum herfor, samt udgi-
ve publikationer af lokalhistorisk interesse.

Selskabet er selvejende, oprettet i 1966 af en 
kreds af personer, der gennem deres tilknyt-

ning til egnen enten som fastboende eller som landliggere har 
ønsket at gå aktivt ind for selskabets formål.

Selskabet står iøvrigt åbent for alle interesserede, der indtegner 
sig som medlemmer.
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Christian Bek udnævnt 1978

Jan Valmin udnævnt 1979

Gunnar Lemming Christensen udnævnt 1980

Henrik Kraft udnævnt 1982

Anna Jensen udnævnt 1985

Sofus Jensen udnævnt 1985

Inger Wieth-Knudsen udnævnt 1987

N. P. Wieth-Knudsen udnævnt 1987

Marie Haagen-Müller udnævnt 1987

Liv Tvermoes udnævnt 1999

Mogens Christophersen udnævnt 2004

Æresmedlemmer

Gennem årene har 

Vejby-Tibirke Selskabet

udnævnt følgende æresmedlemmer:
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