




F O R O R D.

Grunden til at jeg igen skriver et hefte om Esbønderup Skovhuse er, at mit første hefte blev så 
godt modtaget i befolkningen. 

Jeg vil her fortælle om flere veje i området bl.a. p.g.a. opfor dringer fra beboere her. 

Denne gang er det Munkebakke, Hjortevej, Kukkerbakkevej og Kohaven.

I denne del af Esbønderup Skovhuse er en del af husene af nyere dato, men det man skriver om 
i dag vil jo være historie i morgen, og vore efterkommere vil sikkert også kunne fordybe sig i 
fortællingen om “det, der var engang”.

Ligesom mit første skrift vil dette også indeholde mange mundtlige beretninger, og jeg har 
derfor igen måttet bruge mange venlige menneskers tid og tålmodighed. Alle har været meget 
positive, og hjulpet mig ikke kun med fortællinger, men også med fotografier af både huse og 
personer.

At der kan opstå nogle fejl undervejs kan nok ikke undgås, men jeg har forsøgt at nedskrive 
tingene så korrekt som muligt.

Forsidebilledet er et gammelt postkort, der forestiller et hus, der lå på Munkebakke 4 - 
“Tolderhuset”. Her boede engang filmmagister I. C. Lauritzen.

År 2000.

Grethe Steinmann.
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MUNKEBAKKE 1 A - FEBRUAR 2000.

Munkebakke hed tidligere Skovhusvej, men ved kommunesammen lægningen i 1970 mellem 
Blistrup, Søborg-Gilleleje, Esbønderup-Nødebo og Græsted-Mårum kommuner blev navnet 
ændret til Munkebak ke, da der i Græsted fandtes en Skovhusvej.

Denne grund blev købt i 1987 af Kim Oreskov. Grunden blev solgt af Paul Kristensen. Han 
boede selv på Gillelejevej 11. Denne grund + Munkebakke 1 B og Munkebakke 3 tilhørte 
bogtrykker Aage Jørgen Jensen, som engang boede på Munkebakke 5. Længere tilbage i 
tiden har disse grunde tilhørt ejendommen Munkebakke 2 B, som tilhørte gartner Andreas 
Bøttiger.

Huset byggede Kim Oreskov i 1987/88. Det er et Trelleborg typehus opført i træ.
Oreskov har en datter Laila Oreskov, der er født i 1974.
Familien Oreskov har atter solgt huset, og fra 1/7 2000 er det nu ejet af Morten Højmark 
Nielsen og Tine Weinschenck.

Familien er flyttet hertil fra Helsingør. 

Fra tinglysningskontoret i Helsinge har jeg følgende notater:

Munkebakke 1 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 af.
4/9 1987 Skøde fra Paul Kristensen til Kim Saxil Oreskov og Lis Oreskov.
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MUNKEBAKKE 1 B - FEBRUAR 2000.

Munkebakke 1 B blev ligesom grunden på side 1 solgt af Paul Kristensen, Gilleleje. Køberne 
var Jenni Seidler og Steen Munkholm Nielsen. De byggede huset her og flyttede ind i april 
1988. Familien har børnene Maria født i 1992, og Philip født i 1995.

Jeg har følgende tekst fra tingbogen i Helsinge:

Munkebakke 1 B, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ab.
21/9 1987 Skøde fra Paul Kristensen til Jenni Seidler og Steen Munkholm Nielsen.
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MUNKEBAKKE 2 A - FEBRUAR 2000.

Denne ejendom blev bygget af Birgit og Jens Jensen i 1991. De boede tidligere på Munkebakke 
7. Grunden er udstykket fra Munkebakke 2 B. Birgit og Jens Jensen havde lejet grunden ca. et år 
inden de købte den af dir. Hjalmar Schou, som tidligere har ejet naboejen dommen Munkebakke 
2 B. Hjalmar Schou bor i Klampen borg. Han har også ejet det stykke jord, der ligger mellem 
Frederiksværksvej og Sippekildegård. Dette tilhører nu Sippekil degård. Hjalmar Schou er søn 
af skibsreder Ove Schou. 

Ejerne nu er Jane og Jens Lichtenberg samt deres to drenge, Bo der er født i 1996 og Per født 
i 1998.

I tingbogen står:

Munkebakke 2 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 8 an.
21/11 1995 Jens og Jane Lichtenberg.
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MUNKEBAKKE 2 B - OKTOBER 2000.

Huset her er én af de ældre ejendomme på Munkebakke. Tidligere var her gartneri, hvor ejeren 
var gartner Andreas Bøttiger. Han boede her sammen med sin husbestyrerinde Else Splinter. 
Bøttiger havde været bestyrer på ”Haregabsgården”, inden han købte denne ejendom. Om A. 
Bøttiger står følgende i bogen, Mindeværket Danske Landmænd og deres indsats udgivet i 
1947 på Nationalt Forlag, Herning:  
Bøttiger, Andreas Erik, gartner, Esbønderup Skovhuse, Esrum. Født 22. oktober 1905 i 
København, søn af Marius Bøttiger. Ejendommens bygninger er opført ca. 1860 og overtaget 
af Bøttiger 1946. Der var opdyrket 8 tdr. land, hvilket er det samme som nu. Ejendoms skyld 
kr. 10,000, grundskyld kr. 3,100. Besætningen var ved overtagelsen 3 køer, 3 ungkvæg og 4 
svin, den er nu 1 hest og 3 svin. Bøttiger er uddannet som gartner. Ejendommen drives som 
gartneri og frugtplantage. 
Bogen har jeg lånt af Erik Christian sen, Tingbakken.
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Gartner Bøttiger var, foruden af være gartner, også kaninavler fortæller Nina Rosenkjær. Der 
var kaniner både i udhuset og i drivhuset. Bøttiger fik gravet sin egen brønd til ejendommen, 
og den lå, hvor nu Esbønderup Skovhuse Vandværk ligger. Gartner Bøttiger avlede mange 
jordbær, som blev solgt til Københavns grønttorv. Mange damer fra egnen har plukket jordbær 
her, når sæsonen stod for døren. Før Bøttiger var det Emil Christof fersen, der boede her sammen 
med sin kone Mathilde, de havde en søn, der hed Harald. Det fortæller Ruth Hansen, som er 
datter af tøm rermester Chr. Hansen. Christoffersen var en statelig herre med overskæg, og han 
havde en meget flot hest, fortæller Torben Jensen, søn af Marius Jensen. Han mente også, at 
Christof fersen havde været militærmand. Dette er nu bekræftet af Svend Nielsen, Gillelejevej 
47, som fortæller mig at Christoffer sen, som blev kaldt ”Stof fer”, havde været garder husar. 
Christof fersen flyttede senere til Helsinge. Christoffersen og hans kone har også engang boet 
til leje hos Gerda og Christian Jensen ”Gl. Højbo”, fortæller deres søn Sv. Aage Jensen. Leif 
Jensen, Stien 8, kan huske at Mathilde Christoffersen sad bag på, når parret kom kørende på 
deres Nimbus motorcykel. Det tog lang tid, før jeg fik fornavnet på Christoffersen, men Egon 
Nielsen, søn af Aksel Nielsen, mener han hed Emil.
Efter Bøttiger var huset ejet af Gram Hansen, og han fortsatte med at dyrke jordbær. Hans kone 
hed Carla, mener Ida Hansen, Fredensborg. De havde en datter, der hed Tove, som senere blev 
gift Møller Rasmussen. Gram Hansen havde angorakaniner, som blev klippet, og ulden blev 
solgt. Ida Hansen fortæller også, at Gram Hansen dyrkede selleri og majs. Hun kunne også 
fortælle, at hans far havde haft en ledende stilling på den tidligere institution ”Ebberødgård” i 
Birkerød. Gram Hansen døde omkring 1961, og Jørgen Hansen hjalp derefter hans enke med 
pasningen af kaninerne og jorden. Efter et par år flyttede hun til Charlottenlund.
For fatteren Robert Coridon købte huset af dir. Hjalmar Schou i 1965, da Carl Gustav Rosen 
boede til leje her i en kortere periode. Han er født i 1917 i Lyngby-Taarbæk, og har tidl. været 
gift med Marie Kirstine født Mölsted. Hun var født i 1921 i Drammen i Norge, og døde i 1987. 
Hun ligger begravet på Es bønderup Kirkegård. De har sønnerne Jan Erik Rosen født i 1947 og 
Erik David Rosen født i 1951. Carl Gustav Rosen er senere flyttet til Canada.

Nina og Jens Rosenkjær købte huset i 1966 af Coridon.
Nina Rosenkjær, som stadig bor her, har børnene Jørgen Thue født i 1963, Ine Johanne født i 
1965 samt Malene født i 1970.

Hubert Hill, der var meteorolog, har engang i ca. 1995 boet til leje hos Nina Rosenkjær. 
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På tinglysningskontoret står:

Munkebakke 2 B, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 8 z.
27/7 1966 Nina Grubb Rosenkjær. 

EJENDOMMEN SET FRA MUNKEBAKKE - OKTOBER 2000.

        6



MUNKEBAKKE 3 - FEBRUAR 2000.

Denne grund blev solgt af Paul Kristensen i 1988. Grunden havde tilhørt bogtrykker Aage 
Jørgen Jensen. Huset beboes af Inge Hvidberg og Henning Brandt Jensen, og de byggede det 
1989.
De har to piger - Marlene født i 1976, og Elise født i 1984.
Familien flyttede hertil fra Esbønderup.

Dette er notater fra tinglysningskontoret:

Munkebakke 3, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 aa.
15/11 1988 Skøde fra Paul Kristensen til Henning Brandt Jensen. 
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MUNKEBAKKE 3 B - FEBRUAR 2000.

Her ses bygningen der tilhører det private vandværk - Esbønderup Skovhuse Vandværk.
Jeg har lånt en gammel vandværksprotokol fra vandværkets start af Hans Otto Olsen, 
Tingbakken. Han er formand for vandværket.

Fra den gamle protokol har jeg afskrevet følgende:

Mandag den 20. juni 1949 afholdtes stiftende generalforsamling i Esbønderup Skovhuse 
Vandværk.

Tegningslisten, et lovforslag, et skitseprojekt samt et kontrakt forslag blev forelagt af ingeniør 
Petersen Dansk Elektricitets Compagni, Odense efter at repræsentant Nystrup Hansen havde 
budt de skriftligt indbudte velkommen.
Efter nogen diskussion vedtoges det at stifte Andelsselskabet Esbønderup Skovhuse Vandværk 
og vælge bestyrelsen.
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Bestyrelsen kom til at bestå af.
Redaktør Jørgen Vibe
Handelsgartner Svend Bruun
Husmand Victor Kragh
Arbejdsmand Knud Olsen
Parcellist Martin Jørgensen.

Til suppleanter valgtes.
Arbejdsmand Chr. Magnussen
Tømrermester Chr. Hansen.

Det vedtoges at bestyrelsen forinden noget arbejde påbegyndes udarbejder et lovforslag 
samt undersøger mulighederne for optagelse af lån og opnåelse af kommunegaranti hvilket 
forelægges en ny generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Esrom Kro.
Mandag den 20. juni 1949.

Signeret; Jørgen Vibe, Svend Bruun, Knud Olsen, V. Kragh og M. Jørgensen. 

Referatet fra den første generalforsamling den 8. september 1949 på Esrum Kro.

Redaktør Jørgen Vibe oplyste, at man under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse 
havde afsluttet vedlagte kontrakt med gartner Bøttiger.
Det af bestyrelsen fremsatte lovforslag vedtoges enstemmigt med 40 stemmer.

Ved bestyrelsesvalget valgtes følgende.
Jørgen Vibe      38 st.
Knud Olsen     36  - 
Chr. Hansen       34  -
Martin Jørgensen  28  -
Andreas Bøttiger  12  -

Til suppleanter valgtes Chr. Magnussen og Blom.
Til revisorer valgtes Hjalmar Hansen og C. O. Petersen.
Signeret; Jørgen Vibe, Knud Olsen, Martin Jørgensen, Andreas Bøttiger og Chr. Hansen.
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Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Vibe 
som formand, Chr. Hansen som næstfor mand og A. Bøttiger som kasserer.

Dette var blot et lille tilbageblik i vandværkets historie.

I tingbogen står:

Munkebakke 3 B, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 aq.
22/3 1967 Skøde fra Hjalmar Schou til Esbønderup Skovhuse Vandværk
23/11 1989 Skøde fra John Sørensen m. tiltrædelse af Annie Sørensen til Esbønderup Skovhuse 
Vandværk A.m.b.a.
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MUNKEBAKKE 4 - FEBRUAR 2000.

Huset på forsiden af dette hefte, er det hus, jeg kan huske, der engang lå på denne grund. Det 
hed dengang ”Tolderhuset”. Tolderens fornavn har jeg ikke fundet ud af. Han hed Jensen til 
efternavn. Han blev kaldt ”Tolder Jensen”.    
Her boede også engang en mand ved navn Osvald Jensen, og hans kone hed Elisabeth, men hun 
blev kaldt Lizzie. Han havde en virksom hed i København, hvor man fabrikerede grammofoner. 
Disse hed ”Toga”.
Efter Osvald Jensens død solgte hans enke huset til filmmagi ster Jens Christian Lauritzen, som 
boede her sammen med Dorthe Andersen og deres to børn, Rikke født i 1965 og Mads født i 
1967. Dorthe Andersen var født i 1939. I.C. Lauritzens første kone, Ruth, døde for mange år 
siden. De havde ingen børn sammen. 
Lauritzen har bl.a. skrevet en bog, som handler om livet her på landet i det lille hyggelige hus. 
Bogen hedder ”De nære ting”, og den er illu streret af Ib Spang Olsen. Bogen er skrevet i 1958 
og udgivet på forlaget ”Kunst og Kultur”. Bogen fortæller om kontakten med naturen, dyrene, 
jorden, menneskene og stilheden. Byboens drøm om ”det lille hus på landet”. 
Mange husker sikkert endnu I. C. Lauritzen fra udsendel ser ne ”Filmorientering” i fjernsynet. 
Familien flyttede herfra til Hellerup i 1967.
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I Kirsten Hansens store samling af udklip og dødsannoncer fandt vi dette om Lauritzen. Han 
var rektor for Den Danske Filmskole fra 1966 til 1969, og han døde i 1993, 76 år gammel. 
Kirsten havde arvet annoncerne efter sin mor, Mary Hansen, og Kirsten fortsætter med at 
udvide samlingen med udlip fra vor tid.
Lauritzen flyttede hertil fra Frankrig.
Længere tilbage var det Lars Christian Hansen og hans kone Stine kaldet ”Stine Lars Christian” 
der ejede huset. Han var tækker, og dette par er omtalt i mit første hefte om Esbønderup 
Skovhuse på side 51. Huset her på Munkebakke 4 hed dengang ”Pandekagehuset”, fortalte 
Ellida Petersen mig. Hun er barnebarn af tækkeren, og var gift med Niels Oscar Enoch Petersen, 
som engang var vejmand i Gadevang. Ellidas far Carl Julius Hansen var søn af tækkeren, og 
var selv tømrer i Esrum. Moderen hed Anna Marie. De boede i nærheden af Esrum Kloster. 
Zain Shapley og hans kone Jytte købte huset i 1967 af Lauritzen. De fik datteren Mia, mens 
de boede her.
Lærer Kirsten Aagaard Nielsen, kaldet ”Kitte”, købte huset i 1972. Hun og hendes mand lærer 
Peter Ib Nielsen byggede i 1978 det hus, vi ser på billedet på side 11. Der lå nu to huse på 
grunden. Senere blev det lille stråtækte hus revet ned. ”Kittes” far var direktør og medejer af 
firmaet Radiome ter.
”Kitte” Aagaard Nielsen fortalte også, at der lå en grund bag huset, som hun i sin tid købte. 
Det lille stråtækte hus blev revet ned omkring 1979, og stod tomt i en periode før nedrivningen. 
Dette fortalte Anne-Marie Aagaard mig. Hun boede til leje her nogle få måneder i efteråret 
1978 sammen med datteren Ditte, der er født i 1974. Senere flyttede hun til Smidstrup. Hun 
havde tidligere boet på Munkebakke 23, som hun havde solgt. 
I 1984 købte familien Nielsen ”Sonnerupgård” i Har reshøj. ”Kitte” og Peter Aagaard Nielsen 
har børnene Tanja, der er født i 1974 og Jonas født i 1979. ”Kitte” Aagaard Nielsen købte 
Esrum Kro, hvor hun var med til oprettelsen af Esrum Friskole. Hun har også været medejer 
af ”Østbo”, det tidligere alderdoms hjem i Esbønderup. Ejendommen blev solgt af Græsted-
Gilleleje Kommune, da der skulle bygges nyt plejehjem i Gilleleje - det nuværende Bakkebo 
Omsorgscenter.
Om ”Østbo” kan dette, som jeg har taget fra bogen om Frederiksborg Amt - udgivet i 1969, 
tilføjes: For 100 år siden fik Esbønderup sit apotek, der i dag er ombygget til De Gamles Hjem 
(1952), medens det ny apotek er taget i brug 1939. 
Ja, det er jo også historie, da det nye apotek vest for Toftebo vej nu heller ikke mere fungerer 
som apotek, men er indrettet til privatboliger.

Det var måske lidt udenfor emnet, så vi vil gå tilbage og se på ”Tolderhuset”. De senere ejere, 
Birgitte kaldet ”Gitte” og Ole Kanberg, har en datter der hedder Rikke. Hun er født 1971, deres 
søn Anders er født i 1976. Birgitte Kanberg var engang jordemoder på Esbønderup Sygehus, 
og da Kanberg boede her blev huset kaldt ”Jordemoder huset”. Det havde Gitte Kanberg dog 
ikke hørt. Familien flyttede til Gilleleje i 1996. 
Esbønderup Sygehus, nu Genoptræningscentret Esbønderup, ophørte som almindeligt sygehus 
i 1966. Sygehuset blev oprettet i 1755 og er Danmarks ældste sygehus.
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De nuværende ejere her på Munkebakke 4, Allan Petersen og Ann Poulsen, har børnene: 
Kathrine, født i 1979, Morten, født i 1984 samt Tue født i 1986.

I tingbogen står:

Munkebakke 4, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 8 k.
1/9 1956 Skøde fra fru O. Jensen til magister I.C. Lauritzen
15/12 1967 Skøde fra magister I.C. Lauritzen til reklamekonsulent Zain Shapley
12/6 1972 Skøde fra Zain Gordon Shapley til lærer Kirsten Aagaard Nielsen
12/2 1981 Betinget skøde med påtegn. om endeligt skøde og endeligt indført fra Hjalmar 
Schou til Kirsten Aagaard Nielsen på 8 am
28/2 1985 Betinget skøde til Ole Stig Kanberg
14/6 1985 Endeligt indført som endelig adkomst
31/5 1996 Skøde til Allan Bengaard Petersen og Ann Kathrine Poulsen.
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MUNKEBAKKE 5 - FEBRUAR 2000.

I begyndelsen af halvtredserne boede Henning Jørgensen her. Han flyttede herfra til Esrum 
i 1953, hvor han åbnede forretningen ”Hennings Hjørne”. Den lå på hjørnet overfor Esrum 
skole, hvor der nu er børnehave. Henning Jørgensen kom oprindelig fra Helsingør, og boede 
først i Rishaven i Esrum. Her købte Lerbæk Mejeri en ejendom, som bolig for ham og hans 
familie, da Henning Jørgensen blev ansat som mælkemand for mejeriet. Han kørte ud med 
mælk i mange år. I starten foregik det med hestevogn, men senere fik Henning Jørgensen en 
bil.
Lerbæk Mejeri lå engang overfor købmand Haarkjærs butik. Vi, der har kendt mejeriet ved jo, 
hvor det lå, men nye folk her på egnen kan sikkert have gavn af denne oplysning.
Huset her blev bygget af Evald Hansen omkring 1935. Han blev gift med Kamilla. Hun havde 
tidligere været gift med Hans Jørgensen, og de havde børnene Grethe, født i 1916, Jørgen, 
Else, Ove og Karen. Ove var smedelær ling i Drag strup. Kamilla og Evald Hansen fik to 
børn sammen, Kirsten, som er født ca. 1933, og Villy født ca. 1938. Om Hans Jørgensen for-
tælles, at han tidligere havde været for pagter, og boede i et lille sort træhus, der lå ved Ostrup 
Skovridergård. Senere blev det lille hus flyttet til Thorup Skovfogedhus, hvor det blev placeret 
overfor dette.

   14



Huset er revet ned omkring 1957. Den sidste ejer af det lille træhus var Kristian Otto Kristensen. 
Han var født i 1889 i Maarum. Han døde i 1977. Hans kone hed Petrine Thomine født Pedersen. 
Hun var født i 1885 i Maarup, Hjørring amt. Hun blev kaldt ”Mine” og Kristian blev kaldt 
”Bobtot”, fortæller Ena Nielsen. Thomine døde i 1964, og de er begge begravet på Esbønderup 
Kirkegård.
Da Hans Jørgensen blev skilt fra Kamilla flyttede han til Helsinge, hvor han blev vognmand. 
Evald Hansen var søn af Anton og Marie Hansen, der tidligere boede på Stien 1. En anden søn 
af dem var Axel Hansen.
Bogtrykker Aage Jørgen Jensen og hans kone Gudrun boede i starten til leje som sommergæster 
hos Evald Hansen. Evald Hansen boede her til ca. 1950, hvorefter ham og hans kone flyttede 
til Fredens borg. I 1950 købte Aage Jørgen Jensen, kaldet ”bogtryk keren” en ejendom på 
Gillelejevej 11. Dette hus solgte han i 1953 til Kamma Sørensen, hvorefter han købte huset her 
på Munkebakke 11. Det stykke jord, der lå langs Munkebakke mod Frederiksværks vej, hørte 
dengang til denne ejendom. Aage Jørgen Jensen døde i 1974, og derefter overtog hans datter 
Elle Gunnarsson huset. Hun var født i 1921 og døde i 1988, og hendes mand Henry Svendsen 
er født i 1919, fortæller deres søn Lance Gunnarsson mig. Han er født i 1952, og bor nu på 
Frederiksberg. 
Bogtrykkeren var formand for Esbønderup Skovhuse Vandværk i en del år, fortæller Hans Otto 
Olsen.
Bogtrykkeren købte huset af Henning Jørgensen, som boede her i fire år. Han var alene og 
havde seks børn, Lillian, Sonja, Svend, Grethe, Else og Lis. Han fik senere en husbestyrerinde, 
der hed Elsebeth, med hende fik han fire børn. De hedder Per, Jesper, Tine og Anita.
Efter ”bogtrykkeren” har huset senere tilhørt Jens Christiansen og nu Cecilie Scherfig og Bo 
Kvolsbjærg. 
Hanne Nørgaard Kristensen og Jens Christiansen havde børnene Anne Mette som var født ca. 
1967 og Thea født ca. 1973. De fik lavet en tilbygning til huset, og denne blev tegnet af en 
svoger til Hanne Kristensen.
De nuværende ejere - Cecilie Scherfig og Bo Kvolsbjærg har børnene Ronja, der er født i 1996 
og Frej, der er født i 1998.

I tingbogen står:

Munkebakke 5, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 an.
24/7 1995 Skøde fra Jens Christiansen til Cecilie Karlinsky Scherfig og Bo Kvolsbjærg.
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Børn, der boede på denne side af Munkebakke, gik i skole i Esrum, og det foregik hveranden 
dag. Læreren hed Viggo Foght Hansen. 
Han flyttede senere til Fyn. Efter ham kom Chr. Blegvad Jensen som lærer, og lærerinden 
hed Johanne Nielsen. Børnene, der boede på den anden side af vejen, skulle gå i Esbønderup 
skole. Her foregik undervisningen dog hver dag. Jeg boede på den daværende Bakkevej, nu 
Bakkesvinget, og hørte derfor til Esrum skole, men mine forældre mente dog, der var kortere 
til Esbønderup, og at det var bedre at gå i skole hver dag, derfor startede jeg min skolegang i 
Esbønderup hos lærer Thorvald Jensen og lærerinde Bothilde Petersen. Jeg gik senere i skole 
i Græsted, hvor jeg fik præliminæreksamen i 1959.
Tingbakkeskolen, som er bygget senere, blev indviet i 1960. 

                                                     
                                          BOGTRYKKER AAGE JØRGEN JENSEN.

Mange vil sikkert kunne nikke
genkendende til ham.
Billedet har vi fået af hans 
barnebarn, Lance Gunnarsson
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LERBÆK MEJERI CA. 1940.

Jeg viser lige dette billede af mejeriet, som det engang har set ud. Som jeg skrev på side 14, 
lå det overfor det sted, hvor købmand Haarkjær nu har butik. Den sidste mejerist hed Oluf 
Mathiesen, og hans kone hed Esther. Deres børn var Hanne, Jørgen og Karen. 
Bygningen til venstre var i sin tid missionshuset, der hed ”Pnuel”.
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MUNKEBAKKE 6 - er en grund, der nu hører til ”Tolderhuset”, Munkebakke 4.

I tingbogen står:

Munkebakke 6, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 8 g.
6/5 1964 Skøde fra fru Gram-Hansen m.fl. til direktør Hjalmar Schou
28/2 1996 Skifteretsattest som adk. for Inger Schou
28/4 1997 Skifteretsattest som adk. for Aase Aagaard.
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MUNKEBAKKE 7 - FEBRUAR 2000.

Af beboere her husker jeg Birgit og Jens Jensen, som senere flyttede til Munkebakke 2 A i 
november 1991. Herfra flyttede de til Græsted, hvor de nu bor på adressen Esbønderupvej 25. 
De har tre børn. Deres søn Arne Jensen bor nu på Munkebakke 19. Han er født i 1960, Jette er 
født i 1961 og den  yngste datter Gitte er født i 1966.
Birgits forældre Alfred og Lilly Bendtsen har boet her fra 1953. De byttede bolig med datteren 
og svigersønnen ca. 1967, hvor de flyttede ind i huset på Hjortevej 2. 
Før Bendtsens tid var huset ejet af Svend Andersen kaldet ”Fidusen”. Hans far hed Muhammed, 
men det var muligvis et tilnavn. Hans kone hed Alma og var søster til Jenny Hansen på 
Korsvejgård. Hun var født i 1896 i Finderup. Hendes fulde navn var Agnes Jenny Hansen. Hun 
var gift med Henning Olaf Hansen, Korsvejgård. Han var født i 1897 i Bjergsted. De havde 
ingen børn, men fik en plejesøn - Maurice Sonnenschein, der var tysker og født i Hamburg i 
1911. Han blev gift med Margit Elisabeth født Nordstrøm i Sala, Sverige i 1918. Deres børn 
var Carl Henning født i 1948 og Karen født i 1952. Hun døde ca. 5 år gammel. Senere fik de 
sønnen Hans Erik. 
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Fra min rundtur på Esbønderup Kirkegård har jeg noteret følgende:
Jenny Hansen døde i 1964, Henning Hansen døde i 1978. Maurice Sonnenschein døde i 1997, 
og hans kone Margit i 1999. Familien Sonnenschein boede først på Bakkesvinget 12, og senere 
flyttede de til Græsted Stationsvej.
Alma og Jennys forældre boede i Huseby. Faderen hed Anton, fortæller Vita mig. Dette ægtepar 
flyttede derfra ind hos datteren og svigersøn nen her på Munkebak ke. 
Svend og Alma havde ingen børn. Svend Andersen gik rundt og kalkede huse for folk. 
Da Svend Andersen blev enkemand byttede han ejendom i 1953 med Alfred Bendtsen, som 
dengang boede i Boserup. Svend Andersen fik en husbestyrerinde, der hed Edith. Hun var fra 
Plejelt.
Længere tilbage var det Anton Jensen og hans kone, der havde huset. Deres børn hed Else og 
Ejner.

Hanne og Henrik Hansen, der nu bor her, har en søn, der hedder Anders. Han er født i 1997. 
Familien er tilflyttet fra Gilleleje.

Huset hed engang ”Maagen”.

Følgende står i tingbogen:

Munkebakke 7, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ø.
8/2 1955 Ægtepagt som adkomst for fru Lilly Bendtsen på 4 ø som særeje.
9/6 1987 Skifteretsattest som adkomst for Kaj Alfred Bendtsen og Birgit Helene Jensen.
19/5 1992 Skøde til Vivi Jeannette Jensen og Anna Susanne Jensen
17/9 1992 Skøde til Tommy Andersen på den Birgit Jensen til hørende anpart (40%).
3/3 1995 Skøde til Hanne Funck Jørgensen og Mogens Jørgensen
16/10 1997 Solgt på tvangsauktion d. 15/10 1997 (60% af ejd.).
21/9 1998 Hanne Harbo Hansen og Henrik Hansen.
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MUNKEBAKKE 9 - FEBRUAR 2000.

Dette hus er bygget i 1932 af tømrer Aksel Nielsen, som bolig for sig selv og sin familie. Hans 
fulde navn var Carl Aksel Verner Nielsen, og hans kone hed Asta Oline Christine f. Jensen. De 
fik børnene Jørgen født i 1929, Jens-Otto født i 1933, Karl Egon født i 1935, Vita født i 1938 
og Ole født i 1943. Aksel Nielsen var søn af Anna og Karl Nielsen, som var bror til Christian 
Nielsen kaldet ”Christian Post”. Anna og Karl Nielsen boede i Øverup. Aksel Nielsen og Asta 
flyttede herfra op på Tingbakken overfor ”Damhus”. Aksel Nielsen var født i 1907 og døde i 
1981. Asta Nielsen var født samme år. Hun flyttede fra Tingbakken til Græsted, hvor hun døde 
i 1988. Sønnen Jørgen døde i 1966. De er alle begravet på Esbønderup Kirkegård.
Asta og Aksel Nielsens datter, Vita overtog huset da forældrene i 1962 flyttede op på Tingbakken. 
Vita boede her sammen med sin tidligere mand Evald Møller Larsen, født 1934 i Helsinge. De 
fik datteren Ann-Dorte født i 1962. Herfra flyttede familien til Gørløse.
Efter Vita og Evald Larsen blev huset ca. 1964 købt af Fritze Rinds. Jette og Svend Wessel 
købte det af hende i 1969. Hendes mand hed Flemming, og de havde to døtre. Datteren Trine 
var født ca. 1968.
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Huset var opr. på 35 kvadratmeter, og Wessel har i 1973 fået en tilbygning til huset. Denne er 
tegnet af arkitekterne Nina og Jens Rosenkjær, Munkebakke 2 B.
Familien Wessel har børnene Sune, født i 1969 og Thøger født i 1973.

I tingbogen står:

Munkebakke 9, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 æ.
20/6 1969 Svend Wessel på 4 æ.
11/8 1980 Betinget skøde m. ptg. om endeligt skøde til Svend Wessel på 4 gn.

FAMILIEN NIELSEN - CA. 1930.

Billedet er taget i Øverup. Vi ser Aksel Nielsen til højre samt hans far Karl Nielsen og moderen 
Anna Nielsen. Aksel Nielsen var enebarn. 
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MUNKEBAKKE 10 - CA. 1978.

Dette hus hører til blandt de ældste huse her på Munkebakke. Det er opført ca. 1886.
Huset har engang tilhørt Larsine og Frederik Pedersen. De var forældre til smed Ludvig 
Pedersen, slagter og kreaturhandler Jens Peder Pedersen og Emilie Pedersen Esrum. Larsine 
og Frederik Pedersen var bedsteforældre til Viggo Pedersen, Damhus, født i 1909 og død i 
1992, Gudrun ”Gudde” Christensen, Græsted, født 1919, Rigmor Knigge, Nobisvej 8, født 
1911 og død i 1982 samt Martha Diderik sen, Esrum, født 1912 og død i 1993. Larsine og 
Frederik Pedersen var olde forældre til Hans Otto Olsen, Ting bakken. Hans Ottos mor hed 
Ebba, og hun var datter af Marie og Ludvig Pedersen. Ebba var født i 1912 og døde i 1943. 
Hendes to børn kom derefter i pleje hos mormoderen og morfaderen Marie og Ludvig Pedersen 
i Esrum. Børnene var Marianne født i 1939 og Hans Otto født i 1936. Ludvig Pedersen var 
født i 1889 fortæller Hans Otto Olsen. Frederik Pedersen var arbejdsmand og gik til Helsingør, 
hvor han tjente 50 øre om dagen, har Gudde fortalt. Larsine og Frederik Pedersen flyttede til 
ejendommen ”Rolighed” i Esrum ca. 1920.
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I Lokalarkivet i Græsted fandt jeg disse billeder, der vedrører familien Pedersen.

Dette par er Larsine og Frederik Pedersen, fotograferet ca. 1890.
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    Larsine og Frederik Pedersens søn, Jens Peder Pedersen. Billedet er taget ca. 1910.

Her ses hans børn: fra venstre Rigmor (senere Knigge), Martha (senere Dideriksen) samt Viggo 
Pedersen. Billedet er taget på ”Villa Rosa” i Esrum ca. 1915.    
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Dette billede er også taget ved ”Villa Rosa”, Esrum Hovedgade 19. Det er fra 1928. Her ser vi 
Peder Pedersens fire børn.

Fra venstre er det Viggo, ”Gudde”, Rigmor og Martha.
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Mathilde og Emil Christoffersen har også ejet denne ejendom. De flyttede senere til Munkebakke 
2, da de solgte huset til gartner Poul Harder. Han var ikke gartneruddan net, men havde en 
ud dannelse som elektriker. Han havde en bror, der var gartner. Han hed Eigil Harder, som 
nogle sikkert kan huske. Poul Harders kone hed Agnes. Hun var født ca. 1910, og var datter 
af skovløber Petersen i Rishaven, han blev kaldt ”Snevret løveren”, fortæller Erik Johansen. 
Stavemåden var han dog ikke helt sikker på. Han gik også under navnet ”Pæsen”. Skov løberen 
havde foruden Agnes børnene Jørgen og Inger. Poul Harder og Agnes fik børnene Birthe, Annie 
og Ole. De flyttede senere til ejen dommen Salsvang i Esbønderup. Herefter til Sol bjerggård i 
Kagerup og senere til Arresvej i Hillerød og herfra til Tulstrup ved Hillerød. Her har sønnen 
Ole Harder stadig gartneri. Poul Harder var meget musikalsk og spillede på flere instrumen ter. 
Poul Harder dyrkede i flere år jordbær her på ejendommen, og Thorkild Petersen fortæller mig, 
at hans mor Ellen Petersen havde plukket jordbær her omkring 1946. Ellen Marie Petersen var 
født i Passebæk i 1898, og hun var gift med August Petersen, som var født i Esbønderup Sogn 
i 1890. Deres søn Thorkild er født i 1922, og hans søster Hildeborg er født i 1929. 
Svend Nielsen fortæller, at Poul Harder var meget opfindsom og fingernem, og han opfandt en 
hakkelsesmaskine, som findelte halmen, så den var let at få spredt ud i jordbærrækkerne.
Alfred Bendtsen, Munkebakke 7, arbejdede i gartneriet hos Harder. Her boede også engang en 
dame ved navn Else Nielsen. Hun var svensker, og boede til leje sammen med sin søn Lennart. 
Hendes søster Grethe boede her også. 
Efter Else Nielsen boede gartner Alf Henning Øhmann her. Han var født i Finland i 1929. 
Hans kone Rita Øhmann født Frantzen i 1933 arbejdede på Esbønderup Sygehus, hvor hun var 
ansat som halvdags sygehjælper. De fik en adoptivsøn, der hed Steen. De flyttede hertil i 1956 
fra henholdsvis Allerød og Karlebo. De havde gartneri her på ejen dommen, hvor han dyrkede 
blomster. De flyttede herfra ca. 1968, og slog sig ned på Holbækegnen, hvor de købte et større 
gartneri. Efter dem boede her en mand, der blev kaldt ”Plat børsen”, hans rigtige navn kunne 
Erik Johansen ikke huske. ”Platbørsen” hed muligvis Nielsen.
Senere var det Rudolf Andersen og hans kone, der flyttede ind. Et lidt særpræget par - billedet af 
Rudolf Andersen har jeg lånt af Svend Wessel. Fru Andersen blev kaldt ”Nattens dronning”.
Ole Nørregaard, som nu bor i huset, fortæller, at når Rudolf skulle koge en høne, foregik det 
på den måde, at han først kogte kræet, og derefter blev den plukket, og indvoldene taget ud 
- en lidt speciel måde at tilberede høns på. Rudolf og hans kone havde også en aftale om, at 
når den ene var ude, var den anden inde. På den måde kunne man ikke blive uvenner. Rudolf 
Andersen havde været på Askov Højskole. Han havde tidligere haft gartneri i Søllerød inden 
han flyttede hertil. 
Det siges, at han var Syvende Dags Adventist. Parret flyttede senere til
Ringstedegnen. Det fortælles, at engang ville Rudolf Andersen til dyrskue i Roskilde, så han 
tog bussen derned, men da han langt om længe nåede dyrskuepladsen, skulle han jo også 
betale for at komme ind, men det var for meget for Rudolf, så det ville han ikke være med til, 
og han tog derefter hjem igen uden at have set noget af dyrskuet.
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RUDOLF ANDERSEN
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På tinglysningskontoret står:

Munkebakke 10, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 8 d m.fl.
1/6 1973 Skøde fra Rudolf V. Andersen til Ole Nørregaard. 

De nuværende beboere er Grete og Ole Nørregaard. De har 3 børn, Tina født i 1971, Mia født 
i 1974 samt Thor født i 1977.
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MUNKEBAKKE 11 - CA. 1978.

Dette hus er bygget af tømrermester Christian Hansen kaldet ”tømrer Christian”. Grunden 
købte han i 1931 af fru C. Petersen. Prisen var kr. 1000,- kr. Han byggede huset til sig selv 
og sin familie. Værkstedet (bygningen til venstre i billedet) blev bygget først. Det var i 1931. 
Imens boede de ovenpå på Kors vejgård, Gilleleje vej 16, hos Jenny og Henning Hansen (se 
side 19). Hovedhuset blev bygget ca. 1934. Christian Hansen stammede fra Dønnevælde-
vej - Pikkerhusene. De var 9 søskende. Christian Hansens kone, der hed Anna Jenny var født 
i Nakskov og døde i 1946, 37 år gammel. Christian Hansen blev så alene med tvil lingerne 
Birgit og Dora, der var født i 1932, Ruth født i 1934, Karin født i 1940 samt adoptivdat teren 
Hanne født i 1944. Hendes forældre boede på Hjortevej 8. Hanne blev adopteret af familien 
her i 1945.
Christian Hansen byggede senere en sidebygning til ejendommen, det var ca. 1952. Christian 
Hansen havde en søster, der hed Nicoline. Hun blev altid kaldt ”faster”, hvilket hun jo også 
var til pigerne. Hun gik også under navnet ”Mademoi selle”, p.g.a. hun havde arbejdet som 
sygeplejer ske i Frankrig i 21 år, indtil hun tog ophold her på Munkebak ke julen 1946, hvor 
hun nu kunne hjælpe broderen med pasningen af pigerne og huset. Ruth Hansen fortæller mig, 
at ”faster” som ung rejste til England som au pair-pige, og var her et år. Derefter var hun au 
pair-pige i Frankrig, og her begyndte hun sin elevtid som sygeplejerske, hvor hun efter endt 
uddannelse arbejdede som sygeplejerske på sygehuse og som privatsy geplejerske. Da hun 
flyttede ind hos sin broder her på Munkebakke blev hun fast aftenvagt på Esbønderup Sygehus 
til 1969, da hun blev 70 år, fortæller Hanne Olsen. Nicoline blev derefter fast nattevagt på 
Plejehjemmet Toftebo i Esbønderup. Hun tog dog i kortere perioder til Frankrig og arbejdede 
her som sygeplejerske. Egon Nielsen fortæller, at Nicoline var sygeple jerske ved De Frie 
Franske Styrker under de Gaulle i Afrika under krigen, og at hun var med, da man gik ind i 
Paris i 1945. Nicoline var fransk statsborger. 
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NICOLINE HANSEN.

Christian Hansen byggede mange huse i Nordsjæl land. Han har bl.a. været med til at restaurere 
Esbønderup Kirke i 1942/43. Kirken blev restaureret under ledelse af domarkitekt Lønborg-
Jensen. Den daværende præst, Carl Johannes Witter har i 1943 udgivet et hefte, der hedder 
Esbønderup Kirkes Historie og restaurering 1942-43, og heri står følgende:
Tømrerarbejdet havde nok ikke oprindelig forekommet så omfattende som det blev. Man havde 
ventet at kunne spare at sætte nye stolestader. Disse havde stået i 100 år og var meget mere 
møre og ormædte, end man havde ventet. Nye døre i egetræ med svære gammeldags hængsler, 
helt nye stolestader med behagelige sæder, dekorative gavle, ny alterramme og trappe til 
prædikestol, istandsættelse af orgelfacade, samt gulve af brædder under stolestaderne blev 
enderesultatet. Tømrermester Chr. Hansen, Esb. Skovhuse, løste med sine dygtige hjælpere 
de mange opgaver her på rosværdig måde. De smukke egetræsdøre tjener også vort sogns 
forstvæsen til ære, og Græsted Trælasthandel har leveret kvali tetsvarer og hjulpet arbejdet 
over døde punkter ved at skaffe materialer frem i tide.
Christian Hansen var født i 1904 og døde i 1987. Hans kone var født i 1909, og døde som 
tidligere nævnt i 1946. Nicoline Hansen var født i 1899 og døde i 1981. De ligger alle begravet 
på Esbønderup Kirkegård.
I 1984 blev huset solgt til Jørgen Jensen, kaldet ”Jørgen Duemose”. Hans kone hed Ethel, 
og hun var søster til Mary Hansen som var gift med Emil Hansen, der var bror til Christian 
Hansen. 
Ethel og Jørgen Jensen boede her i ca. 4 måneder. Christian Hansen fik lov at bo hos Jørgen 
Jensen i sidebygningen til sin død. Jørgen Jensen havde i sin tid været i lære som tømrer hos 
Christian Hansen.
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    Her ses de fine tegninger Christian Hansen lavede, da han skulle bygge ”Munkebakke”.
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Christian Hansen var lærer på Teknisk Skole i Græsted i mange år.
Inge Olsen fortæller, at Christian Hansen i flere år var søndagsskolelærer i Esrum. 
Efter Jørgen Jensen blev huset købt af Lotte og Lars Kofoed Larsen. Deres børn er Stine født i 
1982, Rasmus født i 1991, Tobias født i 1993 samt Alberte født i 1998. Familien flyttede herfra 
til Esbønderup.
Nu er det Ole Knarberg og Helle Aaboe Sørensen, der bor her sammen med datteren Thea, født 
i 1992 og Nimmy Theresa født i Indien i 1997. De er flyttet hertil fra Fredensborg. Sidebyg-
ningen er lejet ud til Tove Glavind.
Sune Wessel, søn af Jette og Svend Wessel, har også boet til leje her.

    

     Kaffepause hos tømrer Svend H. Nielsen, Esbønderup. Billedet er fra 1968. 
     Fra venstre murer Kurt Nielsen, tømrer Svend H. Nielsen og tømrer Christian Hansen.
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Her ses notaterne fra tinglysningskontoret:

Munkebakke 11, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 z.
4/6 1931 Skøde fra fru C. Petersen til tømrer Christian Hansen
2/7 1984 Betinget skøde til Jørgen Jensen
18/1 1991 Skøde til Lotte Kofoed Larsen og Lars Kofoed Larsen hver 1/2
23/6 1995 Skøde til Ole Knarberg. 

”MUNKEBAKKE” - FEBRUAR 2000.
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      ”Tømrer Christian” som
       mange husker ham.
       Hans bror Emil Hansen
       ses i baggrunden.

            Familiebillede fra 1934.

Jenny Hansen med Ruth på skødet. Christian 
Hansen med tvillingerne Dora og Birgit.
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MUNKEBAKKE 13 - FEBRUAR 2000.

Denne ejendom er bygget i 1954 af tømrermester Christian Hansen og hans bror tømrer Emil 
Hansen. Huset blev bolig for Emil Hansen og hans kone Mary. Grunden havde tilhørt Christian 
Hansen.

Peter Emil Hansen var født i 1916 i Græsted og døde i 1980, og Mary Johanne Kristine født 
Nielsen blev derefter boende i huset indtil hun i 1991 kom på plejehjem met Skovsminde i 
Græsted. Her døde hun i 1993. Hun var født i Nødebo i 1913.
Begge er begravet på Esbønderup Kirkegård.

Mary Hansen havde som ung tjent hos skovrider Arendrup på Ostrup Skovridergård. Hun var 
ansat her i to perioder første gang i 1936.

Mary og Emil Hansen fik døtrene - Kirsten født i 1942 og Kethe født i 1946.
Mary og Emil Hansen havde tidligere boet i Dragstrup på før stesalen i den gl. 
købmandsforretning.
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I tingbogen står:

Munkebakke 13, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ap.
9/7 1954 Skøde fra Chr. Hansen til tømrersvend Peter Emil Hansen på ap
17/4 1980 Skifteretsattest l. som adkomst for Mary Johanne Kristine Hansen på 4 ap 
30/7 1991 Skøde til Kirsten Doi Karkov og Klaus Ove Karkov.

Kirsten og Klaus Karkov har døtrene Sascha født i 1987 og Tanja født i 1991.
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MUNKEBAKKE 19 - FEBRUAR 2000.

Vi ser her det ældste hus i området.
Dette hus hedder nu ”Sneglehuset”. Her bor Jannie og Arne Jensen. Han er søn af Birgit og 
Jens Jensen tidl. Munkebakke 7.
Huset er meget gammelt - bygget ca. 1754 siger Arne Jensen.
De første beboere her på stedet, som jeg har hørt om, var Hans Larsen og Birthe, kaldet ”Børthe”. 
Stien, der går bag huset ned til skovgærdet, kaldtes i gamle dage ”Børthes Sti”. Gårdstedsmo-
sen, der ligger i skoven, hed tidligere ”Børthes Mose”. Hans Larsen og Birthe havde flere børn. 
En søn hed Ejner, og han var  sadelmager i Klostergade i Esrum. Hans søn hedder Børge og 
bor i Helsingør. Birthe døde først, og derefter fik Hans Larsen en husbesty rerinde fra Pårup, 
der hed Jenny Jørgen sen. Hun blev kaldt ”Gundelunde”.
I en folketælling fra 1. februar 1901 har jeg fundet følgende:

Matrikel nr. 25 i Skovhusene i Esbønderup Sogn.
Hans Larsen, Mand, født 27/5 1859, Gift, medl. af Folkekirken, født i Esbønderup Sogn, 
fast bopæl i Sognet 1859, sidste bopæl Esbønderup, Husfader, Husmand, gift 1880, 2 børn i 
ægteskabet.
Birthe Marie Larsen, Kvinde, født 1/11 1851, Gift, medl. af Folkekirken, Født i Esbønderup 
Sogn, sidste bopæl Esbønderup, Husmoder
Georg Kr. Larsen, M, født 27/7 1880, Ugift, medl. af Folkekirken, Søn. 
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Hans Larsen solgte senere huset til genboen købmand Møllerstrøm. 
Købmand Møllerstrøm brugte huset til udlejningsejendom. Han boede selv overfor i 
købmandsforretningen. Axel Julius Møller strøm var født i 1884 i København. Han døde i 
1944. Han flyttede hertil i 1919 fra København. Hans kone, Maren Margrethe født Olsen, kom 
hertil i 1920 fra Helsingør. Hun var født i Horserød. De blev gift samme år. De har sønnen Orla 
Edvin Møllerstøm født i 1921.
Hans Larsen fik lov til at bo her på Munkebakke 19 til sin død. Derefter blev huset lejet ud til 
Elly og Kristian Søren Nielsen, som senere købte Munkebakke 23. Efter Kristian Nielsens død 
flytte de Elly Nielsen til Kongensgave i Helsinge, det var omkring 1979. Kristian Nielsen var 
født i 1905 i Esbønderup. Elly Nielsen født Henriksen i 1905 var fra Ramløse. De blev gift i 
1935. De fik ingen børn.  
I 1957 købte Peter Bjørnsen huset af fru Margrethe Møllerstrøm, der var blevet enke. Hun 
fortsatte med at have købmandsforretningen efter hendes mand, Axel Julius Møllerstrøms død. 
Bjørnsen boede her i huset sammen med sin søster Olga Bjørnsen. De havde tidligere boet i 
Esbønderup, hvor Peter Bjørnsen var præ stegårds forpagter. Bjørnsen dyrkede jordbær her på 
grunden. Da Arne Jensen købte huset i 1983, fik Peter Bjørnsen lov at bo her til sin død, men 
kom dog i 1986 på alder domshjemmet ”Karlsmin de” i Græsted, hvor han døde året efter.

 

        

          PETER BJØRNSEN fotograferet 
          i sine unge dage.
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Olga Bjørnsen boede her kun et års tid, da hun døde i 1958. Hun var født i 1883. Peter Bjørnsen 
var født i 1900. Både Olga og Peter Bjørnsen er begravet på Esbønderup Kirkegård. 
Aksel Nielsens datter, Vita, kan huske Bjørnsens køkken. Der var rødt murstens gulv, og et 
gammeldags brændekomfur. Vita fortæller også, at de købte æg hos Peter Bjørnsen. 
Jeg kommer her til at tænke på min mors køkken, da vi boede på Bakkesvinget 9. Her var der 
også et gammelt brændekomfur, med ovn i den ene side og en vand gryde, hvor der næsten 
altid var varmt vand. Jeg kunne dog ikke lide, når de snavsede gryder skulle vaskes af. Ved 
siden komfuret stod et par zinkspande med vand fra den pumpe, vi havde på grunden. På den 
anden side stod brændekassen med både optændings brænde og større stykker træ. Det lyder 
romantisk, men jeg kan godt huske, at det var et koldt køkken at komme ned i, når det var 
vinter, og min mor endnu ikke havde fået tændt op i komfuret. Vi må glæde os over al den 
komfort, vi har nu til dags. 
Ja, det var blot et lille tilba geblik på barndomstiden.
En bror til Peter og Olga Bjørnsen hed Anders Bjørnsen, og han havde ”Hellebjerggård” i 
Villingerød. Han var i flere år sog neråds formand i den daværende Esbønderup-Nødebo 
Kommune. Nu er det hans datter Ragnhild og hendes mand Hans Larsen, der ejer Hellebjerg-
gård. Ragnhild Larsen fortæller, at hendes far havde 11 søskende. 
Da Arne Jensen flyttede ind, var der stald i den ene ende af huset.

På tinglysningskontoret i Helsinge står:

Munkebakke 19, Ejerlav: Haregab, matr. nr. 25.
29/1 1957 Skøde fra M.M. Møllerstrøm til forpagter P. Bjørnsen
22/8 1983 Skøde til Arne Jensen.

    PETER BJØRNSEN fotograferet
    kort før sin død på
    ”Karlsminde” i Græsted.
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MUNKEBAKKE 19 - CA. 1978.

Her slutter min beretning om husene på Munkebakke, da de resterende huse er beskrevet i det 
hefte, jeg skrev i 1998.
Det kan købes på Lokalarkivet i Græsted.
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Vi går til Hjortevej, hvor jeg også vil fortælle om beboerne gennem årene ud fra mundtlige 
beretninger samt ting bogsnotater. 

HJORTEVEJ 1 A - NOVEMBER 2000.

Dette hus hedder “Kernehuset”. Det er bygget ca. 1975. De nuværende ejere er Anne Mette og 
Troels Reiche. De har børnene Johannes, der er født i 1997 og Laurits, der er født i 2000.
Familien er tilflyttet fra Helsinge.

Fra tinglysningskontoret har jeg følgende oplysninger:

Hjortevej 1 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 aq.
15/6 1967 Skøde fra Poul Rosen til kunstmaler Fenge Hansen og fru I. Fenge Hansen på 4 aq
14/11 1967 Skøde fra Fenge Hansen til E. Fenge Hansen til Erik Floridon på 4 aq.
1/12 1975 Skøde til Torben Foght på 4 aq
10/1 1992 Bodelingsoverenskomst som adkomst for Kay-Anne Thielst
8/5 1996 Skøde til Troels Reiche og Anne Mette Madsen
25/2 1998 nu Anne Mette Reiche.

Kay-Anne Thielst havde to børn. Datteren hed Marie og sønnen hed Jacob. Denne familie 
flyttede herfra til Fredensborg. 
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HJORTEVEJ 1 B - FEBRUAR 2000.   

Dette hyggelige bjælkehus blev bygget i 1940. Det var guld grosserer William Rechendorf det 
fik bygget det, og huset fik navnet ”Blokken”. Grunden købte Rechendorf af Emil Christoffer-
sen, Munkebakke 2 B. Tove og William Rechendorf adopterede 2 drenge, og den ene hedder 
Frank Rechendorf, den anden Torben Rechendorf har tidligere været kirkemini ster.  

     

Tømrer AKSEL NIELSEN
sætter galger op før soklen
skal støbes.
Billedet har vi lånt af Egon
Nielsen, Aksel Nielsens søn.
Fotograferet i 1940.
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Rechendorf havde en flot, stor lysegrå Plymouth, som imponerede naboerne. Familien havde 
også 2 rideheste, som var opstaldet på ”Damhus”. Da ”Blokken” blev bygget boede familien i 
”Toppen” på Haregabsvej 16.
Asta Nielsen, Munkebak ke 9, hjalp til i huset, når Rechendorf skulle have gæster, fortæller 
datteren Vita. Hun fortæller også, at Hjortevej blev kaldt Mellemvejen, da hun var barn. Navnet 
Hjortevej er først kommet til i nyere tid. William Rechendorf var gift 3 gange fortæller Sonja 
Rosen.

Her støbes soklen, Aksel Nielsen ses til højre, hans søn Egon står foran en ukendt person.

Siden 1956 har huset tilhørt Sonja og Poul Rosen. Deres søn Henrik er født i 1952, og bor i 
San Francisco.

Det var tømrer Aksel Nielsen, der stod for byggeriet, og tømmeret var træer, købt på rod i 
skoven, og fældet tæt ved huset, som ligger på en skråning ved skovgrænsen.

Som en sidebemærkning fortalte Poul Rosen mig, at træet blev købt hos skovrider Otto 
Arendrup, Ostrup Skovdistrikt. Han var gift med en datter fra Brede Klædefabrik, og ved 
giftermålet fik hun 300.000,- kr. i medgift. En søster til fru Arendrup var gift med skovrider 
Rosen, Nødebo Skovdistrikt.
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I ca. 1971 boede meteorolog Hubert Hill til leje her.

Jeg har disse notater fra tinglysningskontoret:

Hjortevej 1 B, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ah - 4 al
15/9 1956 Skøde fra fru A. Kock til prokurist Poul Bernhardt Collet Rosen på 4 ah, 4 al.

Dette billede er taget på Haregabsvej 16, huset hedder ”Toppen”. Vi ser Tove Rechendorf med 
sin hund samt tømrer Aksel Nielsen.
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HJORTEVEJ 2 - FEBRUAR 2000.

Dette hus lå oprindelig på samme grund som Munkebakke 7, men har senere fået eget 
matrikelnummer.
Huset blev bygget i ca. 1961 af Jens Jensen og hans svigerfar Alfred Bendtsen. Murer Kurt 
Nielsen, Esbønderup stod for murerarbejdet. Alfred Bendtsen og hans kone Lilly boede i huset 
foran, Munkebakke 7.
Birgit og Jens Jensen var de første beboere, og da pladsen blev for trang, byttede de bolig med 
Birgits forældre i ca. 1967. 
Kaj Alfred Bendtsen var født i 1912 i Maarum Sogn og døde i 1991. Lilly Bendtsen født 
Hansen var født i 1916 i Helsinge og døde i 1987. Deres eneste barn, Birgit blev født i 1937. 
Familien flyttede hertil fra Boserup. 
Nuværende ejer er Tommy Andersen. Han var tidligere gift med Vita, datter af Asta og Aksel 
Nielsen. Tommy Andersen flyttede hertil fra Tingbakken 9. Sammen har de datteren Sisse, 
som er født i 1980.

I tingbogen står:

Hjortevej 2, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 gp
17/9 1992 Tommy Andersen. 
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HJORTEVEJ 3 - OKTOBER 2000.

Dette hus hedder ”Birkehuset”. Det blev bygget af murer Anders Madsen i Esrum i ca. 1945, 
fortæller Erik Christiansen. Egon Nielsen fortæller, at han hjalp til med at bære tagsten 
op, og ved dette job tjente han 5,oo kroner om dagen. Huset blev dog ikke bygget færdigt, 
men blev senere solgt til mekaniker Erhardt Christensen, som afsluttede byggeriet. Han var 
klovbeskærer, og boede senere på Kukkerbakkevej 1.
En stor del af jorden her ved Hjortevej tilhørte Viggo Pedersen ”Damhus”.
Efter Erhardt Christensen boede Karl Hansen her indtil ca. 1972. Han blev kaldt ”Kartoffel 
Hansen”. Hans kone hed Inger, og hun gik under navnet ”Skønheds dronningen”. Hun døde 
først, og derefter kom Karl Hansen på alderdoms hjemmet ”Karlsminde” i Græsted. Senere 
kom han til ”Toftebo” i Esbønderup. Ægteparret havde en datter og en plejedat ter. Karl Hansen 
havde også andre til navne, ”Hesteprangeren” og ”Kreaturprangeren”. Ja, han  gik også under 
navnet ”Cykel rytteren” fortæller Inge Olsen. Han dyrkede pil, og fik derved navnet ”Pile 
Hansen”.



Om murermester Anders Madsen Esrum, kan jeg lige indskyde, at han var født i 1879 og døde 
i 1966. I ”Årbog 2000 fra Frederiks borg Amts Historiske Samfund” er der en lang artikel om 
murer Madsen. Denne er skrevet af hans datter Kate Ulff-Møller. Det er meget spændende 
læsning, også selv om man ikke kender noget til personerne.

Her på Hjortevej 3 boede også engang en mand ved navn Jørgen Aagaard. Han optrådte ofte i 
dametøj. Han boede her 4-5 år i tresserne. Da han solgte huset flyttede han til Roskilde.

Huset var senere ejet af Hans Erik og Kirsten. Han var murerme ster, og de havde børnene 
Flemming født ca. 1963, Ise født ca. 1965 og Bjarne født ca. 1974. Familien flyttede herfra til 
Orø i 1976, hvor huset blev solgt til Peter Rasmussen. 

Fra 1981 har huset tilhørt Annie og John Sørensen. De har fire børn: Tina født i 1957, Torben 
født i 1959, Anne født i 1961 samt Joan født i 1963.

Disse oplysninger stammer fra tingbogen:

Hjortevej 3, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ak.
9/1 1976 Auktionsskøde til bygmester Hjalmar Schou
10/2 1976 Skøde til Peter Refberg Rasmussen på 4 ai, 4 ak
7/5 1981 Skøde til Annie og John Sørensen på 4 ai, 4 ak.
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HJORTEVEJ 3 A - NOVEMBER 2000.

Dette er det nyeste hus på Hjortevej. Det er bygget i 1997 af Hans Jørgen Hansen og Charlotte 
Larsen. De har børnene Sarah fra 1993 og Simon fra 2000. Grunden købte de af Annie og John 
Sørensen, der bor Hjortevej 3.
Familien kommer fra Helsinge.

I tingbogen står:

Hjortevej 3 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ai.
27/1 1997 Skøde fra Annie og John Sørensen til Charlotte Larsen og Hans Jørgen Hansen.
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HJORTEVEJ 5 A - NOVEMBER 2000. 

Denne grund, hvorpå der lå et lille sommerhus, blev i 1965 købt af Arne Gunnar Petersen. 
Sælgeren var Gunnar Viggo Pedersen. Arne Petersen flyttede hertil fra Herlev. Han havde i 
1964 købt grunden Hjortevej 5 B af Ole V. Nielsen. I 1967 flyttede han sommerhuset, der lå 
her på 5 A, ind på nabogrunden 5 B, hvorefter han solgte grunden med sommerhuset til Sten 
Busted i 1969. Denne købte senere “Hennings Hjørne” i Esrum.
Helårshuset blev derpå bygget her på 5 A i 1967.

Arne Petersen har to døtre: Helle der er født i 1962, og Hanne der er født i 1964.  

Fra tingbogen har jeg dette lille notat:

Hjortevej 5 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 at.
22/5 1965 Arne Gunnar Petersen.
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HJORTEVEJ 5 B - OKTOBER 2000.

Det oprindelige hus brændte i 1998, og et nyt blev derefter bygget på grunden.

Tingbogen viser følgende:

Hjortevej 5 B, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 au.
20/11 1986 Auktionsskøde indeholdende transportskøde til Jesper Møholt.
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HJORTEVEJ 5 C - FEBRUAR 2000.

Dette vinkelhus blev bygget af Reinhard Ihme i 1968. Hans kone Margit var søster til Laila 
Christensen, som tidligere var gift med Børge Christensen, og de boede på Hjortevej 8.
Da jeg i begyndelsen af halvfjerdserne var kommunal dagplejemor, var Margit Ihme ansat ved 
kommunen som tilsynsførende pædagog, og kom derfor jævnligt på besøg for at føre tilsyn 
med børnene og for at aflevere legetøj, samt give råd og vejledning til os dag plejemødre.
Reinhard Ihme købte grunden af Buster Knudsen.
Torben Gjerstrup, som købte huset af Reinhard Ihme, er gift med Karen-Grete, og de bor nu i 
Græsted. De har børnene Julie fra 1981 og Jacob fra 1990.

Afskrift fra tingbogen:

Hjortevej 5 C, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 av.
10/5 1984 Skøde fra Reinhard Ihme til Torben Gjerstrup.
11/1 1994 Skøde til Rita Frandsen og James Jensen hver for 1/2.
15/2 1996 forevist vielsesattest nu: Rita Grøn og James Grøn Jensen.
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HJORTEVEJ 8 - FEBRUAR 2000.

Dette hus hed tidligere ”Lykkebo”.
Det er bygget ca. 1940. Grunden har tilhørt købmand Axel Møllerstrøm.
Jeg husker Laila og Børge Christensen, da de boede her sammen med børnene Jan og Marianne. 
De købte huset i 1971. Marianne må være født omkring 1969, da hun gik i samme klasse på 
Tingbakkeskolen, som vores datter Heidi, der er født dette år. Jan var nogle år ældre, og født 
omkring 1961. 

Ejeren hed engang Axel Jensen. Han blev kaldt ”Lykke Axel”. Han og hans kone Sonja havde 
3 børn - John, Susanne og Allan. Da Axels kone døde fik han en husbestyrerinde. Hun hed 
Connie. De flyttede senere til Helsinge. Axel Jensen var entrepenør. Hans bror boede her også. 
De kom fra Ærø. Sonja Jensen var datter af skovløber Nielsen i Nødebo. Hun havde en søster, 
der hed Birgith. Axel Jensen arbejdede en overgang på en minkfarm i Nødebo.
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Jeg havde besøg af Jette Jenny Hartmann fra Hillerød, og hun kunne fortælle en del om huset, 
hvor hun havde boet som barn i nogle få år.
Hendes far hed Johannes Valdemar Larsen, og han var mekaniker, og blev kaldt ”Menikkeren”. 
Han var født i 1899. Han flyttede hertil fra København, og byggede huset i ca. 1940 sammen 
med tømrer Christian Hansen. Johannes Larsen var på dette tidspunkt ugift og fik kort tid 
efter en husbestyrer inde, der hed Agnes Esther Hartmann. Hun var født i 1908. I 1943 kom 
hun hertil fra København, og med sig havde hun sønnen Ole, der var født samme år. Johannes 
Larsen og Agnes blev gift i 1944, og de fik tvil lingerne Hanne og Britta samme år. 
Hanne blev kort tid efter bortadopteret til tømrer Christian Hansen og hans kone Jenny, der 
boede Munkebakke 11. 
Familien Larsen fik endnu en datter i 1946, og det er Jette Jenny Hartmann. Hun fik navnet 
Jenny efter Jenny Hansen. Johannes Larsen og hans familie boede her til ca. 1950, hvorefter 
de flyttede til Kagerup. Johannes Larsen døde i 1983, og Agnes døde i 1999.  
De næste beboere var  Axel Andersen og hans kone. De havde en plejesøn, der hed Alex.
Senere blev huset købt af Frederik Rasmussen og hans kone, som blev kaldt ”fru Ras”. Hun 
syede for folk, og Vedis Jensen fortæller, at syersken var en stor, barmfager dame. De flyttede 
senere til Kildevej i Esrum.
Derpå blev huset købt af fru A. Sø Jensen. Hun havde en søn, der hed Poul. De boede her 
i begyndelsen af halvtredserne. Hun arbejdede på Kukkerbakken, der på det tidspunkt var 
børnehjem.
Den næste, der havde huset, var Mogens Jensen.

De nuværende ejere, Poul Erik Kristensen og Jonna Vissing, har børnene Klaus, der er født i 
1961, og Dorthe, der er født i 1963.

I tingbogen står dette:

Hjortevej 8, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 am.
5/5 1971 Skøde fra Mogens Jensen til håndværker Børge Christensen
24/5 1988 Skøde til Jan Christensen på 1/2
17/8 1990 Skøde fra Børge Christensen til Jan Christensen på 1/2 (herefter eneejer)
15/3 1992 Skøde til Poul Erik Kristensen og Jonna Vissing Kristensen hver 1/2.
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HJORTEVEJ 10 - FEBRUAR 2000.

I dette hus bor nu Niels Otto Bjørn Lund og K. Weister.
Otto Lund har datteren Marianne.
Huset blev købt som en brandtomt i 1962, og det havde tilhørt savværksejer Carl Gustav 
Rosen. Han solgte det dog hurtigt til Otto Lund.
Hannibal Konrad Jessen købte ejendommen i 1947. Han har en søn, der hedder Bjørn. Hannibal 
Jessens kone hed fru Nielsen.
Huset hed engang ”Revolverhytten”.

Afskrift fra tingbogen:

Hjortevej 10, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 4 ao.
4/7 1947 Skøde fra Chr. Hansen til arbmd. Hannibal Konrad Jessen
20/5 1950 Skøde fra H.K. Jessen til Husmandsbrandkassen for faste Ejendomme fra Landet i 
Danmark
2/6 1950 Skøde fra Husmandsbrandkassen for faste Ejendomme fra Landet i Danmark til 
fabrikant Osvald Jensen på 4 ao
12/5 1959 Skifteudskrift som adkomst for fru Olga Jensen
12/5 1959 Skøde fra fru O. Jensen til murermester Kaj Verner Knudsen 
5/11 1962 Skøde fra K.V. Knudsen til savværksejer C.G.Rosen
28/11 1962 skøde fra C.G. Rosen til konsulent Otto Lund.
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Vi forlader nu Munkebakke og Hjortevej og går ind ad Kukkerbakke vej.

KUKKERBAKKEVEJ 1 - FEBRUAR 2000.

Ejeren af denne ejendom hedder John Erik O’Neil Christensen. Dette hus var oprindelig en lade, 
der hørte til ejendommen Kukkerbakkevej 18, som Peter Ellegaard Andersen havde. Huset her 
blev solgt til Erhard Christensen i 1959, og senere blev det købt af Astrid Christensen. Hun var 
mor til den nuværende ejer John Erik, som er født i 1941. Han har to søstre - Jytte som er født 
i 1929, og Birgit, som er født i 1945. Astrid Christensen var født i 1902 og døde i 1984. Hun 
er begravet på Esbønderup Kirkegård.  

Foran denne bygning lå et hus beboet af Petra Hansine Bendte Mogensen og hendes mand 
Niels Peter Mogensen. De var forældre til Edith Jensen, som var gift med Marius Jensen, 
”Sippekildegård” Kohaven 2. Huset blev revet ned da vejføringen blev ændret og ført lige 
igennem, så man ikke skulle køre ad Munkebak ke for at komme til Esrum. Det skete i ca. 
1967. Denne ejendom, som tidligere havde været ejet af Andreas Jensen på ”Sibbekilde gård”, 
blev ca. 1954 købt af Fritz og Else Nielsen for kr. 45.000,- .  
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Før Mogensen flyttede hertil, var huset beboet af Claes Svante son, og han var svensker. Hans 
kone hed Katrine, og de havde børnene - Knud, Svea, Børge, Tove og Frede. Frede blev senere 
mælkemand i Hørsholm. Svanteson havde en hestevogn med 2 små heste, og han kørte rundt 
til gårdene og hentede mælk til ”Lerbæk Mejeri” i Esbønderup. 
Familien flyttede senere til Bålbakke i Dronningmølle. Svanteson boede til sidst på 
alderdomshjemmet ”Østbo” i Esbønderup.

Af tidligere lejere kan nævnes Knud Rasmussen, som var mælkemand. 
Agnes og Niels Otto Nielsen har også boet her. Niels Otto Nielsen var født i 1918 i Søborg. 
Han blev gift i 1952 med Agnes Margrethe født Nielsen. Hun var født i Sodemark i 1903. Hun 
fik sønnen Mogens Bent Christensen i 1936. Agnes Nielsen døde i 1959, og Niels Otto Nielsen 
døde i 1984. Dette fremgår af gravstenen på Esbønderup Kirkegård.

Else Nielsen flyttede til Kukkerbakkevej 2 i 1965, da ovennævnte hus blev revet ned. 

I tingbogen står:

Kukkerbakkevej 1, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 aq.

8/9 1959 Skøde fra P. Ellegaard Andersen til mekaniker Erhard Christensen
17/12 1960 Skøde fra E. Christensen til fru Astrid Christensen, Munkesøgaard, pr. Esrum
12/10 1962 Skøde fra Astrid Christensen til arbmd. John Erik O’ Neil Christensen på 1/2 af 
aq
16/3 1965 Skøde fra Astrid Christensen til John Erik O’Neil Christensen på 1/2 af 1 aq, således 
at John Erik Christensen nu er eneejer. 
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KUKKERBAKKEVEJ 2 - FEBRUAR 2000.

Else Nielsen købte denne grund af Jørgen Hansen, ”Sippekildegård” for kr. 5.000,-. Hun 
byggede dette hus, da boligen overfor, hvor hun tidligere havde boet, blev revet ned p.g.a 
vejforlægningen.
Murerarbejdet stod murer Kurt Nielsen, Esbønderup for, og tømrerarbejdet blev udført af 
tømrer Svend H. Nielsen, Esbønderup.

Else Nielsen er født i 1922 i Maarum. Hun var gift med Frits Peter Olaf Nielsen, som døde i 
1965. Han er begravet på Es bønderup Kirke gård. Frits Nielsen var født i 1922 i Hallenslev.

De har børnene: Leif, født i 1944, Merethe, født i 1946, Jan, født i 1950, Henning, født i 1952 
samt Irene fra 1955. 

I tingbogen står:

Kukkerbakkevej 2, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 6 r.
11/5 1965 Skøde fra Jørgen Hansen til fru Else A.M. Nielsen. 
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KUKKERBAKKEVEJ 3 - FEBRUAR 2000.

I denne ejendom bor Lise Ellegaard From. Tidligere var det hendes forældre Karen og 
Peter Ellegaard Andersen, der boede i huset. Peter Ellegaard Andersen købte grunden af 
Alfred Jørgensen, Kukkerbakkevej 18, i 1962, hvorefter han fik bygget huset her. Det var 
tømrermester Christian Hansen og murer Kurt Nielsen, der stod for byggeriet. Peter Ellegaard 
Andersen havde selv tidligere ejet den ejendom, som Alfred Jørgensen købte af ham, og fik 
på den måde et stykke jord, der tidligere havde tilhørt ham selv. Familien Ellegaard flyttede 
hertil fra Nykøbing Falster ca. 1940. De flyttede dengang ind som bestyrerpar på ejendommen 
Kukkerbakke vej 18, der tilhørte grosserer Erik Willer, Kukkerbakkevej 12 B. 
Ellegaard har foruden Lise sønnen Lars.
I 1980 flyttede Karen og Peter Ellegaard Andersen til Hillerød. Her døde Peter Ellegaard i 1997. 
Han ligger begravet på Hillerød Kirkegård. Han var født i 1912. Karen Ellegaard Andersen er 
født i 1917, og bor nu i Slotsgade i Hillerød. 



Lise Ellegaard Andersen blev gift med Arne From. Han var født i 1933 og døde i 1989. Han ligger 
begravet på Esbønderup Kirke gård. De flyttede hertil fra Gilleleje og overtog ejendommen i 
1980, da forældrene flyttede til Hillerød. Deres børn er Helle født i 1964 og Christian fra 
1967.

På tinglysningskontoret står:

Kukkerbakkevej 2, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 ah.
28/3 1962 Skøde fra Alfred Jørgensen til fhv. afbygger Peter Ellegaard Andersen
17/1 1980 Skøde til civilarbejder Arne From
3/1 1995 Skifteretsattest som adkomst for Lise Ellegaard From.
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KUKKERBAKKEVEJ 6 - FEBRUAR 2000.

Dette hus bliver stadig af os ældre beboere kaldt ”Skrædderbo”. Navnet stammer fra dengang, 
der boede en mand her, der var skrædder. Han hed Nikolai Nielsen. Han var født i 1885. Han 
var gift med Marie, og han blev i daglig tale kaldt ”Dame skræd deren” eller ”Skrædder Pims”. 
Ruben Rasmussen for tæller, at Nikolai også gik under navnet ”Jomfruskrædderen”. Huset er 
bygget i 1827, og fik en tilbygning i 1960. Nikolais forældre hed Hanne og Christian Nielsen, 
de boede på ”Damhus” ved Tingbakken. 
Jeg fandt en folketælling fra den 1. februar 1901 hvor der stod dette:
Damhuset. 
Niels Christian Nielsen, Mand, født 6/11 1847, gift, født i Maarum, tilfl. 1875, Husfader, 
Agerbruger, gift 1870, fik 8 børn,  3 døde.
Hanne Juliane Nielsen, Kvinde, født 4/11 1852, gift, født i Tikjøb, tilfl. 1875, Husmoder, gift 
1870
Laura Marie Nielsen, Kvinde, født 9/11 1875, ugift, født i Esbønderup, Barn
Nikolai Nielsen, Mand, 15/10 1885, ugift, født i Esbønderup, Barn
Jenny Karla Karoline Møller, Kvinde, 21/7 1896, ugift, født i Kjøbenhavn, Plejebarn.
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Hardy Henriksen kan huske, at Nikolai strittede med lillefin geren, når han drak kaffe.
En søster til Nikolais kone hed Hanne. Hun havde tre børn, Jenny, Bernt og Knud, og da hun 
fødte det fjerde barn, døde hun i barselsseng og den nyfødte søn, Niels Otto kom derefter i 
pleje hos sin moster Marie og Nikolai. Da mosteren døde blev Niels Otto boende hos sin onkel. 
Jeg husker, Niels Otto Nielsen boede på Bakkesvinget 3 fra 1960 til sin død i 1985. 

NIKOLAI NIELSEN, CA. 45 ÅR GAMMEL I 1930.

Engang boede Camilla og Hans Petersen til leje her. Det var omkring 1955. De flyttede senere 
til Haregabsvej 10. Hans Petersen var født i 1912 og døde i 1996. Camilla var født i 1913 og 
døde i 1989. De er begge begravet på Esbønderup Kirkegaard. De havde børnene - Svend, Ida, 
Børge og Jørgen.
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Karoline Petersen - et kendt ansigt i butikken på Esrum Bageri, har også engang boet her i huset. 
Karoline var ansat som hushjælp og bagerjomfru gennem mange årtier i Poulsen familien, 
først hos fru Ida Poulsen, senere hos dennes søn, Almar Poulsen.

       

KAROLINE PETERSEN.

 

Karoline var født i 1891 og døde i 1991. Hun nåede lige at blive 100 år gammel. Hun er 
begravet på Esbønderup Kirkegård i Almar Poulsens familiegravsted.

Edith og Marius Jensen købte huset i 1930 og overtog samtidig ”Sippekildegård” efter 
forældrene Marie og Andreas Jensen. Edith og Marius Jensen solgte gården i august 1959, 
hvorefter de flyttede ind her i huset. Der har således været mange lejere i de mellemliggende 
år.
Marius Jensen var født i 1903, og døde i 1990, hvorefter Edith, kaldet ”Mogens” eller ”den 
lille Edith”, flyttede ind på plejehjemmet ”Toftebo” i Esbønderup. Edith Jensen var født i 1905 
og døde i 1996. De ligger begravet på Esbønderup Kirkegård.

Gennem årene har her boet mange forskellige lejere. Af beboere kan også nævnes ”Pløk Carl” 
og ”Pels Julius”, som var brødre til Marie, der var gift med Andreas Jensen. ”Pels Julius” var 
gift. ”Pels Valdemar” har også været lejer her engang. 
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De nuværende ejere Tine Larsen og Mogens Kilstrup har børnene Nicolai født i 1993 og 
Louise født i 1995.
Tine Larsen og Mogens Kilstrup er tilflyttet i 1991 fra hen holdsvis Amager og Kokkedal. De 
har nu påbegyndt en større udvidelse af ejendommen. 

På tinglysningskontoret står følgende:

Skifteretsprotokol 25/2 1960 6 o 1200 kvadratmeter fra løsbl. fra 6 b.
Parcel af samme if. Skr. 3/3 1944 er 6 b, 1 g og 22 b sammenlagt til 6 b.

Kukkerbakkevej 6, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 6 o.
10/9 1930 Skøde fra S.A.H. Jensen til Marius Richard Jensen
24/8 1943 Skøde fra E. Willer til gdr. Marius Jensen på 22 b
25/6 1991 Skifteretsattest som adkomst for Edith Gudrun Jensen
1/7 1991 Skøde til Tine Larsen og Mogens Kilstrup.

DEN NYE TILBYGNING - OKTOBER 2000.
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KUKKERBAKKEVEJ 8 - FEBRUAR 2000.

Dette lille hyggelige hus er bygget før 1800.
Jeg besøger Elna Hansen, Rishavevej 26, Esrum, og hun kan fortælle mig en hel del om dette 
lille hus. 
Hendes farfar og farmor har engang boet her. Farmoderen hed Ane Jensine Nielsen. Hun blev 
kaldt ”Sine”, og var født i 1854, og hun døde i 1937. Farfaderen hed Niels Peter Nielsen. Han 
var født i 1859, og han døde i 1918. De er begge begravet på Esbønderup Kirkegård.  
           

Elnas farmor, ”Sine”, fotograferet i
1920, hvor hun står med Elna i
dåbskjolen. Billedet er taget i Villingerød.
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Her er alle dåbsgæsterne samlet foran forældrenes hus i Vil lingerød i 1920. Huset eksisterer 
ikke mere, fortæller Elna mig.

1: Inger, født 13/9 1883. Død 30/10 1956, søster til Niels Peter Nielsen, Elna’s       far nr. 9
2: morfaderen, Niels Peter Nielsen fra Lyngerup, g.m. nr. 5
3: Agnethe Nielsen, født 7/1 1907. Død 16/12 1984, d.a. nr. 8
4: Johan Bruun
5: mormoderen, Anne Kristine Nielsen fra Lyngerup, g.m. nr. 2
6: farmoderen, Ane Jensine ”Sine” Nielsen, enke, født 3/8 1854. Død 25/6 1937
7: Alfred Larsen, s.a. Karoline Johanne Petronelle, født 13/12 1880. Død 1902, d.a. nr. 9 + 11
8: Anna, født 4/5 1886. Død 26/4 1978, søster til Elnas far, nr. 9
9: Niels Peter Nielsen, Elnas far, født 19/6 1889. Død 6/3 1947,  g.m. nr. 11
10: Elnas bror, Carl Valdemar Nielsen, født 1915, s.a. nr. 9 + 11
11: Elnas mor, Johanne Marie Kamilla Nielsen, født 13/4 1887. Død 15/10 1955, g.m. nr. 9 
12: Elnas faster, Augusta Marie Sofie Nielsen, kaldet Rie, født 18/8 1898. Død 20/8 1991, d.a. 
nr. 6.
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Jeg fik et langt brev fra Jens Lindegaard Knudsen i Esbjerg i december 2004. I dette brev 
fortæller han, at det er med stor glæde, han har studeret dette hefte, og han vil takke for min 
udgivelse. Han fortæller, at han med stor fornøjelse især har læst om Sine og Niels Peter 
Nielsen, som er hans oldeforældre.
Jeg fik en del nye oplysninger om familien, og disse har jeg brugt nogle af til forskellige 
rettelser m.h.t. navnene på personerne på dåbsbilledet på side 66. Jeg fik tilsendt anetavler 
vedr. familien samt en udførlig beskrivelse af det lille hus dengang oldeforældrene boede dér, 
og disse beretninger er nu anbragt i Lokalarkivet under Niels Peter Nielsen, Kukkerbakkevej 
8.
Det er altid dejligt, når nogen fortæller, at de sætter pris på ens arbejde, og det giver mig ”blod 
på tanden” til at fortsætte med de lokalhistoriske fortællinger.
Elnas mor, Johanne Marie Kamilla Nielsen, var født 13/4 1887 i Lyngerup, og Elnas morfar 
hed også Niels Peter Nielsen. Han var skrædder. Elnas forældre blev gift i 1912. Moderen 
døde 5/10 1955. Elnas far Niels Peter Nielsen var født 19/6 1889, og han døde 6/3 1947. De er 
begge begravet på Esbønderup Kirkegård. De boede sidst på Rishavevej 46 i Esrum. De havde 
tidligere boet på Rishavevej 18, dette hus købte ”Lerbæk Mejeri” til Henning Jørgensen, da 
han blev ansat som mælkemand. Han kom fra Helsing ør. Elnas far var skomagersvend, tækker 
og brøndgraver. I sine sidste år arbejdede han som skomager hos Albert Jensen i Esrum. Her 
fik han 5 kroner om dagen, og var godt tilfreds med det, fortæller Elna.

FADEREN (NIELS PETER NIELSEN) SOM UNG.
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Jeg kikkede i en folketælling fra 1. febr. 1901 og her fandt jeg Elnas farmor og farfar og nogle 
af deres børn. Der stod:

Esbønderup Kohave: 
Niels Peter Nielsen, Mand, født 1859 24/1, Gift, medl. af Folkekirken, fødested Ramløse Sogn, 
tilfl. 1892 fra Græsted Sogn, Husfader, Murerarbejdsmand, gift 1880, 7 børn
Ane Jensine Nielsen, Kvinde, født 1854 3/8, Gift, født i Græsted Sogn, tilfl. 1892 fra Græsted, 
Husmoder, Plantning i Skoven, gift 1880, 7 børn
Karoline Johanne Petronelle Nielsen, Kvinde, født 1880 13/12, ugift, født i Vejby Sogn, tilfl. 
1893 fra Græsted Sogn, Datter, tjenestepige 
Niels Peter Nielsen, Mand, 1889 19/6, født i Helsinge, tilfl. fra Helsinge 1892, fra Græsted 
Sogn, Barn 
Johanne Marie Kristine Nielsen, Kvinde, født 1892 25/8, Ugift, født i Græsted sogn, tilfl. 1892 
fra Græsted Sogn, Barn
Jens Karl Nielsen, Mand, født 1895 23/4, Ugift, født i Esbønderup Sogn, Barn
Augusta Marie Nielsen, Kvinde, født 1898 18/8, Ugift, født i Esbønderup Sogn, Barn.

Elna fortæller at hendes farfar, Niels Peter Nielsen arbejdede på Helsingør Værft og for at 
komme på arbejde foregik det til fods. Senere fik han dog en cykel, hvilket var en stor hjælp. 
Nu kunne han endda tage eks traarbejde i Dronningmølle om søndagen for at tjene lidt mere, og 
arbejdet bestod i at tømme lokum for folk, der ikke selv ville tage sig af det kedelig job. ”Sine” 
og Niels Peter fik 7 børn. Huset var meget lille, men man krævede ikke megen plads. Elna gav 
mig navnene på børnene: Inger, Anna, Niels Peter (Elnas far), Marie, Johanne og Karl.
Da Niels Peter Nielsen døde overdrog ”Sine” huset til sønnen, Niels Peter Nielsen, han blev 
gift med Elnas mor, som hed Johanne Marie Kamilla, og de fik en bolig i Villingerød inden 
de senere flyttede til Rishaven i Esrum. Elna blev gift med Thorkild Hansen, som mange nok 
husker. Han kørte rundt på egnen med sin bil og savede brænde for folk. De fik sønnen Villy, 
der blev uddannet som tjener. Han døde i 1995. Thorkild Hansen var født i 1907 og døde i 
1981. Han er begravet på Esbønderup Kirkegård. Thorkild Hansens mor har også engang boet 
tilleje i huset her. Hun hed Karen Hansen, og boede her sammen med Arnold Johansen. De 
boede her fra ca. 1939 til 1942. Hun boede her med sine 3 døtre, Johanne, Else og Eva. Hendes 
sønner hed Thorkild, Anders, Eigil og Villy, men de var flyttet hjemmefra. Herfra flyttede 
denne familie til Dragstrup.

Elna fortæller, at det var slagter Laurits Jørgensen, der købte huset af hendes far, og han gav 
3.000,- kr. for den lille ejendom. Han blev kaldt ”Slagter Laurits”. Han tog rundt og slagtede 
for folk. På mange små ejendomme var det almindeligt, at man havde en gris gående, og den 
blev fedet op til slagtning. Laurits havde et kunstigt ben og haltede. Han havde aldrig været 
gift. Han lejede en overgang værelser ud om sommeren. Farvehand ler Poul Steinmann og hans 
kone Gerda fra København boede tilleje her i en periode fra ca. 1950 til 1954. Dette ægtepar 
var min mands onkel og tante. De købte senere ”Tophuset” på Bakkesvin get 14 af fru Karen 
Garde. Dette hus havde de derefter som sommerhus i mange år. Billedet er taget i haven, 
Bakkesvinget 14, hvor Laurits Jørgensen var på besøg hos Gerda og Poul Steinmann. Laurits 
Jørgensen døde i 1959.
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LAURITS JØRGENSEN - CA. 1957.

Her fra haven på Bakkesvinget 14 kan man ane Maurice Sonnens cheins hus i baggrunden.

Alex Christiansen fortæller, at han er født her i dette hus. Hans forældre Lilly og Ingemann 
Christiansen boede til leje her hos Laurits Jørgensen et års tid, og flyttede herfra til Boserup i 
ca. 1938. Alex var da kun nogle få måneder gammel. Forældrene havde tidligere boet i huset, 
der ligger efter Udridergården.
Laurits Jørgensen havde tidligere boet på Sodemarksvej 4 hos Ole Olsen, han blev kaldt ”Ole 
Knald”. Hans kone hed Boline, og hun havde træben. De flyttede alle ind her, da Laurits 
overtog huset. Ole og Boline havde 2 plejebørn, Kaj Børge og Ingeborg. Hun flyttede senere 
til Hillerød. ”Ole Knald” kom på alderdomshjem met ”Østbo”, hvor han døde.
Jeg husker kun, at Laurits boede alene her i huset.
Svend Helge Nielsen fortæller om ”Ole Knald”, at han engang sad i venteværelset hos doktor 
Pedersen i Esbønderup, og da han havde ventet meget længe, blev han utålmodig og gik ind og 
bankede på til privatboligen, hev lommeuret op og viste det til fru doktor Pedersen, og spurgte 
om ikke det snart var på tide at gå på arbejde, for, som han sagde ”mor ligger derhjemme og 
er ved at kvæles i det”.
Ole Olsen havde været skovløber i Storkevadshuset. Hans kone Boline var søster til Svend 
Nielsens bedstefader, Julius Nielsen i Fændrikhuset.
Fra ca. 1958 boede Ruben Rasmussen til leje i huset her. Da var Laurits Jørgensen kommet på 
alderdomshjemmet i Esbønderup, hvor han senere døde. Ruben fortæller, at han købte huset 
omkring 1962, og boede her indtil han flyttede til Hornbæk i begyndelsen af 1965. Han var 
rutebilchauffør, og kørte på ruten mellem Hornbæk og Hillerød. Hans bror er gartner John 
Rasmussen, Esrum.
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Ruben gav huset navnet ”Valodia”. Dengang hed det ikke busser, og rutebilerne standsede lige 
dér, hvor man gerne ville af eller på.
Ruben Rasmussens døtre er Helle, der er født i 1964 og Marie-Louise født i 1968.
Ruben Rasmussen solgte huset til Alma og Osvald Jensen, der tidligere havde haft vognmandsfor-
retning i Esrum . Det var før vognmand Svend Petersen kom til byen. 

Om Alma og Osvald har jeg fået dette fortalt:
Osvald Jensen havde tidligere boet på ”Ålund” i Esrum. Her boede han sammen med sin første 
kone, Margrethe. Hun var søster til Richardt Christensen. Ægteparret havde ingen børn. Alma 
havde været gift med Knud Jensen. De boede på Sode marksvej, og havde to børn - Evy og Tage. 
Da Knud døde, blev hun husbesty rer inde for Osvald Jensen, der nu var blevet enkemand, og 
de blev senere gift. De flyttede til Bonderup ved Gilleleje, da de ophørte med vognmands for-
retningen i Esrum. Osvald Jensen døde kort tid efter, de var flyttet ind her på Kukkerbakkevej. 
Alma Jensen hjalp til i flere år hos Alfred Jørgensen på Kukkerbakke vej 18, hvor han havde 
en virksomhed, der producerede lædervarer. John Alstrup købte i juni 1972 huset af Alma 
Jensen, der derefter flyttede til Gilleleje. Prisen var dengang 100.000,-. Han havde det indtil 
1980, hvor han købte dyrlæge Paridons ejendom i Græsted. I 1976 flyttede Marianne Iversen, 
nu fru Alstrup, ind hos ham. I 1980 købte Ole Andersen og hans kone Nynne det. De solgte det 
i 1983 og flyttede derpå ind i ”Brantehus”, Kukkerbak ke vej 19 A, hvor de boede til leje, indtil 
de flyttede til Annasvej 5 i 1986. 

Kim Oreskov ejer nu huset, og købte det den 11/12 1999 af Peder Just Larsen, som dødsbo 
efter Emma Aase Møller. På hendes gravsten på Esbønderup Kirkegård står: Emma Møller, 
født 1958, død 1998.

Lis og Kim Oreskov boede tidligere på Munkebakke 1 A.

I tingbogen står:

Kukkerbakkevej 8, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 o.
1/7 1983 Skøde fra Ole E. Andersen til Emma Møller.
14/1 2000 Skøde til Kim Saxil Oreskov og Lis Oreskov.
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DET LILLE, HYGGELIGE HUS - OKTOBER 2000.
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KUKKERBAKKEVEJ 10 - FEBRUAR 2000.

Grunden her er udstykket fra matrikelnummer 1 h i december 1934. Forevist på 
Tinglysningskontoret for Retskreds Nr. 9, Kronborg vestre Birk, den 4/7 1935.

Huset er bygget i 1937 fortæller ”Hanne” Due, som nu bor her.
Det var Anders Larsen, der byggede det. Han var gift med Nille. De boede tidligere på 
Kukkerbakkevej 18. De havde børnene Esther, Erna og Viggo (Jensen), som var et plejebarn. 
Han blev senere gift med Lilly Rigmor Jensen. Jeg kan huske de boede på en sidevej til 
Gilleleje vej, den vej, der nu er indkørsel til firmaet Sv.A. Nielsen. Viggo Jensen var født i 1899 
og døde i 1974. Lilly Jensen var født i 1907 og døde i 1998. De er begravet på Esbønderup 
Kirkegård. 

Senere flyttede Signe og Ernst Olsen ind. De kom fra Rishaven i Esrum, hvor de havde haft 
en mindre gård. Han var meget religiøs. Han blev kaldt ”Hellig Ernst”. Han gik også under 
navnet ”Tosse Ernst”. Ernst Olsen uddelte bibler, og små skriftsteder ”mannakorn”. Ernst 
Olsen sprængte sten for bønderne i omegnen. Hertil brugte han dynamit, som han lagde til 
tørre på komfuret. Han kørte altid på cykel med en rebstump, der var gjort fast på styret, 
fortæller John Nielsen mig. Signe døde først og nogle år efter - i 1953 - kom Ernst Olsen på 
alderdomshjemmet ”Østbo” i Esbønderup, hvor han senere døde. 
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Efter Ernst Olsen blev huset købt af skatteassistent Folmer Nielsen og hans kone Kirstine 
kaldet ”Kis”. De købte huset for 15.000,- kr. De flyttede hertil fra Vejgård ved Ålborg, og 
boede først i Esrum inden de købte huset her på Kukkerbakkevej i 1953. Folmer Nielsen 
arbejdede i Esrum på Kommunekontoret, som dengang havde til huse i bygningen overfor den 
nuværende Esrum Friskole, som tidligere var kro. 
”Kis” og Folmer Nielsen fik datteren Hanne, der er født i 1947. Ægteparret blev senere skilt. 
I 1965 fik man gadebelysning på både Munkebakke, Haregabsvej og Kukkerbakke vej, og 
det var Folmer Nielsen der gennem en under skriftsindsam ling fik kommunen til at betale for 
strømmen mod at beboerne betalte for opstilling af lamperne. 

FOLMER NIELSEN - FOTOGRAFERET I 1965.

Folmer Nielsen blev senere gift med Kirsten, og de har sønnen Søren, der er født i 1966. 
Familien flyttede herfra til Hyldevang i Gilleleje i 1970. 
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Margrethe Johanne Due kaldet ”Hanne”, der ejer huset nu, har sønnen Michael. Han bor i 
Hillerød. Margrethe Dues mand Ole Petersen købte huset i 1970. Han døde i 1989 og ligger 
begravet på Esbønderup Kirkegård.

På tinglysningskontoret står følgende:

Kukkerbakkevej 10, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 aa.
  2/3   1953  Skøde fra E. Olsen til kommuneassistent Folmer Nielsen
22/10 1970 Skøde fra Folmer Nielsen til radiomekaniker Ole Petersen
14/12 1989 Skifteretsattest som adkomst for Margrethe Johanne Due.

KUKKERBAKKEVEJ 10 FOTOGRAFERET FRA VEJEN HEN MOD
”SIPPEKILDE GÅRD” - OKTOBER 2000.
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KUKKERBAKKEVEJ 12 A - FEBRUAR 2000.

Denne ejendom er bygget i 1974, som bestyrerbolig til ejendommen Kukkerbakkevej 12 B.

I 1994 blev det en selvstændig bolig, som blev købt af Gitte Bertelsen og Ole Nygaard. De 
havde 3 børn, hvoraf den ene hed Søren. Familien flyttede til Græsted i 1999.

Huset er senest købt af Søren Koch og Line la Cour Antonsen. De har boet her fra 15/6 2000.
De er tilflyttet fra Østerbro, og har børnene Marie-Louise født i 1993 og Adam født i 1995.

Disse oplysninger stod i tingbogen:

Kukkerbakkevej 12 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 bg.
28/1 1954 Skøde fra E. Willer til ”Børnehjælpsdagens Jubilæums fond af 1928” på 1 e
10/2 1994 Skøde til Gitte Bertelsen og Ole Nygaard hver for 1/2
15/3 2000 Life Care Holding APS. 
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KUKKERBAKKEVEJ 12 B - FEBRUAR 2000.

Denne ejendom er bygget i 1936 af murermester Anders Madsen, Esrum og tømrermester 
Christian Hansen, og blev opført som sommerhus til grosserer Erik Willer, Køben havn. 
Arkitekten var den 26 årige Acton Bjørn. Opgaven for den unge arkitekt var, at han skulle 
tegne et landhus i god, gammeldags engelsk byggestil. Et solidt kampestensfundament 
skulle bære den store bygning i rød mur og overetage i bindingsværk. Arkitekten fik lidt 
hjælp af murermesterens hustru Ebba, der klarede udformningen af bindings værkstavlernes 
mønstermurværk. Anders Madsen kendte direktør Willer, og kom gennem ham og hans kone i 
forbindelse med Acton Bjørn. Familien Willer boede tidligere i et gammelt bondehus i Kagerup, 
men de ville gerne bo bedre og købte derfor en stor grund i Esbønderup Kohave. Dette kan 
læses i artiklen “Murerme steren i Esrom” af Kate Ulff-Møller, i “Årbog 2000 Frederiksborg 
Amts Historiske Samfund”.     

Ejendommen ligger højt, og har en meget flot udsigt mod nord over markerne med Øresund og 
Sverige i baggrunden. Erik Willers kone hed Ingeborg. De blev senere skilt. De havde ingen 
børn.
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”TØMRER CHRISTIAN” - VED BYGGERIET I 1936.

Haven, eller parken som vi vist må kalde det, blev i sin tid passet af gartner Alfred Schønemann, 
der var graver ved Es bønderup Kirke. Det fortæller Ulla Jacobsen mig. Hun er datter af Alfred 
Schønemann
Om grosserer Willer fik jeg at vide, at han kom kørende i bil og havde privatchauffør, som var 
iført hvide handsker.
Ægteparret Willer havde også stuepige.
Erik Willer flyttede senere til Refsnæs, hvor han også her fik bygget en stor ejendom. Ingeborg 
Willer flyttede til Fredensborg.
Ejendommen her på Kukkerbakkevej blev solgt, som nævnt side 79, og jeg husker, at man 
i flere år så flokke af børn komme travende forbi med deres pædagoger for at de små, i en 
kortere sommer periode, kunne nyde den friske luft og således opleve noget andet end den 
københavnske stenbro. 

I 1956, da der var opstand i Ungarn, blev denne bygning brugt til at huse flygtninge derfra. Det 
var udelukkende mænd og store drenge, der blev indkvarteret.

De nuværende ejere - Walli Tom Irschenberger og Lisbeth Møller har sønnen Alexander, der 
er født i 1986.
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EJENDOMMEN SET FRA HAVESIDEN I 1956.

FACADEN MOD KUKKERBAKKEVEJ - FEBRUAR 2000.
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Jeg har noteret dette som afskrift af tingbogen:

Kukkerbakkevej 12 B, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 e.
28/1 1954 Skøde fra grosserer E. Willer til ”Børnehjælpsdagens Jubilæumsfond af 1928”
1/4 1993 Walli Tom Irschenberger og Lisbeth Møller.

Kukkerbakkevej 17, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 19 b - 

dette er en grund, der tilhører tømrer Jørgen Erik Jensen, Stubmarken 4, Esbønderup. Der 
ligger en mindre træbygning på grunden, der er beplantet med træer.

Grunden har engang tilhørt ejendommen Kukkerbakkevej 19 A, ”Brantehus”. Jørgen Jensen 
fortæller, han købte grunden det år, hans far Kaj Jensen døde, og det var i 1987.
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KUKKERBAKKEVEJ 18 - FEBRUAR 2000.

Denne ejendom tilhører Jytte Mandrup Jørgensen. 

Længst tilbage var det Anders Larsen, der havde ejendommen. Det var før Karen og Peter 
Ellegaard Andersen boede her. Anders Larsen flyttede senere til Kukkerbak kevej 10, og 
byggede hus dér i 1937.

Lise Ellegaard From fortæller, at hun er født her på ejendommen i 1943.

Alfred Jørgensen købte ejendommen af Peter Ellegaard Andersen. Alfred Jørgensen flyttede 
hertil fra Nykøbing Falster fortæller hans enke, Jytte Mandrup Jørgensen.
I begyndelsen af tresserne flyttede Jytte hertil da hun blev gift med Alfred Jørgensen. Hun kom 
fra København. De har 2 døtre, Bente, der er født i 1964, og Kirsten, kaldet ”Kisser”, født i 
1966.

Her på ejendommen var der i mange år en mindre virksomhed, hvor man lavede lædervarer. 
Det var ting til brug for spejderne - læderbælter og skeder til dolke.
Alfred Jørgensen var født i 1927 og døde i 1999. Han er begravet på Esbønderup Kirkegård.
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Om Peter Ellegaard fortæller Sv. Aage Jensen, Gl. Højbo, at han og hans bror Jørgen tit kom 
med på Ellegaards hestevogn, når han skulle til ”Esrum Møllegård” for at få malet korn, og de 
var glade for den køretur, så de kaldte Ellegaard for ”den flinke mand”. Dette fortæller lidt om, 
at datidens børn ikke var forvænte, så en lille tur i hestevogn var en stor begivenhed.

Fra tinglysningskontoret har jeg disse tingbogsnotater:

Kukkerbakkevej 18, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 1 af.
10/11 1948 Skøde fra Erik Willer til Peter Ellegaard Andersen
22/9 1961 Skøde fra P. Ellegaard Andersen til inseminør Alfred Jørgensen
20/12 1999 Skifteretsattest til Jytte Mandrup Jørgensen.
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KUKKERBAKKEVEJ 19 A - FEBRUAR 2000.

Denne ejendom hedder ”Brantehus”. I ”Bogen om Frederiksborg amt” står følgende, der har 
relation til ejendommen her:
Under svenskekrigenes tid, i Sveriges fremgangsperiode, er kgl. rytteri kommet til Esbønderup. 
Det prægede ganske naturligt egnen, og adskillige ejendomme er opkaldt efter navne fra denne 
tid. Det gælder ”Brantehuset” på højdedraget ved Kukkerbakken. Her boede folemester ved de 
kgl. stutterier i Esrum, Joachim Brandt, der har en mindetavle i Esbønderup Kirke. Hans sabel 
og sporer hænger inde i sakristiet. Han lod selv dette sakristi opføre i 1691, betinget af, at han 
og hans familie måtte begraves under gulvet her.

En folketælling fra 1. februar 1901 fortæller om ”Brantehus”:
Jens Petersen, Mand, født 1833 4/9, Gift, medlem af Folkekirken, født i Alsønderup Sogn, fast 
bopæl her fra 1859, tilflyttet fra Tjæreby Sogn, Husfader, Husmand, gift 1859, 4 levende børn 
i ægteskabet, 1 barn døde,
Sise Larsdatter, Kvinde, født 1851 10/5, Gift, medlem af Folkekirken, født i Esbønderup, 
Husmoder, gift i 1859,
Aage Albert Petersen, Mand, født 1896 29/4, ugift, medlem af Folkekirken, født i København, 
flyttet hertil 1897 fra København, Slægtning, privat understøttelse.

Senere var det Poul Poulsen, som boede her med sin kone og deres to sønner.  
Om denne familie har jeg fået en hel del oplysninger af Per Fuchs, Baune-Mosen 19, Bakkebjerg, 
3210 Vejby. Han har familiemæssige relationer til Poul Poulsens kone Anna.
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Poul Jacob Poulsen er født den 8/5 1883 i Tørring Sogn ved Lemvig. Anna Elisabeth Jørgensen 
er født i Allerup Sogn den 20/5 1879. De blev viet den 19/5 1911 i Esbønderup og erhvervede 
denne ejendom ved giftermålet. Ejendommen var på 10 tdr. land. De afhændede den i 1917. 
Ægteparret blev derefter præstegårdsforpagtere i Esbønderup, og i 1925 købte de Ullerød 
Møllegård. Denne gård overtog sønnen Aage, der var landmand, i 1939. Aage Christian Poulsen 
var født den 7/5 1914 i Esbønderup, og han blev senere gift med Dagny Marie Pedersen født 
den 23/4 1912 i Neksø. De blev viet den 6/4 1939. Poul og Anna Poulsens ældste søn hed 
Jørgen Peter Erik. Han var født den 21/4 1912 i Esbønderup. Han blev uddannet mekaniker, og 
gift den 2/5 1937 i Frederiksborg med Margrethe Nørregaard født den 29/11 1914 i Torup ved 
Frederiksværk.. Han blev senere medejer af Folkevognsfirmaet Poulsen & Hansen i Hillerød. 
I 1917 var det Martin Jørgensen, der købte ejendommen her. Jeg kan huske, at Marie og 
Martin Jørgensen boede her. Han kørte rundt på egnen med sin hestevogn og hentede æg til 
videresalg. Jeg husker, han havde to små lysebrune heste - nordbagger. Martin Jørgensens 
første kone hed Elvira, og de havde sønnen Arne. Elvira døde, og hendes søster Marie blev 
derefter husbestyrerinde for Martin Jørgensen. De blev senere gift. Da ægteparret blev ældre, 
solgte de huset og købte en tobaksfor retning i Esrum. Det var i ca. 1952. Den lå på hjørnet 
af Klo stergade overfor ejendommen, der engang var bageri og tilhørte bagermester Almar 
Poulsen. Jeg kan huske tobaksfor retningen, og jeg har også været på besøg i deres privatbolig, 
der lå i forbindelse med forretningen. 
Torben Jensen, der er født og opvokset på ”Sippekildegård”, fortæller mig, at ”Brantehus” 
brændte den 27/7 1934. Det var et lyn, der slog ned og antændte huset. Torben er sikker på 
datoen, da det var den dag, han blev født. Hans far, Marius Jensen, blev meget forskrækket, 
fordi han troede, det var deres gård, der var ild i, da røgen trak meget lavt henover huset. 
Her har også boet en murer Nielsen, som tilflyttede fra ”Stubbe gården” ved Havreholm.
Martin Jørgensen blev født i 1894 og døde i 1971. Marie Jørgensen blev født i 1904 og døde i 
1985. De ligger begge begravet på Esbønderup Kirkegård.
I 1963 blev ejendommen købt af Gerda og Ejnar Jensen, som flyttede hertil fra Ballerup. Nu 
blev ejendommen til en mindre erhvervs virksomhed, hvor man fremstillede ovnkit og lim. 
Kitfabrikken hed ”Ætna”. Gerda Jensen blev kaldt fru ”Kit Jensen”, og hendes mand kaldtes 
”Farmand”. Deres børn var Jytte født i 1930 og Mogens født i 1953.
Ejnar Jensen var født i 1902 og døde i 1965, og hans kone var født i 1909 og døde på plejehjemmet 
Toftebo i 1979. De er begravet på Esbønderup Kirkegård.
Svend H. Nielsen fortæller, at her i 3/4 år boede en mand til leje, han blev kaldt ”Tutnas”, og 
han var medhjælper hos Ejnar Jensen. Han var lige så sort som det ovnkit, de fremstillede, 
fortalte Svend mig.
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Nynne og Ole Andersen har engang boet til leje her. Det var hos fru Gerda Jensen, mens de 
byggede ejendommen Annasvej 5. De bor nu på Haregabs vej 6. 
Af andre lejere kan nævnes Benedikte og John Nørregaard. 
Da Gerda Jensen døde overtog datteren og svigersøn nen, Jytte og Alfred Jørgensen ejendommen. 
Efter sin mands død i 1999 overtog Jytte Mandrup Jørgensen huset, og hun lejer det nu ud til 
sin datter Bente og hendes mand Henrik Fasmer. De har børnene Carl født i 1994 og Ida Marie 
født i 1999.

Jeg fandt kun et enkelt notat på tinglysningskontoret:

Kukkerbakkevej 19 A, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 19 a.

27/4 1983 Arveudlægsskøde.
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KOHAVEN 2 - OKTOBER 2000.

Denne landbrugsejendom hedder ”Sippekildegård”. Det er en meget gammel gård.
Her bor nu Erik Jensen og Mette Villumsen samt deres to børn -  Kasper født i 1981 og Sandra 
født i 1984. Familien er tilflyttet fra Gentofte i 1990.
Gårdens historie tilbage til 1822 ses her, da jeg fik alle disse oplysninger af Erik Jensen. Han 
havde fået beskrivelsen af naboen Kaj-Axel Witt, og disse notater var nedskrevet smukt i 
hånden og sat i en skifteramme, som nu hængte i stuen på den gamle gård.  

”SIPPEKILDEGAARD”.

Parcel af ”Sippegaard”.
1822 Skøde af 23 marts, læst 10 april 1822
          til Peder Pedersen
1863 Skøde af 21 september, læst 29 september 1863
          fra Peder Pedersen til Rasmus Pedersen
1897 Skifteudskrift læst 2. november 1897 som adkomst for 
 Rasmus Pedersens myndige arvinger
1897 Arveudlægsskøde af 25 oktober læst 2. november 1897
          fra Rasmus Pedersens arvinger til Carl Pedersen
1904 Skøde af 1. marts 1904 læst 8. marts 1904
          fra Carl Pedersen til Svend Andreas Hagstrøm Jensen
1927 Skøde af 4 februar 1927 læst 8. februar 1927
          fra Carl Pedersen til Svend Andreas Hagstrøm Jensen
          på et hus på lejejord fra matr. nr. 6 B Esbønderup
1929 Skøde lyst 18 nov. 1929 fra Esbønderup Menighedsråd til  
          Svend Andreas Hagstrøm Jensen på matr. nr. 1 ø
1930 Skøde lyst 10 sept. 1930 fra Svend A.H. Jensen til 
          Marius Richard Jensen
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1943 Skøde lyst 24. okt. 1943 fra E. Willer
          til Gårdejer Marius Jensen på Matr. nr. 22 b
1962 22 januar 1962 Skøde fra Marius Richard Jensen til 
          Jørgen Hansen
1990 30. januar 1990 Skøde fra Jørgen Hansen til 
           Mette Villumsen og Erik Jensen.

Af disse linier kan vi se, at gården er udstykket fra ”Sippegård” i Esbønderup. Vi kan også 
se, at det sikkert er forfædre til Torben Jensen på hans farmors side, der har haft gården langt 
tilbage i tiden. Af den folketæl ling, jeg fandt i 1901, ser vi at det er Torbens farmors bror, 
Karl Pedersen, der ejede gården på det tidspunkt. I 1904 blev gården så overtaget af svogeren 
Andreas Jensen.

Denne gamle folketælling fra 1. februar 1901 fortæller også en hel del om familien. Her stod:

Esbønderup By i Esbønderup Sogn.

Karl Petersen, Mand, 1869 24/6 Ugift, Medlem af Folkekirken, født i Esbønderup Sogn, ejer 
af stedet, Parcellist
Andreas Havstrøm Jensen, Mand, født 1871 9/2 Gift, medlem af Folkekirken, født i Maarum 
Sogn, taget fast bopæl 1899 sidste bopæl Maarum Sogn, Husmand 
Marie Jensen, Kvinde, født 1867 19/8 Gift, medlem af Folkekirken, født i Esbønderup Sogn, 
Husmoder
Rasmus Jensen, Mand, født 1893 17/1, Ugift, medlem af Folkekir ken, født på Fyn, taget bopæl 
i Sognet 1899, sidste bopæl Fyn, Plejebarn, Privat understøttelse
Martha K. Jensen, Kvinde, født 1900 13/7 Ugift, medlem af Folkekirken, født i Esbønderup 
Sogn, Barn
Birgitte Kristine Havstrøm, Kvinde, født 1838 3/1, Enke, medlem af Folkekirken, Født i 
Maarum Sogn, Slægtning, Vaskekone, Gift 1862, enke 1889, 5 børn, egentligt opholdssted 
Maarum Tinghuse.
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ET HYGGELIGT FAMILIEBILLEDE - TAGET CA. 1905

1 Andreas Jensen, g. m. 5
2 muligvis konen til ”Pels Julius”
3 Rasmus Jensen, deres plejesøn
4 muligvis ”Pløk Carl”
5 Marie Jensen g. m. 1
6 Martha Jensen, d. a. 1 + 5
7 Birgitte Kirstine Havstrøm, mor til 1
8 Marius Jensen, tvillingebror til 9, s. a. 1 + 5
9 Alfred Jensen, tvillingebror til 8, s. a. 1 + 5.
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Fra 1930 til 1962 var gården ejet af Marius Jensen og hans kone Edith. De blev gift i 1930. De 
fik sønnerne Mogens født i 1932, Torben født i 1934 og Orla født i 1936. Marius Jensen var 
født i 1903, og han havde en tvillingebror der hed Alfred. Han tog senere navnet Hagstrøm 
som efternavn. Det var hans fars mellem navn. De havde en storesøster, der hed Martha. Hun 
boede på sine gamle dage i Esbønderup i sin fars hus. Det var i huset mellem kirkegården og 
krydset ved Gillelejevej. Hun blev gift med Ludvig Hansen, og de fik børnene Irena, Anker og 
Ulla.
Marius Jensen var meget musikalsk. Han spillede orgel, og var af og til afløser for organisten 
i Esbønderup Kirke. Han spillede også orgel på Esbønderup Sygehus, hvor han traf sin kone, 
Edith, der startede som sygeplejeelev her i 1927. Marius Jensen spillede også på mandolin og 
violin. Han var meget aktiv indenfor spejderbevægelsen, og som leder af K.F.U.M. spejderne 
er der mange der husker Marius Jensen. Han blev kaldt ”Spejderkon gen”, og hans sønner gik 
under navnet ”Spejderprinserne”. Torben fortæller også, at hans far var ivrig modstandsmand 
under krigen. Han hjalp flere tyske soldater, så de undgik at blive sendt til Østfronten. Edith var 
sygeplejerske på Esbønderup Sygehus i mange år. De overtog gården efter Marius Jensens far i 
1930. Han hed Svend Andreas Hagstrøm Jensen, og blev i daglig tale kaldt Andreas Jensen. Han 
var gift med Marie, døbt Ane Marie Pedersen. Andreas Jensen blev kaldt ”Kohavepræsten”. 
Han var søndags skolelærer i Esbønderup Missionshus i mange år. Missionshuset hed ”Pnuel”, 
og ligger skråt overfor købmand Haarkjærs butik. Jeg husker Andreas Jensen, som var min 
søndagsskolelærer i flere år. Han og Peter Nielsen fra Boserup var begge ledere i missions-
huset. Dengang var Andreas Jensen flyttet til Esbønderup og havde overladt gården til sønnen 
og svigerdatteren.

I dette hefte har jeg sat en del fotografier ind, da jeg kan fornemme, at mange kan lide at se 
billeder af de personer, som man stadig kan huske. Jeg vil opfordre alle mine læsere til at 
skrive navne og begivenheder bag på deres gamle billeder. Husk også at skrive hvilket sted 
og årstal, billedet er fra. Har man et foto, man ikke kender personerne på, har det ikke megen 
værdi. Da jeg for mange år siden bad min mor om at skrive navne bag på de gamle billeder, 
mente hun da ikke det var nødvendigt, for hun kunne jo sagtens se, hvem personerne var. Jeg 
måtte så forklare hende, at det jo ikke hjalp, når hun engang ikke levede mere. Derpå fik hun 
skrevet navne på billederne i hendes gemmer.   
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       ET NYERE FAMILIEBILLEDE - DET ER FRA CA. 1936.

1 Andreas Jensen, g.m. 5, hans far var skomager i Maarum, far til 2 + 4
2 Martha Jensen, d.a. 1 + 5, mor til 10 + 11
3 Edith Jensen, g.m. 4, d.a. 6 + 7, søster til 8, mor til 9 + 14 
4 Marius Jensen, g.m. 3, s.a. 1 + 5, far til 9 + 14
5 Marie Jensen, født Petersen, g.m. 1, mor til 2 + 4
6 Hansine Mogensen, g.m. 7, mor til 3 + 8
7 Niels Peter Mogensen, g.m. 6, far til 3 + 8
8 Ellen, d.a. 6 + 7, søster til 3, mor til 12 + 13
9 Torben Jensen, s.a. 3 + 4, bror til 14
10 Irena, d.a. 2, søster til 11
11 Anker, s.a. 2, bror til 10
12 Ejner, s.a. 8, bror til 13
13 Bent, s.a. 8, bror til 12
14 Mogens, s.a. 3 + 4, bror til 9.
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Dette luftfoto, jeg har lånt af Torben Jensen, er taget af Sylvest Jensen, Hillerød, ca. 1946.

TORBENS FARFAR 
   OG MORMOR.
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MARIUS JENSEN FORAN ”SIPPEKILDEGÅRD” CA. 1946.

Da Marius og Edith solgte gården flyttede de ind i huset på Kukkerbakkevej 6.

De nye ejere var nu Ida og Jørgen Hansen, der boede her sammen med deres børn. De købte 
gården i 1962, og flyttede hertil fra Bannebjerg.
Deres fem børn er: Hans Jørgen født i 1950, Sonja født i 1953, Benny født i 1955, Jesper født 
i 1958 samt Hanne født i 1965.
Ida og Jørgen Hansen flyttede senere til Fredensborg, da de solgte gården i 1990 til de nuværende 
ejere.

I tingbogen står kun få oplysninger:

Kohaven 2, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 6 b.
22/1 1962 Skøde fra Marius Rich. Jensen til Jørgen Hansen
30/1 1990 Skøde til Mette Villumsen og Erik Jensen.
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KOHAVEN 4 - OKTOBER 2000.

Her ses det gamle hus. Nu er her værksted og værelser ovenpå.
Et nyt beboelseshus har Kaj-Axel Witt bygget ved siden af i 1983.

Da jeg var barn boede her en mand, der blev kaldt ”Kristian Kohave”. Han står nævnt på 
næste side som Søren Kristian Hansen. Han boede her fra 1923 til 1955. Han havde et par 
islænderheste, men fik senere en lille lastbil. Han havde tidligere boet i Esbønderup på 
Sygehusvej i Karen og Karl Larsens hus, kaldet ”Jordemoderhuset”. Det er det gamle hus til 
højre for indkørslen til præstegården.
Han var gartner, og han dyrkede grøntsager, som blev hentet af kommissionæren, Peter Petersen 
kaldet ”P P” eller ”Top Peter sen” der boede i Saltrup. Han kørte til Københavns Grønttorv, 
hvor frugten blev videresolgt. ”Kristian Kohave” solgte også jordbær ved Korsvejen, det var 
før broen blev bygget.

De nuværende ejere er Lone og Kaj-Axel Witt, som har boet her fra 1974. De bor her sammen 
med børnene: Camilla (plejebarn) født 1976, Martin født 1980 samt Daniel født 1986.

 92



Jeg har fået følgende oplysninger af Kaj-Axel Witt, og kan ved hjælp af disse komme langt 
tilbage i tiden.  

Notater fra - Skøde og panteprotokol for Kronborg Vestre Birk v1 1859-1864:

Kohaven 4, arvefæste parcel fra Sippegård.

 1) Skøde fra Peder Pedersen til unge Peder Pedersen
     14. juni 1860 lyst 28. aug.
 2) Skøde fra Peder Pedersen til ungkarl Søren Hansen 21. feb. 1862, lyst 1863
 3) Søren Hansen til Ane Kirstine Pedersen, 14. juli 1868
 4) Skøde af 12/11 1887 lyst 6/12 1887 fra Ane Kirstine Pedersen  til Niels Peter                   
      Hansen
5) Skøde af 19. juli 1920 lyst 27. juli fra Niels Peter Hansen til Frk. Else Vera         
     Christensen 
6) Skøde af 5. sep. 1923 lyst 11. sep. fra Else Vera Charlotte Christensen til        
     Handelsmand Carl Wagner
 7) Skøde af 24. okt. 1923 fra Carl Wagner til Søren Kristian Hansen
 8) Skøde af 12/3 1955 fra Søren Kristian Hansen til Aage Søndergaard
 9) Skøde af 11/8 1955 fra Aage Søndergaard til Axel Bryde
10) Skøde af 4/7 1974 fra Axel Bryde til Kaj-Axel Witt.

Grunden er oprindelig udstykket fra ”Sippegård” matr. nr. 6 b, og solgt fra fader til søn. Faderen 
købte ”Sippegård” den 23. marts 1822.

Lone Witt fortæller os, da vi går rundt for at fotografere ejendommene, at her engang boede 
en lejer, der hed Kirsten Madsen. Hun var sygeplejerske og datter af murer Anders Madsen i 
Esrum fra hans andet ægteskab med Ebba født Pentz-Møller. Kirsten Madsen var gift med en 
kunstmaler, der hed Gert. 
Frederik Magnussen og hans mor Ane Christine Magnussen, har også engang boet her. Frederik 
Magnussen var født i 1908 og døde i 1999.
Endvidere fortæller Lone Witt, at da ”Kristian Kohave” boede her i det gamle hus, havde 
han hverken strøm eller vand indlagt. Det blev først lagt ind i huset da Axel Bryde købte det. 
Han var uddannet skrædder, men havde ikke arbejde, da han boede her. Han havde en masse 
kaniner. Hans kone hed Karen og hun var hjem mesyerske. De havde en søn der hed Carl.
Familien Bryde flyttede herfra til Hornbæk.
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DEN NYE BOLIG FRA 1983 - OKTOBER 2000.

Til ejendommen hører en tønde land, der er udlagt som have og skov. Fra stuen på første sal 
mod nord er der den skønneste udsigt mod Sverige, hvor man både kan se Kullen og byen 
Mølle. 

Vejen stopper her, så det er ikke et sted, hvor der færdes mange mennesker.

I tingbogen på tinglysningskontoret i Helsinge står følgende:

Kohaven 4, Ejerlav: Kirke Esbønderup, matr. nr. 6 c.
4/8 1955 Skøde fra Aa. Søndergaard til Axel Bryde
4/7 1974 Skøde til statsaut. ejendomsmægler Kaj-Axel Witt.
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Jeg har med dette hefte forsøgt at give et tilbageblik på ejendomme og personer med relationer 
til disse. Oplysningerne kan måske vise sig at være fejlagtige, men det skyldes, at det i de fleste 
tilfælde drejer sig om mundtlige overleveringer. Læserne må derfor have mig undskyldt, hvis 
der er noget, der ikke helt stemmer. 

Jeg ved, at slægtsforskere kan have glæde af diverse årstal, så jeg har forsøgt at finde frem til 
så mange som muligt.

Vil man gå længere tilbage i tiden, kan man finde mange op lysninger på Landsarkivet på Jagtvej 
i København. Jeg har været på Tinglysningskontoret i Helsinge flere gange, og herfra stammer 
det, jeg har har skrevet ned. Ældre ting er, som jeg har nævnt, registreret i Landsarkivet.

Jeg vil til slut takke alle de personer, der har bidraget med oplysninger, for uden den store 
hjælp og imødekommenhed kunne jeg ikke have fået materiale til dette hefte.

Min mand, Niels Steinmann, har fremstillet de foto, jeg har brugt i heftet. I mange hjem er 
gemmerne blevet endevendt, for at vi kunne finde de fotoalbum, der gemte egnet materiale.

Grethe Steinmann - efteråret 2000.
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