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I efteråret 1997 blev vi, Niels og Grethe Steinmann, indkaldt til et møde i Lokalhistorisk Arkiv 
for Græsted og omegn, hvor arkivlederen, Gunnar Petersen foreslog, at jeg skulle udarbejde et 
temahefte, som skulle handle om Esbønderup.

Denne idé var jeg ikke helt med på, da jeg mente, jeg ikke kendte tilstrækkeligt til området, så 
jeg var i stand til at skrive om det. 
Jeg foreslog derfor Gunnar Petersen, at jeg i stedet ville skrive en lille beretning om Esbønderup 
Skovhuse. Det er det område, hvor jeg selv har boet, siden jeg som barn kom til egnen i 
1947.
Det blev så grundlaget for, at dette hefte så dagens lys.

Vi havde lidt materiale at starte med, da min mand, sidst i halvfjerdserne, gik rundt i området 
her og fotograferede en stor del af ejendommene. Jeg havde også en del små notater, som jeg 
nu har bygget videre på.

Jeg vil her forsøge at klarlægge, hvilke beboere, der har hørt til de forskellige ejendomme 
i Esbønderup Skovhuse. Oplysningerne stammer fra mundtlige beretninger fra tidligere og 
nuværende beboere i området. Jeg skylder en stor tak til alle, der har været mig behjælpelig 
med både oplysninger samt billedmateriale til dette hefte.

Forsidebilledet er en pennetegning af maleren Arnold Olsen fra 1944. 

Efteråret 1998.

Grethe Steinmann.
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HAREGABSVEJ - ESBØNDERUP SKOVHUSE

Billedet her er fotograferet ca. 1910.

Motivet er fra et gammelt postkort, som er skrevet i april 1911. Kortet er stemplet i Esrum - 
porto 3 øre.
Kortet er påtrykt Knud Poulsen, Hillerød, eneret.
Vejen er den nordligste del af Haregabsvej. Nederst til højre anes ”Krogdals gården” mellem 
træerne. Midt i billedet ser vi ”Kommunehuset”. 
Dette område har ændret sig meget i de næsten halvfems år, der er gået siden da.

Jeg har valgt at starte min rundtur, hvor Haregabsvej munder ud i Munkebakke - overfor 
”Købmand Møllerstrøm”.

Haregabsvej 1.

Jeg kan huske Caia og Knud Bay, som boede her. Knud Bay havde tidligere været proprietær. 
De flyttede hertil fra Sydsjælland, og Knud Bay købte ejendommen i 1931 af fru Agnes Permin, 
som havde ”Haregabsgården”. Knud Bay blev opkræver for Esbønderup Skovhuse Vandværk. 
Dette blev stiftet 20/6 1949 og blev bygget i 1951. Før den tid havde hver ejendom sin egen 
brønd.
Caia og Knud Bay havde en søn, der hed Max og en datter Inger. Hun var født i 1924 og døde 
i 1985. Hun og hendes mand ligger begravet på Esbønderup Kirkegård. Knud Bay var født i 
1889 og døde i 1971. Caia Bay var født 1898 og døde i 1983. De ligger ligeledes begravet på 
Esbønderup Kirkegård.
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HAREGABSVEJ 1 - MAJ 1998.

Vejmand Anton Hansen, hans kone Marie og deres søn Aksel, kaldet ”Smask”, har også boet 
her. Vi må også nævne ”Lange Oluf” og Signe Christiansen. De havde fire børn, Ingemann, 
som senere flyttede til Boserup, Axel, Ingrid, og Laura. Axel forsvandt under 2. verdenskrig. 
Nille Geisler boede her også. Hun var alene med børnene Peter og Inger.
Af yderligere beboere kan nævnes Christian Magnussen og ”Pels Valdemar”. Navnet ”Pels 
Valdemar” fik manden p.g.a., han havde stjålet en pels. Jeg har fået oplyst, at Ingemann engang 
var forlovet med Else, som senere blev gift med Christian Magnussen. Ingemann var født den 
6/2 1906, han blev kaldt ”Håbet”. Han døde den 7/6 1992, og ligger begravet på Esbønderup 
Kirkegård.
Der har engang været en smedie her.
De nuværende ejere er pæd. Lis Malthesen og Hans Jørgen Jørgen sen, de købte huset i 1983 
af fru Bays arvinger.
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 HAREGABSVEJ 2 - MAJ 1998. 

Det første hus på højre hånd, Haregabsvej 2, er et nyt hus, der er bygget i 1988. Huset tilhører 
sygeplejerske Dorrit Bøjrup. 
Hun købte huset af BRF-kredit i juni 1991. Dengang var huset delt op i to lejligheder.
Dette hus er opført på en grund, der tidligere hørte til ”Krogdalsgården”.

I tingbogen i Helsinge står:
21/12 1938 Skøde fra Harald Rand til fru Sophie Louise Bille Holst.
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HAREGABSVEJ 4 - MAJ 1998. 

Dette er et hus af nyere dato.

I tingbogen står der:
15/11 1955 Skøde fra H. Rand til kommunelærerinde fru A. Schülein.
8/11 1984 Skøde til Birgit Hermansen og Tommy Hermansen.
28/7 1985 Skøde til Lis Jørgensen.

Lærerinde fru Schülein havde huset som sommerhus. Hun boede her sammen med sin søn 
Jacob.
Huset er nu lejet ud af Lis Jørgensen til Søren Ventegodt.
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HAREGABSVEJ 6 - ”KROGDALSGÅRD”.
 

Her ser vi den gamle Krogdalsgård, som oprindelig var en ejendom på 18 tønder land. 
Jeg husker gartner Harald Rand og hans kone Ruth, som boede her. Da havde to døtre, Helle og 
Agnete kaldet Dorthe Rand. Harald Rand var født i 1898 og døde i 1957. Ruth Rand var født i 
1904 og døde i 1990. De ligger begge begravet på Esbønderup Kirkegård.
Harald Rand købte gården af Pedersen og Maggiduddi.
Gården har tidligere tilhørt en mand der hed Laurits, og én ved navn Bak-Pedersen, muligvis 
Pedersen, som jeg har nævnt ovenover.
Efter Rand boede her en søn af Jens August Schade, Virtus Schade og hans kone Dida Regitze 
Kaas Schade. Huset kom da til at hedde ”Capra House”. 
I ca. 1967 brændte ejendommen, og der blev opført et træhus på grunden, dog på et andet 
sted.
I tingbogen er noteret at skødet, den 14/3 1980, blev overdraget fra Karen Schade til Tobermory 
Kaas.
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Ole Andersen og Nynne Ovesen lejede huset af Tobermory Ove Banner Kaas fra februar 1993. 
De købte det i marts 1995. Nynne og Ole Andersen har to børn - Silva og Oliver.

DEN NYOPFØRTE EJENDOM - FOTOGRAFERET 1978.
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HAREGABSVEJ 8 - MAJ 1998.

Her på Haregabsvej 8 boede tidligere Ejner Nielsen, også kaldet ”Høvdingen” eller 
”Gardinstangen”. I huset boede også Erik Chri stensen ”Bulvaps”, ”Plørs” eller ”Pløsen” og 
hans kone Else. De fik tre børn, Flemming, Jørgen og Karen. Erik døde i december 1989. Før 
Ejner Nielsen tilhørte huset vejmand Anton Hansen, som var far til Petrea Olsen, som boede 
Stien 1. Hendes datter Bente Jensen bor nu på Stien 8.
Ejner Nielsen oplevede som barn, at der endnu var kulsviere på egnen. Der var miler, hvor 
nu savværket ligger, Frederiksværksvej 8, og ved stien, der begynder overfor Haregabsvej 1. 
Denne sti hed tidligere ”Birdes” el. ”Børtes” sti. Ejner var teglværks arbejder på Dønnevæl de 
Teglværk i over fyrre år. Han stammede fra en søskendeflok på ti, af dem kan vi nævne disse 
seks: Bertha, Anine, Marie, Johanne, Agnes og Axel Marius. Der var stor fattigdom, da Ejner 
Nielsen var barn. Han kom ud at tjene som niårig. Han passede fjorten køer på en gård. Man 
kom ikke meget ud. Den største begivenhed på egnen var den årlige pinsefest på Tingbakken, 
hvor der var boder, luftgynger og et øltelt. Man så frem til festen, hvor man dansede og morede 
sig.
”Rødkilde Ejner”, som han også blev kaldt, var udlært slagter. Han kom rundt i omegnen og 
klarede hjemmeslagtningen, og kørte desuden rundt og solgte kød af den sortbrogede jyske 
race.
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Ejner Nielsen havde en søster, der hed Agnes Nielsen, som blev gift med Aage Christensen. De 
fik tre børn, Erik, se side 7, Ruth og Mogens. Aage Christensen var broder til Christian, Frederik 
og Johanne Magnussen. Ejner Nielsens far hed Laurits Nielsen, kaldet ”Laurits Rødkilde”, og 
hans mor var ”Maren Rødkilde”.
Agnes blev senere skilt, og i en sen alder, gift med Niels Otto Nielsen, og de boede senere på 
Bakkesvinget 3. Niels Otto var en overgang postbud, og kørte også rundt som mælkemand for 
Henning Jørgensen ”Hennings Hjørne” i Esrum. 
Vi kaster lige et blik på forsidebilledet. Her kan vi se den brønd, der i sin tid var en fælles brønd 
for en stor del af Skovhusene. Brønden, som var en vindebrønd, lå overfor dette hus. 

Fra tinglysningsbogen har jeg noteret følgende:
4/12 1934 Skøde fra A.S. Hansen til arbmd. Ejner Nielsen.
14/12 1983 Skøde til Erik Christensen.
12/7 1990 Skifteretsattest som adkomst for Else Margrethe Christensen.
17/9 1990 Skøde til Jørgen Lindkvist Olsen. 



8 98

På Haregabsvej 9 bor Inge Pedersen. Det siges, der  på dette sted har ligget et pottemageri.
Inge Pedersen er datter af Kaja Jensen, Annasvej 3. Inge var gift med Frode Pedersen, og de 
byggede huset omkring 1953. Grunden er udstykket fra Bays ejendom Haregabsvej 1 den 9. 
oktober 1953 if. tingbogen.
Inge og Frode Pedersen fik tre børn, Bjarne, Finn og Lene.
Frode Pedersen var født i 1929 og døde i 1985. Han ligger begravet på Esbønderup 
Kirkegård.

HAREGABSVEJ 9 - MAJ 1998
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HAREGABSVEJ 10 - 1978.

                               HAREGABSVEJ 10 - 1978

Dette hus ejes nu af Rasmus Clausen. Huset var i ældre tid egnens fattighus og senere 
kommunehus. Her boede flere familier. Vi må nævne ”Lange Oluf” og Signe, og Eigil Pedersen 
”Jyden”. Hans kone Anna blev kaldt ”Træben”, da hun havde et kunstigt ben. Jeg mindes, jeg 
som barn blev meget forskrækket, da jeg kom ind i huset, og så et ben stå henne i et hjørne af 
stuen. Pladsen var meget trang, man spiste og sov i det samme lille rum. De havde to børn, en 
datter der hed Vivi og en søn, der hed Johnny. Da Eigil Pedersens kone døde, fik han senere en 
husbesty rerin de, som hed Sofie. Hun blev senere husbestyrerin de hos Axel Larsen, Rishaven. 
Eigil fik derefter en ny husbesty rer inde, som hed Anna Jørgensen, og hun bor nu i Es bønderup. 
Eigil Pedersen havde en hund, der hed ”Spis fisk”. Det var en dygtig hund, for den kunne hente 
de tomme flasker der blev smidt på gulvet. Den kunne også ryge på pibe. Lige ud, så var piben 
fremadrettet, og skævt med piben ud til siden. ”Jyden” døde i 1980. 
Her boede også Hans Petersen ”Skrædder bo” og Camilla samt Bente og Leif Jensen fra 1965 
til 1970. De flyttede herfra ned til Stien 8. Hans Petersen var født i 1912 og boede i huset til 
sin død i 1996, hans kone Camilla var født i 1913 og døde i 1989. De ligger begge begravet 
på Es bønderup Kirkegård.
Jeg husker meget svagt, at ”Lange Oluf” og Signe kom gående fra skoven ad Bakkevej, som 
den hed dengang, med et stort bundt pindebrænde på ryggen. Han var en høj mand, og hun en 
lille, kraftig kone. 
Længere tilbage var beboerne Marie Petersen og hendes tre børn, Herman, Laura og ”Christian 
med Bjørnelappen”. Ejner Nielsens forældre, Maren og Laurits Nielsen, kld. ”Laurits Rødkilde”, 
har også boet her.
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Her har også boet en mand, der blev kaldt ”Dåsemanden”. Han havde to børn, datteren hed 
Inge.
Kaja Jensens forældre Hansigne og Laurits Johansen, kaldet ”Pinde Laurits”, har også haft 
deres hjem her. En søn af dem, Erik Johansen, kaldet ”Pinde Erik”, overtog lejligheden i 1945 
efter forældrene. Erik Johansen flyttede i 1959 til Gillelejevej 10, ”Det gamle hus”, hvor han 
stadig bor. Erik fortæller mig, at hans far blev kaldt ”Pinde Laurits”, fordi han lavde tøjrpæle, 
og derfor altid, når han gik gennem skoven, skulle finde en pind, som kunne bruges til tøjrpæl. 
Eriks farfar blev kaldt ”Pinde Mads”.
Før Bente og Leif Jensen, boede Willy Jensen og Vivi her med deres 3 børn, Per, Steen og 
Claus. Willy var bror til Leif. Tidligere boede Richardt og Tove her med deres 6 børn.
Inge og Frode Pedersen boede her også, mens de byggede deres hus lige overfor. Sidse Pedersen 
har også boet her. Hun var mor til Aage ”Pesen”.
I tingbogen står: 11/3 1939 Ifg. kendelse er i medfør af tinglysningsloven indflyttet som ejer 
Esbønderup-Nødebo sogns fattigvæsen.
9/12 1988 Skøde fra Græsted-Gilleleje Kommune til Rasmus Clausen.
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HAREGABSVEJ 12 - 1978.

Dette hus, ”Rødhætte” ejes nu af Susanne og Heine Weihe. Tidligere tilhørte det skomager 
Hou. Han var bror til gartner Hou, som boede Tingbakken 20. Her boede også arbejdsmand 
Axel Knudsen, som var gift med Laura. Axel Knudsen blev kaldt ”Besmand”. Han havde sejlet 
i sine unge dage. Da han senere gik i land og fik problemer med at falde i søvn, måtte Laura 
smide en spand vand på vinduet, så han kunne fornemme, han var ude i søgang. Axel Knudsen, 
som også var skomager, sad en overgang i sognerådet i Es bønderup-Nødebo Kommune. Laura 
og Axel Knudsen havde otte børn: Solveig, Bent kaldet ”Diddeliddelaj på 11 pund”, Altind, 
Lillian, Edvin, Nina, Hans og Børge. Axel Knudsen var teglværks arbejder - håndstryger - i 
mange år på Dønnevælde Teglværk. 
I ca. 1924 boede Ellen og August Petersen her, dog kun ca. ½ år, hvorefter de flyttede til 
Bakkesvinget 9.
Ejeren af huset var senere en provisor fra Esbønderup Apotek, hvis navn jeg ikke kender. 
Derpå blev det købt af Henrik og Carla Blom. Hun havde været fængselsbe tjent. De flyttede 
hertil fra Samsø. Næste ejer hed Preben Kirkegaard, han var rektor ved biblioteks skolen.
Efter ham blev huset købt af Kirsten og Klaus Karkov, som nu bor på Munkebakke 13.
De nuværende ejere købte huset af Karkov i 1989.
 
Fra tingbogen har jeg noteret:
29/8 1983 Skøde fra Preben Kirkegaard til Kirsten Døi og Klaus Karkov.
3/3 1989 Skøde til Heine og Susanne Weihe.
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HAREGABSVEJ 14 A - 1978.

Huset her har haft flere ejere.
Jeg kan her nævne Jens Sørensen. Han var bedstefar til Poul Jensen i Huseby. Poul Jensen blev 
kaldt ”Kage Poul”, og var gift med Magda. Jeg kan lige indskyde, at Poul Jensen var født i 
1918 og døde i 1980, og hans kone Magda var født i 1910 og døde i 1985. De ligger begravet 
på Esbønderup Kirkegård. Poul Jensens bror, Christian Jensen, havde den ejendom, som mine 
forældre købte på Bakkesvin get 9, og han blev kaldt ”Bukse Christian”. Chr. Jensen og hans 
første kone Hulda har også boet i dette hus, som hans bedstefar havde haft. De havde datteren 
Astrid. Hulda var datter af klokkeren Christian Jørgensen og hans kone Karoline. De boede 
i Klokker huset i Esbønderup. Hulda havde en bror, der hed Marius, og han var skovløber i 
Boserup Vang, hans kone hed Camilla.
Poul og Christian havde en søster, der hed Anna, og deres forældre var Signe og Lars Jensen. 
De har også boet her, og havde også den ejendom i Huseby, hvor senere Poul og Magda 
flyttede ned. 
De pudsige øge- eller kalde navne kan jeg ikke lade være med at nævne, da de ikke blev brugt 
nedsættende om folk, men det var de navne, som folk havde i daglig tale. Jeg mener også, de 
giver en vis kolorit i denne beretning.  
Murer Carl Larsen og hustruen Laura, må også nævnes, de boede her i 1937. Der har også boet 
to damer. Senere boede her en læge, Svend Philipsen, hans kone og deres to døtre.
Carl Larsen havde ejet Skovgaard i Esbønderup. Man siger han tit gik i søvne, men han 
ophørte som søvngænger, da en gedebuk stangede ham bagfra. Datteren, en forhenværende 
oversygeplejerske Christine Larsen, arvede huset. Hendes møbler står på Nordsjæl lands 
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Folkemuseum i Hillerød. Ejendommen har også tilhørt sagfører Martensen-Larsen, København, 
heraf navnet Sagførerbak ken. Af beboere må vi også nævne Gerda og Palle Birkelund, som nu 
bor på ”Birkedommergården” i Esbønderup. Palle Birkelund var over bibliotekar ved Det Kgl. 
Bibliotek i København. Nu ejes huset af Thomas Ingemann og Dorthe Duncker, som købte det 
af Birkelund i 1990.

I tingbogen står:
2/9 1957 Skøde fra Svend Philipsen til rigsbibliotekar cand. jur. Palle Birkelund.
19/10 1990 Skøde til Dorthe Duncker og Thomas Ingemann.

HAREGABSVEJ 16 - 1978.

Dette lille hyggelige hus ejes af Pia Hansen og Alan Engelhardt, som købte det i oktober 1996 
af Peter Bruun. Huset hedder ”Toppen”.
Her boede tidligere ”Brædde Grethe” og Christian Pedersen. Han blev kaldt ”Store Christian” 
eller ”Brædde Christian”. De havde 2 børn - Carl og Inger.
Huset har også tilhørt Rechendorff, som senere flyttede til Munkebakke. Derefter var det 
fire damer, der boede i huset. De to af dem hed Juliane og Mariane. Damerne blev kaldt 
”Toppelopper ne” eller ”Topfitterne”. 
Senere blev huset købt af Sven Skyds gaard, der var søn af dyrlæge Skydsgaard fra 
Havreholm.
Vedr. denne ejendom går tingbogen i Helsinge tilbage til 1941. Ønsker man ældre tingbogsnotater, 
kan disse findes på Lands arkivet i København.
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I tingbogen står:
8/2 1941 Skøde fra W. Rechendorff til fuldmægtig frk. Mariane Hansen.
2/5 1968 Skøde fra Mariane Hansen til lektor Sven Skydsgaard.
29/6 1979 Skifteretsattest som adkomst for Else Skydsgaard.
22/8 1979 Skøde til Svend Bruun og Karen Marie Bruun.
23/11 1995 Skifteretsattest som adkomst for boet efter Karen Bruun v/de     
 privatskiftende arvinger.
16/10 1996 Skøde til Pia Ahlmann Hansen og Alan Engelhardt.

Der har tidligere ligget et hus på marken i lavningen lige efter ”Toppen”, Haregabsvej 16. Man 
kan endnu se nogle få rester af huset. Dette hus tilhørte gartner Poul Harder, og her boede en 
overgang ”Lange Oluf” og Signe. De flyttede senere til Kommunehuset, og da Signe døde 
flyttede Oluf op til sønnen og svigerdat teren i ”Knokkel huset” i Boserup - Ingemann og Lilly 
Christiansen. Lilly blev kaldt ”Ly”. Ingemann døde, som tidligere nævnt i 1992. Lilly var født 
den 12/4 1911 og døde den 22/11 1995. De ligger begge begravet på Es bønderup Kirkegård.
Der har boet en dame her, der hed Nille og hendes søn hed Aage. Han blev udlært som bager 
hos bager Almar Poulsen i Esrum. Aage startede senere et bageri i Tisvilde.
Ellen og August Petersen købte huset i 1921, og boede her til ca. 1924. Deres søn Thorkild 
Petersen er født her i huset. Familien flyttede senere til Haregabsvej 12, hvor de boede i ca. 
½ år. Derfra flyttede de til Bakkesvinget 9, hvor de lejede den lille lejlighed i den ene ende af 
huset, der tilhørte enken efter Martin Egelund, Petrea Egelund.
Omkring 1941 flyttede Ellen og August Petersen til Kukkerbakkevej 1, og efter at have boet 
her ca. ½ år købte de huset på Gillele jevej 1 D. 
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HAREGABSVEJ 13 - 1978.

Dette hus tilhører Lone og Søren Vintergaard, som købte huset i 1977. Huset hedder ”Lille 
Haregab”.
Af tidligere ejere kan nævnes: Parder, koncert- og operasan ger, konsul West og frue, tandtek-
niker Inger Rudbech, og direktør hos ESSO, Erik Laub og Ruth Laub. De blev senere skilt, 
og Erik Laub flyttede til Spanien. Fru Laub blev boende indtil hun døde, og hendes arvinger 
solgte ejendommen til familien Vintergard. Huset brændte i foråret 1989, og blev derefter 
opført med en anden placering end den op rindelige.
I ca. 1915 boede Katrine og Christian Olsen her. Katrine var leder af en søndagsskole her. De 
flyttede senere ned til Missionshuset i Esbønderup. Christian Olsen var en lille spinkel mand, 
og hans kone var lille og trind. 

Uddrag af tingbogen:
5/6 1958 Skøde fra frk. I. Rudbech til direktør Flemming Laub.
9/9 1967 Skøde fra Flemming Laub til fru Ruth Laub.
23/2 1977 Højeretssagfører Jørgen Pedersen indsat som executor i boet efter Ruth Laub.  
16/6 1977 Skøde til Søren Vintergård.
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HAREGABSVEJ 13 - MAJ 1998.
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”HAREGABSGÅRDEN”, LUFTFOTO 1940.

”Haregabsgården”, Haregabsvej 15, tilhører nu Peter og Dolores Bruun. Gården er den største 
og eneste i området. Alle matrikel numre er efterfulgt af betegnelsen, Haregab Gård og huse. 
”Haregabsgården” brændte omkring 1912 og ca. 1918. 
 I 1917 købte grev Trampe gården for 75.000 kr. og ofrede 50.000 kr. på gårdens istandsættelse. 
Grev Trampe havde to døtre, som gik i Esrum skole hos lærer Valdemar Skjoldager.
Grev Trampe solgte gården den 10. juli 1919 til grosserer Lunau.
Efter Lunau hed ejeren Schultz. Jeg har også fået oplyst at gården har været ejet af en mand, 
der hed Rasmussen, dog ikke hvornår han ejede den.
Karen Wiig, datter af Otto Nørgaard, tidl. Esbønderup, fortæller, at hendes farbror, Christian 
Wad Nørgaard har ejet gården. Han var født den 2/6 1891 og var gift med Rigmor Hemmingsen, 
født den 19/6 1911. Han blev kaldt Chris. Han købte gården efter et ophold i Amerika. Han 
havde en ung pige i huset, det var Ninna, som senere blev gift med Otto Nørgaard. Erik Johansen 
fortæller, at da Ninna var pige på gården, var hun god til at smøre lækre syltetøjsmad der på 
hjemmebagt franskbrød, men da hun blev forlovet med gårdejerens broder, holdt den gode 
tradition op. Christian og Otto Nørgaard havde seks søskende. Deres forældre, Dorothea og 
Christian Albert Nørgaard flyttede ind på ”Haregabs gården”, og boede her som aftægtsfolk. 
De var født i 1854 og 1865. De kom fra Halvrimmen Kro. Chris Nørgaard købte sortbrogede 
køer til gården. Han var også den første, der fik indført en traktor til Danmark. Rigmor og Chris 
Nørgaard fik døtrene Kirsten, Birgit og Marian Nørgaard. Otto Nørgaard var født i 1902 
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og døde i 1988. Hans kone var født i 1904 og døde i 1984. De ligger begge begravet pEsbønderup 
Kirkegård. De havde børnene Karen, Bodil og Christian.

      

             BRØDRENE CHRIS (TIL VENSTRE) OTTO (I MIDTEN) OG POVL.

NINNA OG OTTO NØRGAARD.
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Den næste ejer var Agnes Permin og hendes mand. De havde tre børn, Lise, Lykke og Jørgen. 
Lise var sygeplejerske på Esbønderup Sygehus. Hun blev gift med forfatteren Tütein, men de 
blev senere skilt. 
Den 11. juli 1935 købte Svend Bruun sen. gården af Agnes Permin. I et 50 års jubilæumshefte, 
udgivet af Sv. Bruun sen. i 1949, står der:” I tolv år ejede jeg desuden en gård i Nordsjæl land, 
”Haregab gaarden”. Den var nu ingen økonomisk gevinst, men morsomt var det at reparere, 
bygge, dræne og flytte sten på den 52 td. la. store gård. Gården har jeg senere givet til min 
ældste søn Svend.”
Den 31. dec. 1946 blev ejendommen, som nævnt, overdraget til  Svend Bruun, født 1904, som 
arveforskud. Svend Bruun døde i 1996 og hans kone Karen Bruun var født i 1908 og døde i 
1984. De ligger begge begravet på Esbønderup kirkegård.
Deres søn Peter Bruun fik overdraget gården den 6/6 1979 if. tingbogen i Helsinge.
På gårdens marker var der tidligere frugt plantage på de 35 tønder. Der blev høstet ca. 200 tons 
frugt årligt, som blev solgt på Københavns Grønttorv. Jeg husker Aase og Svend Aage Nielsen 
som i mange år var bestyrerpar på gården. De fik tre børn mens de boede der - Lars, Kirsten 
og Sys. De kom i okt. 1952.
Før bestyrer Nielsen hed bestyreren Fugmann, og før ham var det gartner Bøttiger og hans 
husbestyrerinde fru Splinter. 

HOVEDBYGNINGEN SET FRA SYDSIDEN - MAJ 1998.

Vi gør derpå en afstikker ad Stien. Det er vejen der går fra Haregabsvejen og ender med en sti, 
der fører til Gillelejevej.
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Stien 1: Her bor nu Karina og Søren Kristensen. Huset har engang tilhørt Jens Jensen.
Thorkild og Henry Larsens farmor og farfar har også boet her i den ene ende af huset. Det var 
Marie og Laurits Fridolin Larsen. De havde tre sønner - Johan, Christian og Carl (faderen til 
Thorkild og Henry), og to døtre - Camilla og Marie. Familien boede her fra ca. 1880 til 1928.

STIEN 1 - 1978.

I den anden ende af huset boede en ugift datter af Jens Jensen. Hun hed Emilie Jensen.
Senere boede Petrea Olsens forældre her. Det var Marie og Anton Hansen. Anton Hansen 
var vejmand og teglværksarbejder på Dronningmølle Teglværk. De havde tidligere boet i 
”Rødkildes” hus.
Huset her blev købt på auktion den 22/8-1934 for kr. 1000,-.
De flyttede senere på alderdomshjemmet, hvorefter Petrea og hendes mand Adolf Olsen flyttede 
ind. Han var teglværksarbejder på Mårum Teglværk. Petrea og Adolf Olsen fik børnene Frede, 
Peter, Ove, Connie og Bente. 
Petrea boede her senere som enke fra 1967 til 1984.
Adolf Olsen var født i 1903 og døde i 1967, og Petrea var født i 1905 og døde som nævnt i 
1984. De ligger begge begravet på Esbønderup Kirkegård.

Notater fra tingbogen:
14/10 1952 Skøde fra A. Hansen til teglværksarbejder Svend Adolf Olsen.
16/9   1967 Skifteretsattest som adkomst for fru Petrea Olsen.
11/3   1985 Skøde til Vagn Heitmann.
7/2   1986 Skøde til Arne Erik Larsen.
31/7   1992 Skøde til Mads Broch og Malene Johansen.
15/6   1996 Skøde til Søren Michael Kristensen og Karina Kri stensen.
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STIEN 4 - 1978.

Huset hedder ”Bakkehus”.
Dette hus har engang tilhørt Karolines mor, Maren Petersen, kaldet ”Maren Munkebo”. Karoline 
var bagerjom fru hos bager Almar Poulsen og hans kone Henriette i Esrum i en menneskealder. 
Hun fik en medalje for lang og tro tjeneste hos bageren. Ved at standse op ved bager Poulsens 
gravsted på Esbønderup Kirkegård læser jeg, at Almar Poulsen var født i 1892 og døde i 
1971, og hans kone Henriette Poulsen var født i 1901 og døde i 1990. I samme gravsted hviler 
Karoline Petersen, som var født i 1891 og døde hundrede år gammel i 1991. 
Jeg fik en hyggelig snak med Ellida Petersen, Hillerød. Hun var født i Esrum den 4/9 1909, og 
hendes far, Carl Hansen, var tømrer, de boede i Klo stergade. Hun fortalte, at hun havde tjent 
sammen med Karoline hos bager Poulsen, og mente det var fra ca. 1921 til 1925. Karoline 
havde en tvillingesøster, der hed Laurine, hun tjente i Tisvilde. Ellidas farmor og farfar, Stine 
og Lars Christian Hansen, havde boet i Skovhusene i et hus på Munkebakke, som senere blev 
revet ned. Der boede i sin tid I.C. Lauritzen. Farfaderen var tækker.
I huset her boede engang to søstre Madelung, de hed Sofie og Amelie. De var døtre af en præst. 
De havde kendt H.C. Andersen. Søstrene havde en husholderske, der hed Staffine Christiansen, 
kaldet ”Vaseline”. Hun havde været husbestyrerinde hos en enkemand i Ludvigsens hus 
(Munkebakke 23). Da søstrene Madelung døde, arvede frk. Christi ansen huset. Staffine havde 
tre hunde: Kutte, Mona og Fido. Der boede en møller Madelung på Esrum  Møllegård, han 
var i familie med oven nævnte søstre. Ligeledes blev en mand ved navn Madelung gift med en 
søster til bager Poulsen i Esrum.
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Else og Christian Magnussen (bror til Frederik Magnussen, Gillelejevej 20 B) købte huset i 
1947. Staffine fik derefter lov til at blive boende i den ene ende af huset til sin død.
Else og Chr. Magnussen havde en søn Niels Magnussen, som nu bor i Hillerød. Da Else 
Magnussen døde i ca. 1977 blev Christian Magnussen boende her til sin død i 1991. Christian 
Magnussen blev kaldt ”Bråden”.
Jeg husker, da jeg var barn, der lå et lille mørkt træhus til højre for indgangen. Her boede Axel 
Hansen kaldet ”Smask” eller ”Skurken”. Han var, som tidligere nævnt, søn af Anton og Marie 
Hansen.
Nu ejes huset af Henrik og Lotte Frøkjær-Jensen.
Huset er bygget omkring 1860.

Mine notater fra tingbogen:
8/2 1947 Skøde fra boet efter frk. M. M. Madelung til skov arbejder Chr. Fr.    Magnussen.
14/10 1991 Skifteretsattest for Niels Bøgh Magnussen.
12/11 1991 Skøde til Lise Nora Pabst.
17/7   1992 Skøde til Henrik og Lotte Frøkjær-Jensen.

STIEN 8 - 1978.
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SAMME HUS SOM PÅ SIDE 25 - MAJ 1998.

Dette hus har engang tilhørt Peter Bak Per.
Alberta Jensens mor Kristine, kaldet ”Kristine Villingebækker” har også boet her. Senere 
overtog Alberta og hendes mand Ludvig Jensen det. Ludvig Jensen var vejmand. Han var født 
den 13/7 1875, og døde i 1954. Alberta var født i 1898 og døde i 1970. De ligger begravet på 
Esbønderup Kirkegård. 
Ludvig Jensen havde været i Vestindien, hvor han var soldat på Skt. Thomas, og dér havde han 
bl.a. lagt mærke til, at øllet var så dyrt.
Ludvig og Alberta havde seks børn - Ketty, Erna, Evald, Willy, Willy og Leif. Evald var født i 
1923 og døde i 1989, og ligger i familiegravstedet på Esbønderup Kirkegård. Leif Jensen bor 
nu i huset sammen med sin kone Bente. De har to børn, Kim og Anja. Bente og Leif Jensen 
har ejet huset fra 1972. Leif var mælkedreng fra 1950 - 1955 og kørte sammen med Henning 
Jørgensen, der var ansat ved Lerbæk Mejeri i Esbønderup. Henning Jørgensen var mælkemand 
i mange år. Senere købte han hus i Esrum og havde butikken ”Hennings Hjørne”.
Leif Jensen kom senere i elektrikerlære i Gentofte.
Alberta var søster til Karl Hansen, kaldet ”Karl Villingebækker”. Han boede i huset på 
Gillelejevej 24 sammen med sin husbestyrer inde fru Grethe Due. Hun var syerske. Her bor nu 
John Nielsen.     

Fra tingbogen har jeg noteret:
2/11 1972 Skøde fra boet efter Alberta Florentine Karoline Jensen til Leif Jensen.
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Vi kan ikke køre længere ad Stien, da det nu kun er en smal gangsti, der fører op til 
Gillelejevej.
Vi går derfor tilbage til Haregabsvej og kommer ud til Haregabs vej 19, ”Munkevang”.

Her ser vi ejendommen som den så ud i 1959.

HUSET SET FRA HAVESIDEN I 1959.
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HAREGABSVEJ 19 - SET FRA NORD - MAJ 1998.

Ejendommen ejes nu af Irene og Svend A. Nielsen, som købte huset af professor Richard Ege 
og Vibeke Ege i 1959 for 112.300,- kr. 
Det er bygget i 1930 af driftsinspektør, ingeniør Rolf Erslev, som arbejdede på Bryggeriet 
Carlsberg. Erslev havde huset som sommerbolig.
Erslev solgte huset i 1945 til professor Richard Ege.
Til ejendommen hører 4 tønder land park, som er anlagt af havearkitekt Eigil Kjær. Indkørslen 
er makadamiseret med kasserede patentpropper fra bryggeriet Carlsberg, og terrassen er belagt 
med granitkøresten ligeledes fra Carlsberg. 

I tingbogen står:
Sv. A. Nielsen har købt nr. 19, 7. april 1959 af professorinde Vibeke Ege g.m. Richard Ringstrup 
Ege.

Mange huse har været vanskelige at fotografere, da beplantningen med tiden er blevet meget 
tæt.
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HAREGABSVEJ 19 - SET FRA PARKEN - MAJ 1998.
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Vi går videre, og kommer til det sidste hus på Haregabsvej. 
Haregabsvej 21, som er et gammelt skovløber hus. 

HAREGABSVEJ 21 - 1978.

Huset hed indtil 1/10 1958 ”Lille Ostrup”.
Nu hedder det ”Præstevejshus”. Det ligger ved Præstevejen, som oprindeligt blev brugt af 
præsten, når han skulle køre fra Esbønderup til Nødebo kirke, som var annekskirke.
Laura og hendes mand skovløber A.C.Julius Andersen har boet i dette hus. De havde tre døtre 
- Christine, Jenny og Marie. Christine Andersen boede senere alene på Gillelejevej 5. Marie 
blev gift med Jørgen Ludvigsen, de boede engang på Munkebakke 23. De havde ingen børn. 
Jenny ved jeg intet om. Julius Andersen var født i 1863 og døde i 1938, Laura var født i 1860 
og døde i 1929. De ligger begravet på Esbønderup Kirkegård. Fra skovrider Lars Toksvig, 
”Ostrupgård” har jeg fået oplyst, at Julius Andersen flyttede til ”Ll. Ostrup” fra ”Graverhus” 
den 1/4 1898 og boede her til 1/5 1934.     
Her har også boet skovløber Peter Martin Godtfredsen samt hans kone Anna. Disse var forældre 
til Emmy Juul Nielsen. Emmy og hendes mand Gunnar Juul Nielsen boede Gillelejevej 4. 
Peter Godtfredsen og hans kone havde seks børn: 
Emmy, Ejler, Esther, Svend Aage, Kaj og Gunnar. De flyttede hertil fra ”Tumlingehus” den 1/5 
1934, og boede her til 1/4 1949.
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Efter dem var det skovløber Aksel Nikolaj Nielsen og Dagmar, der boede her. De tilflyttede fra 
Ejlstrup fortæller sønnen Niels. De havde, foruden Niels, to andre sønner Frede og Ole. Niels 
bor i Skibby, Frede i Gadevang, og Ole i Annisse. Aksel og Dagmar Nielsen flyttede i 1978 til 
Esbønderup. Dagmar Nielsen, der blev enke i 1995, bor i Esbønderup. Hun er født i 1914. 
Aksel Nielsen var født i 1911. Han er begravet på Esbønderup Kirkegård. 

Her bor nu lærer Janne V. Kristensen og repr. Erik Thorsen. De har boet her fra 1994.

Fra skovridergården oplyses følgende om ”Præstevejshus”:
i 1857 lå der er vinkelbygget hus på samme sted.

Stuehus: opført 1900
elektrisk lys indlagt 1940
vand indlagt 1/10 1950
bad, wc installeret 1967

Udhus:  opført 1910
hovedrep. 1936
eternittag 1967

Brændehus: opført 1940
Hønsehus: opført 1936.

Vi er nu nået ud på Gillelejevej, og går mod nord. På venstre hånd, lige i udkanten af skoven, 
har der engang ligget et hus, der hed ”Prinsere den”. Det er blevet mig fortalt, at det var et 
træhus, og det blev brugt som sommerhus. Det blev også kaldt for ”Bræddehuset”. Det forfaldt 
og blev senere revet ned. Navnet ”Prinsereden” fik huset, da der ofte kom kongeligt besøg, 
men af hvilken konge, har jeg ikke kunnet få at vide.

På højre side af vejen, tæt ved indkørslen til Haregabsvej 4, har også ligget et hus. Det hed 
”Skovbo”. Ejeren af huset var en lærer fra København, og han hed Kongsbo, han brugte huset 
som sommer hus. Hans søn var organist i Humlebæk. Huset blev senere købt af Inger og Otto 
Olsen. De havde det også som sommerhus. Huset blev revet ned i forbindelse med Gillelejevejs 
udvidelse. 
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Vi når nu Gillelejevej 4. Huset har tidligere tilhørt ”Haregabs gården”.

GILLELEJEVEJ 4 - 1978.          

Her boede Emil Olsen og hans kone Anna. Han blev kaldt ”Smut me’ Olsen”. Han var 
skovaspirant, og var også kendt som ”Aspirant Olsen”. Datteren hed Gerda. Huset har også 
været lejet ud til den tidligere klokker og graver i Esbønderup Alfred Schønemann og hans 
kone Esther. De flyttede senere til Esbønderup. Alfred Schønemann var født i 1909 og døde i 
1959. Hans kone Esther var født i 1919 og døde i 1987. De er begge begravet på Esbønderup 
Kirkegård.
Skovløber Peter Godtfredsen fra ”Ll. Ostrup” flyttede hertil, da han blev pensioneret i 1949.
I 1960 blev huset solgt fra ”Haregabsgården”, og det blev derpå købt af Emmy og Gunnar 
Juul Nielsen. De flyttede senere til Græsted, og derpå til Sydsjæl land for at være i nærheden af 
deres søn Helge. Deres datter hed Grethe.
Huset har tilhørt Kenth Jensen og Lene Hald. De har solgt det til Michael Rasmussen, som 
overtog det i februar 1999.  

Notater fra tingbogen:
15/8 1947 Skøde fra R. Bruun til gartner Jørgen Oluf Bruun.
8/2 1960 Skøde fra J.O. Bruun til savskærer Gunnar Juul Nielsen.
9/9 1986 Skøde til Lene Hald og Kenth Jensen. 
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GILLELEJEVEJ 1 D - MAJ 1998.

Det er murer Ole Therkildsen og Jenna Therkildsen, der ejer huset.
Dette hus har tilhørt Ellen og August Petersen. Huset hed engang ”HETA”. August Petersen 
arbejdede på Mårum Teglværk. De havde to børn - en søn og en datter. Sønnen hedder Thorkild 
og datteren Hildeborg.
Thorkild og hans kone Helga bor i Græsted, og datteren Hildeborg bor i Tulstrup. August 
Petersen var opkræver for ”Julens glæde”.
Huset hedder nu ”Grævlingehuset”.
Her har engang boet en dame frk. Anine Petersen. Hendes søn boede sammen med hende, han 
hed Carl og sad i kørestol. 
August Petersen købte huset af boet efter Anine Petersen, det var, som vi kan se i tingbogen, 
i 1942.
August Petersen var født i 1890 og døde i 1974, og Ellen Petersen var født i 1898 og døde i 
1984. De ligger begge begravet på Esbønderup Kirkegård.

Notater fra tingbogen:
5/2 1942 Skøde fra A. Petersen til arbmd. August Petersen.
28/9 1983 Skøde til Ole Therkildsen.
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Vi går videre på samme side og kommer til Gillelejevej 5.
Her bor revisor Bent Nielsen og Karen Nielsen. De har boet her siden 1994.
Jeg husker, Christine Andersen boede her. Hun blev kaldt ”Christine Julius”. Da hun døde, 
arvede en niece huset. Hun hed Irma.

GILLELEJEVEJ 5 - MAJ 1998.

”Kristine Villingebækker” har også boet her engang.
Huset har også tilhørt Marie og Emil Petersen. De var forældre til Ellinor Elvers-Thomsen, 
der var gift med Vilhelm Elvers-Thomsen, Tingbakken 20. Vilhelm Elvers-Thomsen var født 
i 1920 og døde i 1994. Ellinor Elvers-Thomsen var født i 1926 og døde i 1975. De ligger 
begravet på Esbønderup Kirkegård. En anden datter af Emil Petersen hed Inga, men blev kaldt 
Irene. Sønnen hed Egon Petersen. Han var gartner på Skansegården i Hillerød.

Afskrift fra tingbogen:
17/1 1939 Arveudlægsskøde til frk. Ellen Christine Andersen
24/10 1973 Skifteudskrift lyst som adkomst for fru Irma Dyrby
27/10 1973 Skøde til direktør Mogens Arum
15/11 1973 Skøde til kølemontør Peter Frederiksen
7/10 1986 Skøde til Karen Søfeldt og Jens Søfeldt
27/2 1989 Skøde til Lars Mathiesen og Jette Bjørk Mathiesen
9/9 1994 Skøde til Karen Nielsen.
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Umiddelbart efter dette hus ligger Gillelejevej 7. 

GILLELEJEVEJ 7 - LUFTFOTO

GILLELEJEVEJ 7 - MAJ 1998.
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Gillelejevej 7. Dette hus tilhører Mary og Svend Hansen. Huset er fra 1848.
Svend Hansen er født den 10/6 1907.
Hans forældre boede i det lille hus, der hedder ”Sølyst”, som ligger i den nordlige ende af 
Esrum Sø. Faderen arbejdede på ”Esrumgård”. Svend Hansen havde 6 søskende.
Da faderen døde ca. 1920, måtte Svend , som kun var en stor dreng, overtage faderens job på 
”Esrumgård”. Det var fortrinsvis markarbejde med redskaber med hesteforspand. Da Svend 
således gik i faderens sted m.h.t. arbejde, kunne familien blive boende i huset, som var et 
arbejderhus, der hørte til gården. Svend Hansens mor flyttede senere til Esrum, hvor hun boede 
i murer Anders Madsens hus. Murer Madsens søn var Orla Bjørn Madsen.
Svend og Mary, som stammer fra Sletelte, blev gift den 2/8 1933, og boede de første otte år i 
Esrum. De flyttede derefter til Saltrup, og derpå købte de huset i Skovhusene den 7/11 1943. 
Prisen var kr. 7.400,-, men det skal dertil siges, at der ikke var strøm i huset.
Familien fik to døtre, da de boede i Esrum. De hedder Lilli og Jonna.
Huset købte de af Otto Nielsen, som derpå flyttede til Esrum. Han var fotograf. Han blev kaldt 
”Pjong” eller ”PQX - hører I mig?”.
Otto Nielsen arvede huset efter sine forældre Julie kaldet ”Jule” og Anders Nielsen. Otto havde 
en bror, der hed August Nielsen.  
Om Anders Nielsen fortæller Ellida Petersen, at han var en lille mand med et furet ansigt og 
hvalrosskæg, og hans kone var høj og pæn. Anders Nielsen var, som så mange andre på egnen, 
krybskytte, og gik på jagt sammen med Ellidas far tømrer Carl Hansen, Esrum. 
Anders Nielsen havde tre geder på ejendommen.
Otto Nielsens kone var lærerinde, og hun stammede fra Tyskland. Otto Nielsen var leder af et 
sangkor, et mandskor, som øvede på Esrum Kro. Den årlige dilettant på kroen stod han også 
for. Otto Nielsen blev kaldt ”millionæren”, da han engang vandt en lotterigevinst. Han var stolt 
af gevinsten, og ville derefter ikke arbejde mere. Han gik med overfrakke med pelskrave på.
Svend Hansen fik arbejde på Dronningmølle Teglværk i 1933. Han kom senere til Helsingør til 
Poul Larsen, hvor han arbejdede som jord- og betonarbejder. Han har også arbejdet i skoven i 
15 år.
  

I tingbogen står:
8/2 1944 Skøde fra O. Nielsen til arbmd. Svend Peter Hansen. 
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GILLELEJEVEJ 9 - ØSTSIDEN - MAJ 1998.

Gillelejevej 9 ejes nu af Klaus og Marianne Lassen.
Af tidligere ejere kan nævnes Anna og Karl Vilhelm kaldet ”Kejser Vilhelm”. Han blev også kaldt 
”Svampdåsen”. De havde tre børn, Vera, Verner og Dagny. Karl Vilhelm købte ejendommen af 
Christian Jensen. Denne havde en plejesøn, der hed Peter. Før Christian Jensen var det murer 
Niels Sørensen og Marie, der havde huset. Niels Sørensen købte senere Frederiksværksvej 4.
Om Karl Vilhelm kan jeg oplyse, at han var født i 1895 og døde i 1952, og Anna Vilhelm var 
født i 1898 og døde den 13/9 1975. De er begravet på Esbønderup Kirkegård.
Richard Nielsen gik i mange år og hjalp Anna Vilhelm med ejendommen. 
Til denne ejendom hører også det stykke jord, der ligger mellem Bakkesvinget og Annasvej. 
Huset er fra 1870.
Klaus Lassen købte huset på tvangsauktion.
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Fra tingbogen har jeg følgende:
4/5 1984 Auktionsmøde m/transport fra Jens Smed til Marianne og Klaus Lassen. 
Bo og Pia Neertoft har også haft huset. De havde haft det fra 1979, og købte det af Vera og Otto 
Mortensen. Vera var datter af Anna og Karl Vilhelm. Vera bor nu i Es bønderup.
Bo Neertoft er søn af Elly Neertoft.

GILLELEJEVEJ 9 - VESTSIDEN - MAJ 1998
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GILLELEJEVEJ 10 - CA. 1923

”Det gamle hus”. Læg mærke til, at Gillelejevej engang har været en markvej med græsrabat i 
midten og popler i vejsiden. Hesten på billedet tilhørte Christian Jensen, som boede overfor i 
nr. 9. Han havde et smalt stykke jord langs vejen. 
Huset har hørt til ”Haregabsgården”. Her bor nu Erik Johansen. Han er født den 11. april 1918, 
og har givet mig utrolig mange oplysninger.
I 1917 var det hans forældre, som boede her, Hansigne og Laurits Johansen, også kaldet ”Pinde 
Laurits”. Betegnelsen ”Pind” kom p.g.a. at Laurits bl.a. lavede tøjrpæle, og når han gik gennem 
skoven, sagde han, ”jeg skal lige se, om jeg kan finde en pind”. 
Han arbejdede bl.a. på ”Esrumgård” og ”Møllegården”, Hansigne var malkekone på 
”Haregabsgården”. De havde 11 børn tilsammen, Anna, Kaja, Else, Frederik, Jens, Ludvig, 
Erik, Herman, Ruth, Edith og Peter. Børnene gik i skole i Esrum hos frk. Johanne Nielsen og 
lærer Skjoldager. Lærer Valdemar Skjoldager blev kaldt ”Skjorte lavs”. Erik Johansens farfar 
hed ”Pinde Mads”.
Hansigne døde i 1944, og Laurits Johansen døde i 1945. 
Erik Johansen fortæller, at han kom ud at tjene som 12 årig hos Jens Peter Christiansen, 
”Bybjerggård” i Dragstrup. Hans søster Anna kom ud at tjene hos gdr. Chr. Jensen i Saltrup. 
Erik Johansen købte huset i 1959 for 13.500 kr.
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GILLELEJEVEJ 10 - 1978.

På dette billede kan vi se, at huset med tiden er bygget noget større.

Her har muligvis boet en mand ved navn Andreas.
Kaj og Kaja Jensen har boet her fra 1939 til 1941. Kaja er søster til Erik Johansen. Kaj og Kaja 
flyttede senere til genbohuset, som tilhørte gartner Eigil Harder, og derfra til Annasvej 3.
Ruth og Chr. Hansen har boet her. Ruth var søster til Thorvald Hansen, som boede på Mor 
Gribsvej 4, Esbønderup. Ca. 1947 flyttede de til Hillerød. Herefter var det Harry Simonsen, 
hans kone og deres 3 børn, der boede her. De flyttede senere til ”Udridergården”. Næste lejere 
var Jens og Ulla Ingerslev. 
I 1952 boede Ingrid og Knud Andersen her. Han var bager hos bager Poulsen i Esrum. Deres 
børn var Ibeth, Bøge, Hasse, Michael og Karen.
Som lejere kan vi også nævne, Sonja og Carl Otto Svendsen. De boede her fra 1953 til 1958. 
De har tre sønner, Henning, Erik og Torben. Familien flyttede senere til Gillelejevej 53 B. Carl 
Otto Svendsen fortæller, at de betalte en meget høj vandafgift, da de boede her. Den var på 18 
kr. om måneden, og det var betydeligt mere end man betalte til nabovandværkerne. 
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Huset lige efter dette, på samme side, nævnes under Nobisvej 4.
På modsatte side af Gillelejevej lige før vi når til broen, ligger nr. 11.

GILLELEJEVEJ 11 - MAJ 1998.

Denne ejendom har engang været gartneri, og tilhørt gartner Eigil Harder. Harder lejede huset 
ud til Kaj og Kaja Jensen. De boede her omkring 1930. Kaj Jensen havde dengang arbejde på 
”Haregabs gården”. 
Esther og Theodor Jørgensen har også boet her. De flyttede senere til Græsted. Theodor 
Jørgensen arbejdede i 1947 i Havreholm Tørvemose, og har også arbejdet i skoven.
Gartner Harder solgte huset,  
og flyttede derefter til Fredensborg Kongevej, hvor Bambusgartneriet ligger. Huset blev ca. 
1950 købt af bogtrykker Aage Jørgen Jensen og Gudrun Jensen. De solgte det i 1953 til Kamma 
Sørensen, og flyttede derpå til Munkebakke 5. Huset her på Gillelejevej 11 kom nu til at hedde 
”Kasøhus”.
Kamma Sørensen døde ca. 1967, og hendes mor arvede det. Huset blev derpå købt af Kaj 
Hjorth, som døde kort tid efter over tagelsen. De nye købere var bogtrykker Jensens datter Elle 
Gunnarsson og hendes mand Henry Svendsen. De købte det i 1968, fortæller sønnen Lance 
Gunnarsson. De brugte det som sommerhus. De havde huset til 1986, hvorefter Poul og Lone 
Kristensen boede her. Samme år brændte huset. 
Det nuværende hus er bygget i 1987 og ligger mere tilbagetrukket på grunden.
Huset har senere tilhørt Adamsen Fisk. Det kom på tvangsauktion og blev her købt af Birgitte 
og Carsten Brøgger i 1994.
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Notater fra tingbogen:
6/4 1988 Skøde fra Poul Kristensen til Lone Kristensen
20/11 1990 Skøde til Bodil Adamsen
2/6 1994 Auktionsmøde m/transport til Birgitte og Carsten Brøgger.

”KORSVEJGÅRD” - 1978.

Umiddelbart efter broen ligger ”Korsvejgård” på højre hånd. Det er Gillelejevej  16.
Jeg kan huske, da Jenny og Henning Hansen havde gården. De flyttede ind på gården i 1927. 
Jenny Hansen havde en søster, der var gift med Svend Andersen ”Fidussi”, og de boede 
Munkebakke 7. Henning Hansen havde tidligere været bestyrer på ”Haregabs gården”.
Henning Hansen var født i 1897 og døde i 1978. Jenny Hansen var født i 1894 og døde i 1964. 
De ligger begravet på Esbønderup Kirkegård.
Ca. 1915 var det tømrer Peter Hansen og hans kone Christine, der ejede ”Korsvejgård”. De 
havde en søn, der hed Poul Hansen. En anden søn Arne faldt som dreng ned fra et loft på en 
gård i Søborg og slog sig ihjel. Deres datter hed Ella. Efter Peter Hansen hed ejeren Wad. Han 
blev kaldt ”Store Wad”. Han havde en meget kraftig kone. Henning Hansen købte gården af 
dem.
Ane Christine Magnussen var omkring 1915 malkekone hos Peter Hansen. 
Maurice Sonnenschein var plejesøn hos Jenny og Henning Hansen, og han arvede gården da 
Henning Hansen døde i 1978. Sonnenschein boede selv på Bakkesvinget 12, men flyttede 
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senere til Græsted Stationsvej. Han døde i 1997.
Sonnenschein solgte gården til Elo Christiansen. Nu ejes gården af tømrer Ejvind Bøgh 
Rasmussen, der bor Fre deriksværksvej 8.
Gården lå ved en korsvej indtil broen blev bygget i 1966. Man kaldte også vejkrydset for 
”Franciskas Hjørne”. Frida Kristensen, datter af vognmand Rasmus Nielsen, Esbønderup, har 
givet mig følgende oplysninger om Franciska:

Esbønderup Kirkebog.

døbt Franciska Christiane Olsen, født 12/3 1864, forældre: husmand og tømrer Carl Olsen og 
hustru Kirstine Christensdatter 34 år af Kohaven

5/6 1885 viet ungkarl Julius Petersen i Kohaven født 24/12 1861 i Dragstrup og pigen Franciska 
Kristiane Olsen i Kohaven født 12/3 1864 i Kohaven. Forlovere: Peder Pedersen og Carl Olsen. 
Peder Pedersen havde ”Bybjerggård” i Dragstrup.
Julius Petersen var tømrer. Han døde den 15/2 1899.

Jeg kan meget svagt huske, at gården brændte i 1949. Branden var påsat, og mange dyr 
indebrændte. Det var, som vi ser på billedet, en gammel stråtægt gård.

Gillelejevej fik den linieføring, den nu har, i 1939. Det var et meget farligt vejkryds, og jeg 
husker stadig, at vi, især når det var weekend, meget ofte hørte et voldsomt brag, når bilerne 
stødte ind i hinanden, og bilisterne mente, de hver især havde forkørselsret.
Disse uheld ophørte, da vejkrydset blev erstattet af broen i 1966. 

”KORSVEJGÅRD” FØR BRANDEN I 1949.
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Fra tingbogen har jeg noteret følgende:

20/1 1984 Auktionsskøde til Marianna Christensen og Erling Christensen
28/12 1987 Slutseddel som adkomst for Ejvind Bøgh Rasmussen.

Vi forlader nu Gillelejevej og ser på ejendommene på Frederiks værksvej. Indtil 
kommunesammenlægningen hed den Skovhusvej.

Vi forestiller os, vi kommer fra Mårum, og efter skoven kommer vi til det første hus på højre 
hånd. Det er Frederiksværksvej 101.

FREDERIKSVÆRKSVEJ 101 - MAJ 1998.

Her bor nu Jesper Winther og Annette Hansen.
De købte huset i 1995.
De forrige ejere var Elisabeth og Paul Larsen. Da Paul Larsen døde flyttede hans enke til 
Helsinge.
I min barndom boede læge Stougaards enke i huset.
Huset er fra 1850.
Det er bygget af højesteretssagfører Erik Pontoppidan, og han benyttede det som sommerhus.
Efter Pontoppidan blev huset købt af Tütein i ca. 1928.

Erik Johansen fortæller:
Herman Johansen, min bror, der som barn boede Gillelejevej 10, skulle køre en kasse æbler 
på trillebør til Mårum station, og han blev tilbudt 10 øre for sine anstrengelser. ”Er du tilfreds 
med det?” spurgte Tütein, ”Ja, jeg får vel ikke mere, sagde Herman?”.
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I tingbogen står følgende:
19/2 1947 Skøde fra C.F. Vilhelm til sagfører Erik Pontoppidan
15/5 1968 Skøde fra E. Pontoppidan til ingeniør Paul Larsen
14/6 1995 Skifteretsattest som adkomst for Elisabeth Larsen
23/6 1995 Skøde til Jesper Winther.

”NYHEGNSHUS” - MAJ 1998.
På modsatte side af vejen ligger ”Nyhegnshus” - lidt tilba getrukket fra landevejen. Det er 
Frederiksværksvej 14.
Her boede skovfoged Schmidt, som senere er flyttet til Jylland, før ham var det statsskovfoged 
Axel R. Madsen og hustru, hvis datter Grethe var gift med købmand Arne Finnedal i Esrum. 
De havde også en søn der hed Poul Chr. Madsen. Han var født den 15/8 1918 og døde i 
1972. Axel Madsen var født 12/8 1893. Fru Madsen blev kaldt Inger, men var døbt Ingvardine 
Margrethe Maren Sofie i 1894. 
Axel R. Madsen blev ansat til Nyhegn Skovpart, Mårum Distrikt, den 1/1 1936 og døde i 
skovfogedboligen den 19/3 1962. 
Inger Madsen flyttede derpå til Nødebo, hvor hun døde i 1981.
Før skovfoged Madsen var det skovfoged Groot, som boede her. Han havde en datter, der hed 
Dagmar. Hun var ung pige i huset hos Kongsbo på Gillelejevej. 
Huset ejes af Statsskoven, og ejendommen skal med tiden nedlægges som skov fogedbolig. 
Huset er nu lejet ud.
Fra skovrider Lars Toksvig har jeg fået disse oplysninger:
Nyhegnshus var opført i 1806 af gamle materiealer fra et andet hus, der formentlig er blevet 
nedrevet.
Tidligere skovfogeder: 
Jens Petersen (Peitersen): fra ? -1829/30. Peter Laurentius Zeuthen (1783-1839): sommeren 
1830 - 1839, død 1/9. Jens T. Jensen: 1840? - 1844? Joh. Chr. Both: 1844/45 -1891. Henn. 
Chr. Bügel: 1891 - 1900. Andr. Peter Ejlertsen: 1900 - 1914/15? Henn. Jensen Groot: 1915 - 
1935/36? Ax. Rudolf Madsen: 1/1 1936 - 1962 død 19/3. K. Aa. Schmidt: 1/7 1962 - .
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  PRIVATBOLIGEN TIL MOBILISERINGSSTATIONEN    
 - MAJ 1998.

Lige efter „Nyhegnshus“ når vi Frederiksværksvej 12 A + B.
Det er Beredskabsstyrelsens Mobiliseringsstation.

Her bor Betty og Leif Ellegaard. De har boet her fra 1987.

Tidligere var det Conny Dideriksens forældre, Ebba og Folmer Jørgensen, der boede her. De 
kom fra Glostrup, og Folmer Jørgensen blev leder af den nybyggede Mobiliseringsstation den 
1/12 1960. Folmer Jørgensen døde i december 1974, og Ebba Jørgensen flyttede herfra den 
1. marts 1975 til Hundested. I 1977 flyttede hun derpå til Esbønderup, og i 1981 til Lønholt. 
Hun havde til sidst bopæl - Møllegården 25 i Græsted. Conny Diderik sen flyttede herfra ved 
sit giftermål i 1965. Ebba Jørgensen døde den 18/2 1995. 
Fra 1/4 1975 til 1/11 1976 hed lederen Erik Hansen. Han tog sin afsked, og den 1/2 1977 blev 
Verner Iversen leder. Han rejste 1/3 1987, hvorefter Betty og Leif Ellegaard flyttede ind.    
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  MOBILISERINGSSTATIONENS GARAGEANLÆG - MAJ 1998.

Mobiliseringsstationen er bygget i årene 1960 til 62.
Senere - i 1989 - er der lavet en stor tilbygning. 

Vi kommer nu under broen, og på højre side kommer vi til Nobisvej. 

                                                     
                                                     NOBISVEJ 2 - 1978
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Nobisvej 2 har engang tilhørt Ejner Jensen, som boede her til sin død i 1976. 
Han var udlært maler. Ejner Jensens far var vejmand. Forældrene var ”Laurits Vejmand” og 
”Tine”. Hun var døbt Florentine. De havde tidligere ejendommen Nobisvej 4. Laurits og Tine 
havde 5 børn - Martin, f.d. 2/4 1879, Kristian, f.d. 28/4 1888, Einar, f.d. 11/9 1897, Oskar, 
f.d. 11/10 1898 og Peter, f.d. 19/3 1899.  Kristian var tømrer. Ejner blev maler, og blev aldrig 
gift. Oskar var også tømrer og blev gift med Marie. De boede på Gillelejevej 28 A. De fik 
børnene Harry, Svend og Rita. Christian blev gift med Christine, og han var selv stændig tømrer 
i Søborg.  ”Tine Vejmand” passede godt på sine penge, og en gang gik det galt, da hun havde 
gemt dem i kakkelovnen. Det var desværre blevet køligt, så hendes mand, Laurits, tændte op i 
kakke lovnen uden at vide, hvad den indeholdt. Det fortælles også, at Tine gik uden bukser.   
Da jeg kom til Skovhusene havde hver ejendom sin egen brønd, og jeg husker, at brøndene i 
nogle meget varme somre løb tør for vand, men den eneste brønd, der ikke var tørlagt, var den 
hos Ejner Jensen. Den var meget dyb, og folk i området måtte så trave op til Ejner for at hente 
vand i spandevis. 
Huset ejes nu af Benny Hansen. Han er søn af Ida og Jørgen Hansen, ”Sippekildegård” i 
Kohaven. Benny Hansen købte huset i 1976 af boet efter Ejner Jensen. Det er et af de ældste 
huse i vort område, det er bygget i ca. 1720.
Af tidligere beboere kan nævnes Bynke Christine kaldet ”Bynke Stine” og hendes mand, de 
flyttede senere til Nødebo. Deres søn hed ”Bynke Carl”. 
Agnes og Aage Christensen har boet her. 
Niels Otto Nielsen blev senere  gift med Agnes, og de flyttede til Bakke svinget 3. De boede her 
også en periode. Niels Otto havde en motorcykel, en Nimbus, og han købte senere en bil i ca. 
1954 - det var én af de første på egnen. Det var en DKW, der hed ”Trine”. 
Her har også boet Lars Chr. Hansen og Stine kaldet ”Stine Lars Christian”. Det var Ellida 
Petersens farfar og farmor. De boede i den ene ende af huset. Man var dengang meget 
nøjsom, hvad plads angår. Lars Chr. Hansen var tækker. De boede senere i ”Pandekage huset”, 
Munkebakke 4, som senere har tilhørt filmmagister I. C. Lauritzen. Ellida Petersen fortæller, 
at ”Laurits Vejmand” var bror til hendes bedstemor. En anden bror boede på Munkebakke 23. 
Ellidas far hed som tidligere nævnt Carl Hansen, og han var tømrer i Esrum. Moderen blev 
kaldt ”Anna Carl Hans”. Når farfaderen var ude at tække for folk, boede han i længere tid på 
gårdene, og så måtte børnebørnene hjem for at bo hos bedstemo deren. Hun var lidt overtroisk, 
og turde ikke bo alene, da hun var bange for at ”Den onde” (Fanden) ville komme.  
Her på Nobisvej 2 har også boet Carlo og Solveig Petersen. Solveig var datter af Axel Knudsen, 
”Rødhætte”, Haregabsvej 12. Solveig og Carlo havde 3 børn: Ib, Lis og Bent.

Fra tingbogen har jeg dette notat:
19/2 1924 Skøde fra Laurits Jensen til maler Ejner jensen.
29/9 1976 Skøde fra de privatskiftende arvinger i boet efter Ejner Jensen til Benny Henrik 
Hansen.
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NOBISVEJ 4 - MAJ 1998. 

Dette hus siges at være bygget omkring 1900.
De ældste ejere, jeg har hørt om, var Tine og Laurits Jensen. De boede her sammen med deres 
fem børn. Laurits Jensen var vejmand. Læs mere om dem på side 50.
Da Laurits døde fortsatte moderen med at bo her i flere år sammen med sønnen Ejner. Ejner 
overtog senere Nobisvej 2, som også havde tilhørt forældrene. 
Nobisvej 4 blev solgt til Astrid og Christian Monil. Ejner Jensen flyttede derpå ned til Nobisvej 
2. Monil hed Christian Nielsen, men tog navneforandring til Monil. 
Chr. Monil solgte huset i 1964 til Iver Holt. Man kaldte det ”Monils Gård”. 
Efter Holt var det Henrik Jørgensen, der købte huset. Han havde en lampefabrik, der hed 
”Translandia”. Han havde huset fra 1976 til 1988, og familien flyttede derpå til Hellerup.
Derefter var det direktør Schrøder, der købte huset.
Han havde det til 1993, hvorefter læge Bent Saugman og Jytte Saugman købte det.

Notat fra tingbogen:
7/7 1993 vicedirektør Johan Schrøder solgt til dr. med. Bent Saugman.
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NOBISVEJ 8 - MAJ 1998.

Nobisvej 8 blev bygget af Rigmor og Ulrik Knigge i 1961. Han var informationschef ved B & 
W. Rigmor Knigge var søster til Martha Dideriksen i Esrum. De var døtre af slagter Jens Peder 
Pedersen i Esrum kaldet ”Sorte Peder”. Jens Peder Pedersens kone hed Karen Marie Pedersen. 
Hun var født den 16/1 1880 og døde i 1960. Jens Peder Pedersen var født den 1/5 1883 og døde 
den 1/12 1940. Slagter Pedersens øvrige børn var datteren Gudrun kaldet Gudde i Græsted 
født 31/8 1919 og sønnen Viggo Pedersen født 16/4 1909, Damhus. Rigmor Knigge var født 
den 8/1 1911 og døde den 24/6 1982. Ulrik Knigge var født i 1910 og døde den 20/5 1974. 
Martha Dideriksen var født den 7/12 1912 og døde den 4/7 1993. Viggo Pedersen døde den 
4/4 1992 og hans kone Erna  var født 1/4 1909 og døde den 22/11 1994. De er begge begravet 
på Esbønderup Kirkegård.
Huset blev senere købt at fhv. apoteker Erling Sundsvold. Han var apoteker på Esbønderup 
Apotek. Han havde huset i 16 år, fra 1975 til 1991. Den nuværende ejer er Kirsten Behrndt.
Hendes mand, bogtrykker Helge Behrndt, døde i efteråret 1997.
De købte huset af boet efter Sundsvold.

I tingbogen var dette noteret:
9/12 1960 Skøde fra fru A. Monil til Ulrich og Rigmor Knigge.
11/2 1991 Skøde til Helge Behrndt og Kirsten Behrndt.
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Vi vender tilbage til Frederiksværksvej, hvor vi på venstre hånd efter opkørslen til Gillelejevej 
kommer til nr. 10.

FREDERIKSVÆRKSVEJ 10 - 1978.

Her bor nu Inger og Torben Larsen. De købte huset i 1994 af Grethe og Axel Eskildsen, som 
derefter flyttede til Gilleleje.
I 1917/18 boede Ane Christine Magnussen her sammen med sin søn Frederik Magnussen. 
De kom fra Jylland og flyttede senere ud i Sodemark. Fru Magnussen var enke efter Gustav 
Magnus sen, som var svensker. Frederik Magnussen blev kaldt ”Pesen”.
Ane Christine Magnussen var født i 1869 og døde i 1932. Hun ligger begravet på Esbønderup 
Kirkegård.
Frederik Magnussen fortæller mig, at hans mor syede sække af stof, som blev brugt til kullet, 
der blev svedet i milerne, der lå på marken mellem ”Korsvejgård” og savværket.
Huset var dengang ejet af Signe Rasmussen, og hun boede selv i den østlige ende. Hun var 
enke og havde kun én søn, og han var rejst til Australien.
Jeg husker, det var Wuldem Madsen, der havde huset som sommerhus, da jeg kom til Skovhusene 
sidst i fyrrerne. Wuldem Madsen var forstander for Købmandsskolen i København.



50 5150

WULDEM MADSEN OG HANS KONE VED HUSETS 
VESTLIGE GAVL.

Huset lå ved nedkørslen til Bakkesvinget, som før kommunesammen lægningen i 1970 hed 
Bakkevej.

HER GÅR LANDEVEJEN NORD OM ”WULDEMS HUS”.

Karoline, hendes søster Laurine og deres mor, ”Maren Munkebo” har også boet her.
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I tingbogen står:
2/9 1950 Arveudlægsskøde for R. Wuldem m.fl. til fru Agnete  WuldemMadsen
21/6 1972 Skøde fra Agnete Wuldem Madsen til kursusleder Hans Kruse
25/6 1980 Skøde til produktionsleder Frank Michael Christensen
25/10 1985 Skøde til Grethe og Axel Eskildsen
28/7 1994 Skøde til Torben Larsen og Inger Boolsen

UDGRAVNINGEN TIL DEN NYE FREDERIKSVÆRKSVEJ I 
1966.

Lad os gå ned ad Bakkesvinget.

På et gammelt kort i mine gemmer står vejen nævnt som Skovhus gaden. Dette kort er udarbejdet 
ved en opmåling af ejendommen ”Egelundsminde”, matrikel nr. 19, i 1844.
I det første hus på venstre hånd, Bakkesvinget 3, bor nu Heidi Pølkemann og Uffe Mikkelsen. 
De købte huset på tvangsauktion i december 1993.
Det var tidligere ejet af Preben Olsen, søn af Inge og Poul Olsen. Preben Olsen bor nu i 
Esrum.
Jeg kan huske, at der stod blommetræer på grunden, og den blev købt af Niels Otto Nielsen, 
som opførte den nuværende bolig i 1960. Huset blev købt i Gentofte og kørt på blokvogn til 
grunden, som var en del af et stykke jord, der tilhørte Anna Vilhelm, som dengang boede på 
Gillejevej 9, dér hvor nu Klaus Lassen bor.



52 5352

Niels Otto var mælkemand. Han var ungkarl i mange år, men blev i en sen alder gift med 
Agnes Christensen. Da Agnes døde i 1959, flyttede en datter af Henning Jørgensen, Sonja, ind 
i huset, og senere flyttede Elna ind. Hun kom fra ”Søhus” i Øverup. Elna blev gift med Niels 
Otto, og han døde i 1984 kort tid efter gifter målet. Agnes var født i 1903. 
Niels Otto var plejesøn hos Nikolaj Nielsen, som var udlært dameskræd der, og han blev kaldt 
”Dameskrædderen” eller ”Skrædder Pims”.  Nikolajs forældre var Christian og Hanne Nielsen, 
de boede på ”Damhus” ved Tingbakken. Niels Otto havde tre søskende: Jenny, Bernt og Knud. 
Niels Ottos mor, Hanne, var søster til Marie Nielsen, og da moderen døde i barselsseng, kom 
Niels Otto i pleje hos sin moster og onkel. Da mosteren døde blev Niels Otto boende hos sin 
plejefar, Nikolaj. Niels Otto var født i 1918. Han og Agnes ligger begge begravet på Esbønderup 
Kirkegård.

Notater fra tingbogen:
24/12 1960 Skøde fra fru A. Vilhelm til salgschauffør Niels Otto Nielsen
24/6 1985 Skifteretsattest som adkomst for Elna Marie Andersen 
11/7 1990 Skøde til Preben Olsen
18/1 1994 Auktionsmøde m/transport til Heidi Pølkemann og Uffe Rask
Mikkelsen.   

BAKKESVINGET 3 - MAJ 1998.
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BAKKESVINGET 5 - ”SKOVBO” - 1978

Her boede engang snedker Hans Theodor Egelund, født 1848, død 1920, hvis forældre havde 
ejendommen Bakkesvinget 9. Hans kone hed Johanne f. Bruun i 1845, død 1920. Hun var 
guldsmededatter fra Ribe. Jeg kan huske, der boede en fhv. lokomotivfører Christian Petersen. 
Hans kone Johanne var datter af en bror til ovennævnte Hans Theodor Egelund. Denne hed 
Martin Egelund, og moderen hed Petrea Egelund. Han var snedker ligesom sin bror og deres 
far, Johan Peter Egelund Larsen. De boede på Bakkesvinget 9. Jeg har kun en svag erindring 
om lokomotiv fører Petersen, som blev kaldt ”Fut Futten” og hans kone. Jeg kan dog stadig 
mindes, hun havde paryk. Jeg ville engang give hende en lille buket blomster, jeg havde 
plukket, og fik så lidt af et chok, da hun lukkede døren op og havde glemt at tage parykken på, 
og så stod pilskal det foran mig - hvilket syn. Johanne Petersen solgte hoved pinepulver. Efter 
lokomotivfører Petersen, som senere flyttede til Hillerød, blev huset købt af statsskovfoged 
L. Chr. Jensen, kaldet ”Lille Jensen”, for ikke at tage fejl af en anden skovfoged i Grib Skov 
kaldet ”Lange Jensen”. Skovfoged Jensen boede ikke selv i huset, da han købte det, men lejede 
det ud. De første lejere var skrædder Andersen  fra Esrum. Han boede her med sin kone og 
deres fem børn i ca. 1953. De flyttede derefter til Hillerød. I 1956 boede her også en lærerinde, 
som hed Margrethe Berthelsen, sammen med sin søn, der hed Thorvald. 
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CHR. PETERSEN OG JOHANNE, SOM STÅR MED INGRID, 
KIRSTEN CHRI STENSENS DATTER, PÅ ARMEN. BILLEDET 
ER TAGET CA. 1933.

Hanne og Bjarne Harlyk samt børnene Jens og Kirsten har også boet her. Bjarne Harlyk døde 
i 1974. Skovfoged Jensens søn og svigerdat ter, Bent og Grethe Jensen, har også boet til leje 
her. 
Da skovfoged Jensen blev pensioneret, flyttede han og hans kone derpå ind. Efter hans død 
flyttede enken til Hillerød, og huset blev solgt til Stig og Anne Grethe Rønne.
Senere blev det købt af Agnete, kaldet ”Dorthe” og Flemming Mogensen. Hun var datter af 
gartner Harald Rand, den tidligere ejer af ”Krogdals gården”. Dorthe og Flemming Mogensens 
datter Mette bor nu i ”Essebo” i Esbønderup. Da Dorthe blev enke, flyttede hun til Fredensborg, 
og huset blev købt af Mette og Jann Aune, som nu bor her med deres to døtre.

I tingbogen står:
11/12 1952 Skøde fra H.C. Petersen til statsskovfoged Chr. Jensen
17/8 1972 Skøde fra L. Chr. Jensen til pladesmed Stig Rønne
2/10 1984 Skøde til Flemming Mogensen
22/10 1993 Skifteretsattest som adkomst for Agnete Mogensen
23/10 1993 Skøde til Mette Aune og Jann Aune.
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Vi går videre, og kommer nu til ejendommen, hvor jeg selv har boet fra jeg var 5 år gammel.
Bakkesvinget 9, matrikel nr. 19.

BAKKESVINGET 9 - FOTOGRAFERET CA. 1933.

Billedet har jeg fået af Kirsten Christensen, Esrum. Kirsten boede tidligere i Præstemarken, 
og hun er født den 24/12 1907. Kirsten Christensen tjente hos Petrea Egelund fra 1932 til ca. 
1934. Hun boede her sammen med datteren Ingrid.
Her boede fra den 19. dec. 1860 snedker Johan Peter Larsen Egelund, født 1796 og hustruen 
Mette Kirstine født Smith, født i 1804. Til ejendommen hørte en skovlod matr. nr. 30 B. De 
købte ejendommen for 277 Rigsdaler og 16 Skilling.
Johan Egelund døde den 10. april 1887 - hans kone Mette Kirstine døde tretten dage senere 
den 23. april.
Ejendommen blev derefter overtaget af børnene:
snedker Jens Chr. Egelund af Esbønderup, ugift Sigrid Caroline Egelund, snedker Martin 
Henrik Egelund og snedker Hans Theodor Egelund alle af Haregabshusene. Martin Egelund 
blev senere gift med Petrea Egelund. De havde en søn, John Egelund og tre døtre. Den ene hed 
Johanne, og hun er nævnt under Bakkesvinget 5. De andre hed Augusta og Frida.
Matr. nr. 19 blev overtaget af snedker Martin Henrik Egelund den 8/5 1901, købesummen var 
1.400,00 kr. og skovlodden matr. nr. 30 B overgik til snedker Jens Egelund.
Frederik Magnussen fortalte, at Martin og Hans Egelund begge var dygtige møbelsnedkere, 
og de havde snedkerværksted i udhuset, som vi senere kaldte annekset. De lavede også kister, 
og havde på et tidspunkt udstillingsvindue hos købmanden i Esbønderup, hvor der både stod 
møbler og kister. 
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Hans Egelund var ivrig sportsmand i sin fritid. Han lavede slæder, som man kunne køre på 
isen med, såkaldte isbåde. Disse blev anvendt på Esrum sø, når den i strenge vintre frøs til. 
”Bådene” var udstyret med sejl, og kunne derved få god fart på.

Brødrene havde også engang lavet en stor slæde, som blev brugt på vejene, og den var til at 
styre. Jeg mindes svagt, der stod en meget stor slæde, da mine forældre overtog huset.

Et hyggeligt foto - taget af Kirsten Christensen i ca. 1933.

Bagest med hænderne for øjnene står Rosa, og ved siden af hende Else, døtre af naboen Peter 
Jensen. Til højre for Else står Ellen, g.m. August Petersen, yderst til højre står Petrea Egelund, 
som da var enke. Yderst til venstre ser vi Erik, søn af Peter Jensen, og han holder Kirstens 
datter Ingrid i hånden. Den lille pige, der sidder ned, er Hildeborg, datter af Ellen og August 
Petersen. 

Petrea og Martin Egelund havde fire børn. Johanne, Augusta, Frida og John. Frida blev gift 
med tømrer Peter Larsen, Græsted.
Huset blev i 1938 købt af vognmand Kristian Jensen, kaldet ”Bukse Kristian”. Hans første 
kone hed Hulda, og med hende havde han datteren Astrid. Da Hulda døde giftede han sig med 
Ellen. Han var bror til Poul Jensen, kaldet ”Kage Poul”, i Huseby. Poul Jensen var gift med 
Magda. De havde ingen børn.
Kristian Jensen og hans kone flyttede senere til Torpmagle ved Hunde sted.
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BAKKESVINGET 9 - ”BAKKELY” - CA. 1950.

I 1947 blev ejendommen købt af min mor Ellen Petersen og hendes mand fhv. forstander Carl 
Otto Petersen. De gav huset navnet ”Bakkely”.
Jeg kan huske, der i en lille lejlighed i den østlige ende af huset, boede en lejer, kaldet 
”Træskoman dens Jens”. Han var dog ikke den mest rolige at leje ud til, da han ofte spillede 
ret høj musik det meste af natten, hvorefter han gik på krybskytteri i Grib Skov. Jeg erindrer, 
eller har nok fået fortalt, at jeg en dag løb ind til min mor og sagde: ”Mor, mor kom og se, der 
hænger en stor hare i Jens’s brændehus”, og så viste det sig, at det var et af de store rådyr fra 
skoven.
Han flyttede dog inden længe, og siden boede der forskellige lejere. Om Jens ved jeg, at hans 
mor blev kaldt ”Marie Træsko mand”. Hun boede i ”Kristinedal” 
i Esrum, og hun røg skinker og flæsk, og var desuden vaskekone. Hun havde 6 børn: Hans, 
Carl, Jens, Marie, Emilie og Johanne. Vi ser nu, at det igen er disse navne, der bruges til den 
nye generation, der vokser op.
Min mormor og morfar flyttede ind i den lille lejlighed efter Jens, og boede her i en hel del år 
efter min morfars afsked som overportør ved Jernbanen i Hillerød. Min mors forældre hed Ane 
Margrethe og Chr. F. Dehn.
Jeg nød at komme ind til mormor og morfar. Deres stue var meget lille, og jeg husker, det var så 
hyggeligt, når der var ild i kakkelovnen. I køkkenet var der også et gammeldags brændekomfur, 
hvilket der også var i min mors køkken. Køleskab fandtes jo ikke i de små hjem, så man opbe-
varede madvarerne i en kælder, der var gravet ud under køkkenet. Jeg husker også, vi hented
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vand fra en vippebrønd i det hjørne af grunden, hvor Annasvej mødes med ”Hulvejen”. Der 
var heller ikke toilet inde, men et ”das” i udhuset. Først i begyndelsen af halvtredserne fik 
vi badeværelse, toilet og håndvask inde i huset. Det kom der dog aldrig i den lille lejlighed. 
Vandafgiften var på 7,oo kr. pr. måned da vandværket begyndte at levere vand til forbugerne.

BAKKESVINGET 9 - LUFTFOTO FRA CA. 1954.

Hos min mormor kan jeg huske hendes gamle tavle, hvorpå jeg fik lov at tegne med hendes 
griffel, og vi spillede af og til et spil med knapper, det hed vist ”hunden efter haren”. Min 
morfar døde i juni 1957, og min mormor kom senere på et plejehjem i Fredens borg. Her døde 
hun i november 1964. De er begge begravet på Esbønderup kirkegård. Jeg og min mand, Niels 
Steinmann, flyttede ind i den tomme lejlighed ved vort giftermål i august 1964. Min mor var 
født i 1907 og blev enke i 1960 og døde på Toftebo i Esbønderup i juni 1990. Hun er begravet 
på Nødebo kirkegård sammen med sin mand, der døde i 1960.  
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BAKKESVINGET 9 - 1978.

Her har huset fået en ny veranda. Den veranda, der ses på billedet fra 1954, blev købt fra en 
nedrivning på ”Marienlyst” i Helsingør, og derpå kørt til Skovhusene på en blokvogn.
I den lille lejlighed har også Ellen og August Petersen boet. De boede her sammen med deres 
børn Thorkild og Hildeborg fra ca. 1925 til ca. 1939. Thorkild bor nu på Moseager i Græsted. 
Af andre lejere kan bl.a. nævnes Jytte og Leif Nielsen, han var søn af Marthine og Harry 
Nielsen, Smithsvej og Norma og Ebbe Hansen. Ebbe Hansen døde i september 1998. Han var 
bror til Kirsten Christensen. 
Min mor kom på plejehjemmmet Toftebo i 1985.

I en folketælling fra 1850 står: et huus: 2 fam.
Johan Egelund, 54, gift, født i sognet, snedker, huusfader

Mette Margrethe Smith, 47, gift, født i sognet, hans kone
Laura Egelund, 21, ugift, født i Maarum, deres barn
Jens Egelund, 19,    -  ,   -   i       -      ,    -      -
Sigrid Egelund, 16,    -  ,   -   i       -      ,    -      -
Marthin Egelund, 9,    -  ,   -   i       -      ,    -      -
Hans Theodor Egelund, 4, ug.   -   i sognet,    -      -
(fam. er flyttet hertil fra Maarum ca. 1845)
Ellen Marie Hansen, 71, enke, født i Hillerød, almisselem, huusmoder.
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I tingbogen står der:
6/5 1947 Skøde fra Kristian Jensen til forstander Carl Otto Petersen
6/12 1985 Skøde til Jan Richard Holst
26/1 1994 Skøde til Ingrid Strøm Christensen og Finn Bang Christensen.

Mine forældre avlede megen bærfrugt, og denne blev om sommeren afhentet tre gange om 
ugen af kommissionær Peter Petersen, kaldet ”PP”, som boede i Vokstrup. Han kørte tidligt om 
morgenen ind med bærrene til Københavns Grønttorv, hvor de blev videresolgt. På grunden 
var der også en del store gamle æbletræer, og da æblerne ikke var egnet til salg, blev de samlet 
og kørt til Græsted Mosteri, hvor man så kunne få æblemost i stedet for frugten. Jeg husker 
også, at der i min barndom, kom mange handlende kørende. Jeg kan nævne bagerbiler, både fra 
Græsted Andelsbageri og fra Havreholm Bageri. Af brødkuske kan nævnes Børge Chri stensen 
og Knud Hansen ”Bornholmer Knud”. Der kom dagligt mælkemand fra Lerbæk Mejeri, og 
en gang om ugen kom fiskemanden, Chr. Nielsen fra Søborg, med frisk fisk fra Gilleleje. En 
ostemand kom også kørende en gang om ugen, så der var livlig trafik ned ad den lille vej. 
Postbudet, Chr. Nielsen kom dog i mange år på cykel med den daglige post. På brevene stod 
pr. Esrum, da vi havde et fint posthus på Klosteret i Esrum. Postmesteren hed Tilly. 
Huset blev, de første år, vi boede der, lejet ud i hele sommer perio den. Vi boede så selv i 
annekset, da der endnu ikke var strøm her. I køkkenet var der også et brændekomfur, og huset 
havde cementgulv, så det var ikke særlig egnet til udlejning. Folk boede som regel kun tilleje 
én eller to uger ad gangen. Jeg kan ikke huske alle de mennesker, der har boet her, men kan da 
nævne operasanger Niels Brincker, som senere boede på Gydevej. 
En dir. Brolykke fra Bangkok har også boet her som sommer gæst. Med tiden blev annekset 
gjort i stand som sommerbolig, så vi ikke skulle flytte ud, når sommeren nærmede sig. I 
mange år var det Ruth og Knud Daugaard, der havde deres faste sommerbolig her. Jeg nød 
cykelturene til stranden i Dronningmølle sammen med dem, når det var badevejr. Så undgik 
jeg bærplukningen, som jeg ikke brød mig om.  
                                                                                                           

                                                                                                                                                             

        Bakkevej set fra Haregabsbakken. Billedet er taget foråret 1960.
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Bakkesvinget 7.
Så er jeg på hjemmebane. Vi, Grethe og Niels Steinmann, påbe gyndte byggeriet af huset i 
1965 og flyttede ind i april 1966. Det blev bygget som delvis selvbygger hus. Vores nabo, Kaj 
Jensen, hjalp os med støbningen af grunden. Jorden købte vi i 1964 af min mor. Vi byggede 
senere en tilbygning, som bl.a. indeholder garage. 
Min mand er uddannet radiomekaniker (det var før fjernsynets indtog), og vi havde værksted 
her indtil vi i maj 1980 rejste til Grønland. 
Det var ikke fordi vi var trætte af Nordsjælland, men mest fordi vi ville prøve noget andet. 
Vi fik begge job i Nuuk. Jeg var ansat i Grønlands Hjemmestyre, og min mand fik arbejde på 
værkstedet i en stor Radio- og TV forretning. Vi faldt godt til i Nuuk, og rejste først tilbage 
til Nordsjælland, da vore to børn - Henrik og Heidi - kom på videreuddannelse i Danmark. I 
oktober 1992 flyttede vi tilbage til vort hus, som i mellemtiden havde været lejet ud.  

Der stod et enkelt lille notat i tingbogen:

3/11 1964 Skøde fra fru E. J. Petersen til fru Grethe Steinmann.

BAKKESVINGET 7 - MAJ 1998.
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Vi er ikke færdige med Bakkesvinget, og står nu udenfor Bakkes vin get 10.
For lang tid siden boede her Margrethe  Hansen. Hun var søster til Alberta Jensen, Stien 8. 
Margrethe Hansen blev senere gift med Svend Zigan.
Jeg kan huske, at ejendommen, da jeg var barn, blev benyttet som sommer hus, og det var 
kunstmaler William Erle og hans kone, der boede der. De var fra København, og jeg kan svagt 
mindes, den gamle maler have et staffeli og en kasse med maling og pensler, som han tog med 
sig ud i naturen, hvor han så stod og malede.
Ægteparret Erle havde en datter, som var gift med Henning Bille-Holst, han var bror til 
kunstmaler Poul Bille-Holst.  
Huset var meget gammelt, og blev ikke vedligeholdt. Dette fremgår tydeligt af billederne. 
Erle solgte huset til frugthandler Ole Thomasen, Jagtvej 204, København. Han havde ikke bil, 
kan jeg huske, og han og hans kone kom derfor altid med bussen, når de tog ophold  i deres 
sommer hus.

BAKKESVINGET 10 - SET FRA NORD - CA. 1977.
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HUSETS SYDSIDE - CA. 1977.

Huset blev i 1977 købt af Doret og Erik Rosen, og de byggede det om helt fra grunden af. 
Nu er der ikke meget tilbage af det oprindelige gamle bindingsværkshus. Erik Rosen har i 
1997 købt et stykke jord fra nabogrunden, som tilhørte Peter og Sigrid Hansens ejendom på 
Gillelejevej 22.
Grunden skråner op mod ”Haregabsbakken”, som tilhører ”Haregabs gården”. Da jeg var barn, 
var bakken et yndet mål for en lille travetur, hvor man enten kunne gå op ad en sti langs skellet 
vest for Rosens ejendom, eller man kunne gå ned ad Hulvejen (den sidste del af Bakkesvinget 
inden Annasvej), og videre til højre ad Haregabsvej og derpå dreje til højre forbi nr. 14 A. 
Denne passage er nu lukket. 
På Haregabsbakken var der dengang, altså i halvtredserne, en vældig god udsigt, og man 
kunne i det fjerne se både Kattegat og den svenske kyst med byen Mølle og klipperne ved 
Kullen. Jeg kan også huske, der var stillet en bænk på bakken, så man kunne sidde og nyde 
den dejlige udsigt.

Jeg har følgende fra tingbogen:
2/9 1924 Skøde fra fru Minna Helgø m. ægtefælle Henry Helgø til kunstmaler William Georg 
Erle.
30/6 1960 Skøde fra William Erle til grønthandler Ole Anker Thomasen.
27/6 1977 Skøde til Erik David Rosen.
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BAKKESVINGET 10 - VESTSIDEN - MAJ 1998.

Det nykøbte jordstykke vest for huset har oprindeligt tilhørt ejendommen, men blev stykket 
fra i 1924.
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Lige efter Rosens ejendom ligger Bakkesvinget 12.
Nu ejes huset af Per og Helena Fritz-Hansen. De købte det i 1996 af Elvy og Henning Allerup-
Hansen, som flyttede til Farum.
Huset er bygget i 1804.
Jeg kan også huske, der boede en pressefotograf Svend Gjørling. Før ham ejedes det af familien 
Clausen, der kom fra Helsingør.
Da jeg kom til Skovhusene, var det Margit og Maurice Sonnens chein, der havde huset. Tidligere 
var det Peder Jensen, der boede her. Han havde været gift med Inger, og de havde fire børn: 
Ejner, Rosa, Else og Erik. Efter Ingers død blev Peder Jensen senere gift med Gudrun, som 
havde været gift med ”Træskomandens Jens”. Hun havde sønnen Henry, han flyttede først til 
Øverup gårdsvej og senere til Mårum. Peder Jensen havde køer på sin ejendom, og han havde 
også jord ved savværket. Køerne blev vandet i gade kæret, der ligger mellem Bakkesvinget og 
Haregabs vej. 

BAKKESVINGET 12 - 1946.

Her ser vi M. Sonnenschein, der er ved at renovere sin nye ejendom.
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Frederik Magnussen fortæller, at ejeren før Peder Jensen var ”Pløk Hans”. Han var kulsvier 
og havde milen, der lå på ”Kors vejgårds” mark. Denne mile havde han overtaget efter sin 
far. ”Pløk Hans” var gift med Marie. De havde fem børn: Herman, Peter, Ivan, Hanne Marie 
og Fanny. ”Pløk Hans” ejede milen og fik af og til hjælp til svidningen af bl.a. sin bror ”Pløk 
Karl”, som boede på Kukkerbak kevej i ”Skrædderbo”. ”Pløk Karl” var forlovet med en dame 
i Esrum, der hed Line. Hun havde en hund, der hed Vasse. Ellida fortæller, at når ”Pløk Karl” 
havde været på besøg hos Line, gik han altid hjem, når det var mørkt, fordi ingen måtte se, 
hvem han havde besøgt. Line boede i ”Parti Hansens” hus. Hun havde en lille butik, og Ellida 
husker, at hendes søster ville købe et lilla fløjlsbånd, og så lød det fra Line: ”En sådan forfløjen 
farve fører vi ikke”.
Jenny Hansen fra ”Korsvejgård” har også haft denne ejendom. I skødet står, hun solgte den til 
fru Karen Garde den 28/1 1943. Grunden, hvor nr. 14 ligger, hørte også til Bakkesvinget 12. 
Den 30/3 1946 solgte Karen Garde ejendommen til M. Sonnenschein. Hun tog en grund fra, 
hvorpå hun byggede sit hus, Bakkes vinget 14.
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BAKKESVINGET 12 - CA. 1949.

Maurice Sonnenschein, som var tysk jøde, var landbrugskonsulent, og hans kone Margit syede 
for folk. Hun under viste også i kjolesyning på aftenskolen forskellige steder i omegnen. De fik 
tre børn, Carl Henning, Karen, som døde tidligt, og senere sønnen Hans Erik. 
Jeg legede meget med ”Kalle”, som den ældste søn blev kaldt. Han er senere blevet læge. 
Jeg husker, at Sonnenschein, ”Mossi”, som han blev kaldt, mange gange om sommeren sad 
i sin have og spillede på sin lut. Han var plejebarn hos Jenny og Henning Hansen, der havde 
”Korsvejgård”. 
Sonnenschein flyttede senere til Græsted Stationsvej 53. Han var født i 1911 og døde i 1997, 
og ligger begravet sammen med sin datter på Esbønderup kirkegård. Hans enke bor nu på 
Toftebo i Esbønderup.
Huset har haft nordisk tilknytning, mente Helena Fritz-Hansen. Hun er fra Finland, Elvy 
Allerup-Hansen var fra Norge og Margit Sonnenschein var svensker.
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BAKKESVINGET 12 - MAJ 1998.

I tingbogen står der om denne ejendom:

10/10 1947 Skøde fra Karen Garde til landbrugskonsulent Maurice Sonnenschein
7/7 1961 Skøde fra M. Sonnenschein til pressefotograf Sven Gjørling
5/6 1969 Skøde fra Sven Gjørling til Poul Clausen og Christel Clausen
2/3 1977 Betinget skøde til Henning Frits Allerup-Hansen og Elvy Allerup-Hansen
26/6 1996 Skøde til Per Fritz-Hansen og Elsa Helena Fritz-Hansen.
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Bakkesvinget 14.
Denne grund hørte til Bakkesvinget 12, og var ejet af enkefru Karen Garde fra Gentofte. Hun 
solgte Bakkesvinget 12 og tog denne grund fra, og byggede derpå ”Tophuset”, hvilket passede 
fint til be liggenheden på en bakketop. Det blev bygget i midten af fyrrerne. Hun solgte huset 
for 16.000,00 kr. den 1/5 1954 til min mands onkel og tante, Gerda og Poul Steinmann, som 
boede på Lyngbyvej 52, i København. Han var farvehandler. Jeg husker de kom kørende fra 
København hver eneste weekend på deres Nimbus motorcykel. Den havde sidevogn, og senere 
købte de en varevogn - en Morris. 

BAKKESVINGET 14 - MAJ 1998.

I juni 1967 overtog deres søn og svigerdat ter det. Det var Per og Bente Steinmann. Huset blev 
derpå helårshus. De flyttede derfra til Blovstrød i april 1970. 
Inden Gerda og Poul Steinmann købte huset, havde de fra sidst i fyrrerne boet som sommergæster 
hos ”Slagter Laurits”, som boede i et lille hus på Kukkerbakkevej.
Da Bente og Per Steinmann flyttede, blev huset købt af en enlig dame - Mildrid Olsen.
Senere boede her Gitte og Kim Larsen. Gitte er datter af John og Inger Grethe Andreassen, 
Esrum. Helle, en søster til Gitte, bor nu  på Annasvej 1.
Derefter var det Mikkel Andersen, der købte huset. Efter ham var det Camilla Sand og Anders 
Bjerre-Poulsen, der havde huset.

Fra tingbogen har jeg noteret:
26/9 1989 Skøde fra Mildrid Olsen til Kim Larsen
27/5 1994 Skøde til Mikkel Andersen
13/8 1997 Skøde til Camilla Sand og Anders Bjerre-Poulsen
Huset er atter solgt i maj 1998 til overbygningskonstruktør Erland Kampfenborg. 
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BAKKESVINGET 16 - MAJ 1998.

Bakkesvinget 16 er det sidste hus her på vejen.
Huset ejes af Britt Rolfdatter Hernø og Hans Sønderby. De købte det af Jørgen Bjerre Sørensen 
i 1995. Han havde haft huset fra 1987.
Da jeg var barn var det vognmand Svend Christensen, der havde huset, og det blev kun benyttet 
som sommerhus. Christensen boede på Lundedalsvej 10 i Hellerup.
Svend Christensen købte grunden af Ralph Hernöe i 1944 for kr. 2000,-.
Svend Christensen havde en gammel Chevrolet, og hans bilnummer var K 6868, så når han 
kom kørende, hvilket ikke gik helt stille af, så sagde vi altid, nu kommer 6868.
Jeg kan huske, der i det lille udhus, ”hønsehuset”, som kun bestod af et rum, boede en familie 
på 4. Det var mælkemanden Johannes Rasmussen, hans kone Else og døtrene Inger og Bodil. 
De flyttede senere til Saltrup. Bodil blev senere gift med Hagstrøm, og de havde i mange år 
symaskineforretning i Hillerød.

Efter Svend Christensen var det datteren Bodil og svigersønnen, Jørgen Arnedal, der overtog 
huset.
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”HØNSEHUSET” - BAKKESVINGET 16 - MAJ 1998.

Grunden er udstykket i august 1942 fra ”Haregabgården”, som den hed tidligere.
Huset blev bygget i 1943. 

I tingbogen står:
7/9 1944 Skøde fra R. Hernø til vognmand Sv. Erik Christensen
27/9 1972 Skøde fra Svend Erik Christensen til Jørgen Arnedal
19/5 1983 Skøde til Ole Mølgaard
6/5 1986 Skøde til Gert Nielsen
16/11 1987 Skøde til Jørgen Bo Sørensen
24/8 1995 Skøde til Hans Sønderby og Britt Rolfdatter Hernø.

Vi går tilbage ad Bakkesvinget til Frederiksværksvej.

Vi har omtalt nr. 10 tilhørende Inger og Torben Larsen. 
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Vi går videre til Frederiksværksvej 8, som tilhører tømrer Ejvind Bøgh Rasmussen. Hans grund 
er udstykket fra nr. 6 i 1964, og Ejvind Rasmussen har fortsat med den savværksvirksomhed, 
der var på stedet.

FREDERIKSVÆRKSVEJ 8 - MAJ 1998.

Carl Gustav Rosen solgte savværket til Græsted Trælasthandel ca. 1965. Ejvind Bøgh 
Rasmussen købte savværket af Græsted Trælast handel i 1978.

BEBOELSEN TIL SAVVÆRKET - MAJ 1998. 
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FREDERIKSVÆRKSVEJ 6 - MAJ 1998.

Vi passerer Frederiksværksvej 6, der nu ejes af sy stemkons. Jens Korsgaard og lærer Anne W. 
Korsgaard.
Tidligere var huset ejet af savværksejer Carl Gustav Rosen, som var søn af skovrider Rosen, 
der boede i Nødebo skovdistrikt. Skovridergården ”Skovfryd” er senere blevet indrettet til 
Skovskole. 
Rosen købte ejendommen af Olga og Victor Børge Kragh i 1954. Kragh havde 2 sønner, 
Jørgen og Svend. Viktor Krag var fag foreningskas serer, og opkrævede kontingentet hjemme 
fra bopælen. Da Olga Krag blev enke flyttede hun ned i huset på Gillelejevej 24.
Den nuværende ejendom blev bygget af Carl Gustav Rosen fra 1953 til 1956.
Rosen emigrerede senere til Canada. Fru Marie Kirstine Rosen var født den 19/9 1921 og døde 
i 1987. Hun er begravet på Esbønderup Kirkegård.
Huset var ejet af Grasto og Larsen, og blev købt ca. 1992 af Korsgaard.
Før kommunesammenlægningen var adressen Skovhusvej 44.
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FREDERIKSVÆRKSVEJ 4 - 1978.

Dette hus ejes af Svend Tang. 
Huset var tidligere et sommerhus, som ejedes af repræsen tant, Ralph Hernöe. Han og hans 
kone Ingrid boede i København, og de kørte i en sølvgrå Jaguar, kan jeg huske. De havde en 
plejesøn, der hed Peter Hernöe. Han købte senere Munkebak ke 20. Peter Hernöe var ugift 
og døde 42 år gammel den 13/5 1983. Han faldt om på tennisbanen. Plejeforældrene overtog 
derefter hans hus.
Ralph Hernöe var født i 1907 og døde i 1993, Ingrid Hernöe var født i 1899 og døde i 1988. 
De ligger alle begravet på Esbønderup kirkegård.
Da ”Tine Vejmand”, Ejner Jensens mor så fru Hernöe ligge og tage solbad på et tæppe i haven, 
uden en trævl på kroppen, sagde hun til Kaja Jensen: ”Du skulle ellers lige ha’ set den nye 
”køven havner” ligge og sole sig splitternøgen, bare der ikke går spy i sulet”.
Længere tilbage har der boet en Christian Thomsen. Han havde tre børn, Theodor, Vilhelm og 
Oline.
Senere boede murer Niels Sørensen og hans kone Marie i huset. Niels Sørensen døde ca. 1927. 
Marie Sørensen døde i 1936. Marie var svensker. Det fortælles, hun ikke kunne skrive.
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GULDBRUDEPARRET MARIE OG NIELS SØRENSEN FORAN 
DERES HUS - 1923.

Dette billede har jeg fået af Inger og Torben Larsen på Fre deriksværksvej 10. De havde fået 
det af en tidligere ejer af deres hus. Jeg mente derfor, det måtte være nogle beboere fra denne 
ejendom. Jeg spurgte mange, og der gik lang tid, før jeg endelig fik opklaret, hvem det nydelige, 
ældre ægtepar var. 
Da jeg viste billedet til Gudde Kristensen i Græsted, kunne hun straks fortælle, at det var murer 
Niels Sørensen og Marie. Det var her på Frederiks værksvej 4, de boede og ikke, som jeg troede, 
på Frederiksværksvej 10, hvor jeg havde fået billedet. Jeg kan derfor i denne sammen hæng 
opfordre alle til at skrive bag på familiebille derne, hvem det forestiller, og hvornår billederne 
er fra.
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Det næste hus, Frederiksværksvej 2, hed i min barndom ”Pletten”.

FREDERIKSVÆRKSVEJ 2 - 1978.

Hækken er vokset meget i de tyve år, der er gået, siden dette billede blev taget, så nu kan man 
næsten ikke se huset fra vejen.

Her har engang boet Vilhelm Hansen.
Senere var det Rasmus Jeppesen og Ane Marie Jeppesen, der købte huset. Han var skovløber 
i ”Kalvehavehus”, og flyttede hertil, da han blev pensioneret. De fik dog ikke mange år som 
pensionster, hun døde i 1935, og han døde året efter. De er begge begravet på Esbønderup 
Kirkegård. Rasmus Jeppesen var født i 1863 og hans kone var født i 1871.   
Efter dem, var det Jens Peter Jensen, ”Jensen Pletten” eller ”Plet Jensen”, der boede her. Hans 
kone hed Karen Elisabeth Jensen. Det var et par hyggelige gamle mennesker. De havde kun én 
datter, og hun var emigreret til Argentina, og hun hed Grethe.
Huset blev senere købt af fru Ellen Sørensen. Hun gav huset navnet ”Ellebo”.
Ellen Sørensen kom fra Bagerstræde i Esbønderup, hvor hun havde haft konditoriet. Søndergaard 
overtog konditoriet efter hende. Ellen Sørensen havde en søn og en datter. Ellen Sørensen 
gjorde rent på Esbønderup Sygehus.
Nu er det fhv. skibsbygger Lars N. Andersen og hans kone Gudrun, der bor her. Deres datter 
Anne Grethe Rønne boede engang på Bakkesvinget 5.
Andersen købte huset i 1975 af Ellen Sørensens arvinger.
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Der har engang ligget en lille landejendom lige efter ”Pletten”. Denne ejendom blev revet ned, 
da vejføringen blev ændret. I min barndom var det Petra Hansine Bendte Mogensen og Niels 
Peter Mogensen, der boede her. De var forældre til Edith, som var gift med Marius Jensen, 
tidl. ”Sippekildegård”. Edith Jensen, kaldet ”Mogens” var født den 13/3 1905 og døde i 1996. 
Marius Jensen var født den 23/3 1903. Før Mogensen hed ejeren Svantesson, og hans kone hed 
Katrine. De havde flere børn. Svantesson kørte med mælk for Lerbæk Mejeri. 
Else og Frits Nielsen købte huset af Mogensen i 1964 for 45.000, kr. Frits Nielsen var født 
den 25/10 1922 og døde i 1964. Huset blev revet ned, da den nye vej skulle anlægges, og Else 
Nielsen købte derpå en grund af Jørgen Hansen, ”Sippekildegård”, for 5.000,- i 1965. Hun 
byggede huset, der nu ligger på Kukkerbakke vej 2. Else og Frits Nielsen  fik børnene: Leif, 
Merete, Jan, Henning og Irene.
Kukkerbakkevej vil jeg dog ikke komme ind på her. Vi går derimod til højre ad Annasvej.
Annasvej er opkaldt efter Anna Vilhelm, som i sin tid boede på Gillejevej 9. Marken der støder 
op til Annasvej hører stadig til denne ejendom.
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ANNASVEJ 1 - 1978.

Annasvej 1 - ejes nu af Helle og per Korneliussen. Huset er bygget i 1902. I 1997 er der bygget 
en ende til huset.
Her har engang boet Stine og Jacob Larsen. Han tjente i tidernes morgen på Esrum Møllegård, 
og hans løn var 75 øre om dagen.
Ruth og Knud Jørgensen har boet til leje her omkring 1944.
Vi kan også nævne Iris og Jørgen Nielsen, som var søn af Aksel Nielsen, Tingbakken. Andre 
lejere var bl.a. Emma og Svend Nielsen, de havde to børn, Ingelise og Jørgen.
Det var Carl og Mathilde Nielsen der ejede huset. Deres søn Richardt Nielsen arvede huset 
og boede her sammen med ”Christian med Bjørnelappen”. Han var bror til Laura, der boede i 
fru Møllerstrøms hus. Christian flyttede senere ned i ældreboligerne i Esbønderup. Han døde 
i 1988.
Jeg husker Richardt Nielsen, der boede her. Han begik selvmord og blev begravet den 11. maj 
1971. Han var vejmand, og arbejdede bl.a. hos Enok Petersen i Gadevang. Enok Petersen var 
gift med Ellida Petersen, som nu bor i Hillerød.
Christian Nielsen, som jeg nævner under Munkebakke 23, er bror til Richardt Nielsen.
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Der har senere boet en englænder, Robert Wilmot-Wilkinson, kaldet ”Englis”. Han var 
portrætmaler. Hans kone Merete var søster til Dida Schade. Jeg husker, de havde en Skt. Bern-
hardtshund, han ofte gik tur med på Frederiksværks vej, d.v.s. det var hunden, der nærmest 
gik eller løb afsted med manden efter sig. Merete var syge hjælper på Hillerød Sygehus. De 
flyttede senere til Lan geland.
Huset var derefter ejet af Jacob Øhlenschläger, som senere flyttede til ”Haregabsgården”, her 
døde han i ca. 1993.

I tingbogen står der:
18/7 1986 Skøde fra Gitte Nielsen og Leif Christensen til Per Corneliussen.

ANNASVEJ 1 - MARTS 2001.
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ANNASVEJ 3 - 1978.

Annasvej 3 - tilhører Kaja Jensen. Hun er enke efter Kaj Jensen ”Smukke Kaj”. Kaj Jensen var 
født i 1908 og døde i 1987. Han ligger begravet på Esbønderup Kirkegård. Kaja er født i 1910. 
Hun er i september kommet på pleje hjem.
Det oprindelige hus var meget gammelt og ret forfaldent med stråtag. Dette blev revet ned og 
genopbygget, som vi næsten ser det i dag. Det skete omkring 1960.
Før Kaj og Kaja boede her Carl Nielsen, hans kone Mathilde og deres tre børn, Christian, 
Richardt og Sigrid. Christian nævnes under Munkebakke 23, og Richardt boede Annasvej 3. 
Carl Nielsen var bror til Lars Peter Nielsen, Huseby.

I tingbogen står:
19/4 1944 Skøde fra C.Fr. Wilhelm til skovarbejder Kaj Jensen.
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Annasvej 5.
Dette er et forholdsvis nyt hus. Dette ejes nu af Inge og Lars Skogstad. Huset er bygget ca. 
1987.
De købte huset i 1993. Før den tid var det Ole Andersen og Nynne Ovesen, der boede her.

ANNASVEJ 5 - MAJ 1998.

Grunden er udstykket fra ”Krogdalsgården”, der tilhørte gartner Harald Rand. Det var fru 
apoteker Lind i Silkeborg, som købte grunden. Det var to nevøer til fru Lind, som byggede hus 
på grunden, de hed Lars og Niels Koed.

Som barn husker jeg kun, der på denne grund lå en faldefærdig ruin af et hus, som vi kaldte 
”Studenterhytten”, andre kaldte ruinen ”Fallenbo”.
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Tingbogsnotater:
22/1 1941 Skøde fra H. Rand til fru apoteker Gunild Lind
19/11 1985 Skifteretsattest lyst som adkomst for 
Lars Rand Koed
Jakob Koed
Marianne Birgitte Fairbrother
Niels Henrik Koed Rasmussen
Susanne E. Koed
Hans Jacob Koed
Mogens Koed
1985 Skøde til Ole Andersen og Nynne Ovesen
24/2 1993 Skøde til Inge Skogstad og Lars Skogstad.

En gåseflok ved Bakkesvinget - ca. 1950. I baggrunden ses Annasvej 3, hvor huset dengang 
var med stråtag.
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ANNASVEJ 7 - MAJ 1998. 

Dette hus er også ret nyt, og ejerne er tømrer Claus F. Henriksen og lærer Tine M.F. 
Henriksen. 
Tine er datter af Helle Rand, hvis forældre boede på ”Krogdals gården”.
På denne grund lå der tidligere et lille sommerhus - et træhus, som tilhørte Ulla og Jan Dyberg 
fra København.
Henriksen købte ejendommen af disse og byggede deres hus i 1986/87.
Grunden er udstykket fra ”Krogdalsgården”, Haregabsvej 6.

I tingbogen står:
23/7 1958 Skøde fra Ruth Rand til fru manufakturhandler Ulla Pheiffer
1/2 1968 Skøde fra fru Ulla Pheiffer til radiotelegrafist Jan Tryde Dyberg
5/9 1986 Skøde til Claus og Tine Henriksen.
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ANNASVEJ 9 - 1978.

Jeg husker den gamle enkefru Ane Marie Christensen, der boede her sammen med sin datter 
Ella. Fru Christensen og hendes mand Hans Vilhelm Christensen var forældre til fru Rand på 
”Krogdals gården”. Christensens hus lå på en udstykning fra denne ejendoms jord. 
Harald Rand havde bygget huset, som i 1939 blev købt af hans svigerforældre.
Hans Vilhelm Christensen var født i 1874 og døde i 1941, hans kone Ane Marie var født i 1877 
og døde i 1966. Deres datter Ella var født i 1906 og døde i 1982. De ligger alle tre begravet 
på Esbønderup kirkegård.
Efter disse blev huset overtaget i 1968 af en anden datter og svigersøn fra København - Karen 
Margrethe, kaldet Grethe, og Torben Lyng Petersen. De nyistandsatte huset og boede her med 
deres sønner Ole og Jesper.  
Grethe Lyng Petersen døde i marts 1982. Søsteren Ella, som de havde boende efter moderens 
død, døde i april samme år. Derefter boede Torben her sammen med sønnen Jesper. Torben 
Lyng Petersen døde i september 1994, hvorefter Jesper Lyng Petersen overtog huset.   
For enden af grunden ligger en lille branddam, hvor jeg kan huske, vi som børn løb på skøjter. 
Nu er vandhullet næsten groet til, og desværre ikke noget kønt syn. 

I tingbogen står følgende:
26/9 1956 Skifteattest for fru Ane Marie Christensen
26/9 1968 Skifteretsattest lyst som adkomst for frk. Ella Christensen
26/9 1968 Skøde fra Ella Christensen til maskinarb. Torben Lyng Petersen
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28/5 1986 Skøde til Jesper Lyng Petersen.

Vi går tilbage ad Annasvej, og drejer til højre ind ad Munkebak ke.

MUNKEBAKKE 25 - MAJ 1998.

Munkebakke 25 er det første hus vi støder på, og her bor nu Anne, Sonja og Ulf Raabo. De 
købte huset i 1972 af driftsleder Agerskov, som flyttede til Møn.
”Sundvue” hed huset, og det blev bygget af Herman Johansen, der var bror til Kaja Jensen, 
Annasvej 3. Han var hovmester. Byggeåret var 1954. Herman blev gift med Birthe i 1960, 
og de solgte huset i 1967 og rejste til Spanien. Senere flyttede de til København og derfra til 
Maribo på Lolland. 

I tingbogen står:
6/3 1951 Skøde fra Carl Vilhelm til hovmester Viggo Herman Johansen
2/3 1967 Skøde fra Viggo Herman Johansen til gårdejer Axel Gunnar Nielsen
8/1 1972 Skøde fra Axel Gunnar Nielsen til ingeniør Ulf Raabo.
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MUNKEBAKKE 23 - MAJ 1998.

Dette er en gammel ejendom.
Ellida Petersen fortæller mig, at en bror til hendes bedstemor boede her i begyndelsen af 
tyverne. Han blev kaldt ”Onkel Hjulmand”. Hans kone hed Hanne. Onklen havde gjort noget 
”grimt”, og havde været i fængsel for det. Han havde ingen stemmeret. Det var noget med 
et mord, hvor han engang havde slået en mand ihjel sammen med en anden. Da onklen blev 
enkemand fik han en husbestyrerinde, der hed Staffine. Hun nævnes under Stien 4. Ellidas 
bedstemor mente, Staffine var lidt nærig, for som bedstemor sagde: ”Hun gav ikke engang en 
”tår kaf’”. Jeg har senere fået oplysninger om ovennævnte af  Svend Torben Kaas, Esbønderup. 
Kaas og hans kone har studeret kirkebøgerne, og fundet frem til dette: Niels Peter Jensen, f.d. 
24/9 1843 i Nakkehoved, gift den 20/11 1874 med Johanne Kirstine Pedersen f.d. 21/8 1852 i 
Esbønderup. Niels Peter var tækker om sommeren og arbejdede i skoven om vinteren. Johanne 
døde 5/5 1927, hvorefter hans solgte huset og flyttede til Birkerød. Her bor han først hos 
sønnen Kristian Martin og senere hos den yngste søn Jens Peter. Han dør den 7/10 1930 og er 
begravet i Birkerød. Niels Peter og Johanne fik 8 børn: Regine Petrea, Karl Jens Peter, Kristian 
Martin, Kristine Sofie, Anna Kamilla, Fransiska,  Jens Peter og Nora Johanne. 
Robert Andreasen, f.d. 25/11 1903 i Birkerød, senere slagter i Esrum, var søn af Kristian 
Martin Jensen og Anna Jensine Andersen, f.d. 13/4 1869. Hun blev gift Andreasen, og manden 
døde året før Robert blev født. Anna Jensine får 6 børn. Robert er den yngste. En datter Elvira 
er mor til Svend Torben Kaas. Hans far hed Aage Johannes Nielsen Kaas.
En bror til Niels Peter Jensen var Laurits Jensen, kaldet ”Laurits Vejmand”. Se  side 50 og 
52.
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Jørgen Ludvigsen og hans kone Marie købte huset ca. 1927. Han var født den 26/2 1890 
og døde den 6/4 1970. Ludvigsen var arbejds mand. Han slog bl.a. skærver til vejen. Marie 
Ludvigsen døde den 29/3 1954. De ligger begravet på Esbønderup Kirkegård.
I 1955 blev huset solgt til Elly og Christian Nielsen, der tidligere havde boet til leje i Bjørnsens 
hus, Munkebakke 19.
Christian Nielsen blev dræbt i 1967 ved en færdselsulykke på vej til sit arbejde ved depoterne 
i Grib Skov. Han ville krydse vejen, og kørte på sin knallert lige ud foran en bil. Elly Nielsen 
flyttede derefter til Ramløse.
Huset blev nu købt af Carl Dannevang.
Derefter var ejerne Anna Marie og Johan Skærbæk.
Nu er det skibsingeniør Arne Borghegn og lærer Tove Borghegn, der har huset.

Fra tingbogen har jeg:
16/1 1980 Skøde fra Ove Strømberg og Hanne Madsen til Arne Borghegn og Tove Borghegn.
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Munkebakke 22 ligger på den modsatte side, og det er et gammelt 
hus, der er helt nyrenoveret.

MUNKEBAKKE 22 - 1978.

Her boede engang stenhuggeren Peter Hansen og hans kone Karoli ne. Hun var søster til Ejner 
Nielsens far, kaldet ”Laurits Rødkilde”. Karo line Hansen blev enke, og da hun flyttede til en 
plejedatter i Frederiksværk, købte grevinde Wachtmeister huset af hende.
Huset har været benyttet som atelier for Poul Bille Holst.
De nuværende ejere er revisorass. Gitte Andersen og revisor Jan Schultz.

Fra tingbogen har jeg noteret følgende:
16/11 1994 Skøde fra Kim Thomsen til Gitte Thelander Andersen og Jan Schultz.
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MUNKEBAKKE 20 - MAJ 1998.

Munkebakke 20, ligger lidt tilbagetrukket fra vejen.
I dette hus bor nu sy stemkons. Svend-Erik Nielsen og hans kone Kim Nielsen.
Huset er bygget af kunstmaler Schlichtkrull, som var gift med Ebba Thümann, der var datter 
af godsejer Thümann, ”Esrumgård”.
Senere købte grevinde Wachtmeister huset af kunstmaler Schlicht krull.

I tingbogen står følgende:
17/9 1975 Skøde fra skifteretten i Helsinge som behandlende boet efter fru Sophie-Louise 
Bille Holst til Peter Hernø.
29/2 1984 Skifteretsattest som adkomst for Ralph Hernøe og Ingrid Hernøe.
10/9 1984 Skøde til Lone Agerskov og Svend Erik Nielsen.
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MUNKEBAKKE 18 - 1978.

Munkebakke 18 er en gammel ejendom, som er bygget i 1800. Den hed ”Lillegården”. Her 
boede engang Ane Lars Pedersen sammen med sin søn Christian Lars Pedersen. Han flyttede 
senere til ”Ny Højbo” og lejede her et værelse. Han var en ”stor” krybskytte.
Senere var det maleren Poul Bille-Holst og hans kone Else Bille-Holst, som jeg kan erindre. 
Hun kaldte sig Else Bille. Hun var uddannet damefrisør. Hun var født Ulbrandt, og hun var fra 
København. 
Da Bille-Holst døde, blev huset overtaget af Tove Lång, en datter af Bille-Holst og grevinde 
Wachtmeister. Else Bille fik til ladelse til at blive boende, men da hun i marts 1987 flyttede til 
en ældrebolig i Gilleleje, købte Christina og Stig Karlsen huset af Tove Lång, Gårdala 240, 32 
Flyinge i Sverige.
Else Bille døde den 22. januar 1993. 
Henning Hansen fortalte, at han og købmand Møllerstrøm engang blev meget vrede på Poul 
Bille-Holst. Grunden var, at Bille-Holst havde hængt Else op i et træ i det ene ben, og i den 
stilling skulle hun males. Hun hængte uden en trævl på kroppen og hylede og skreg, så det var 
ikke med hendes gode vilje.
Huset er nu blevet flot renoveret i løbet af årene 1987 til 1992.
Nu hedder huset ”Charming”.
Jeg husker, der stod et par sjove troldefigurer øverst på de murede søjler ved indgangen. Disse 
figurer var af træ, og blev kaldt ”Guderne”. De var lavet af professor Glob.
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Fra tingbogen i Helsinge har jeg noteret følgende:
6/5 1987 Skøde fra Tove Lång til Stig Karlsen.

MUNKEBAKKKE 18 - MAJ 1998.
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Der har engang ligget et hus mellem Munkebakke 14 og 18, men dette hus er brændt for mange 
år siden. Det lå her ikke, da jeg kom til Skovhusene i 1947. Huset hed ”Fuglere den”.
Manden blev kaldt ”Fuglen” eller ”Fugle Jens”. Han blev også kaldt ”Nøsse”. Han arbejdede 
på Raadvad.
Han var en meget dygtig konservator.
Da hans kone engang var indlagt på Esbønderup Sygehus, fik hun besøg af sin mand, og han 
befandt sig åbenbart så godt, at han blev liggende i hendes seng og overnattede dér.
Da hans kone var død, ville han have sig en husbestyrerinde, fortalte Ellidas bedstemor. Han 
søgte efter en dame i avisen, og hun kom for at høre om stillingen. ”Hvor skal jeg så sove?” 
spurgte hun, så svarede han: ”Vi kan da nok hænge et ”laven” op”. Hun ville også vide, hvad 
hun skulle bestille. Hun skulle da sørge for middagsmaden, og om søndagen skulle hun servere 
”serat”, det var dessert. ”Hvor vasker du dig?”, spurgte hun. ”Ja, det er jo ikke hver dag, 
ja, vi har da en spand ude ved posten”. Hun kunne sove i sengen, og han kunne så sove på 
slagbænken. Hun kom fra Tikøb, men var dog ikke interesseret i stillingen.
Han kom også på besøg hos bedstemor, sagde Ellida. Han var sulten, og bedstemor sagde, 
”jamen jarn, jeg har noget gammel kål”. ”Fugle Jens” svarede så: ”Kom du bare med maden, 
Stine”.
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KØBMAND MØLLERSTRØMS BUTIK - FØR 1920.

Munkebakke 14 er det sidste hus, jeg vil skrive om i denne lille beretning. Vi er nu lige overfor 
Haregabsvej, hvor vores rundtur startede, og har således sluttet ringen.
I dette hus kan jeg huske, der var købmandsforretning, da jeg var barn. 
Det var købmand Margrethe Møllerstrøm, der ejede ejendommen. 
Jeg husker svagt, at det var et ret lille butikslokale, og man kan vist godt kalde det en 
blandet landhandel. Der hængte varer oppe under loftet, og i butikken var der også en stor 
kaffemølle.
Ejendommen er blevet restaureret, og her bor nu flere familier.
Det er arkitekt Pelle Hansen og fuldmægtig Inger-Johanne Hansen samt ass. Birgit Hansen og 
merkonom Ib Hansen.
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BUTIKKEN - CA. 1950.
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Før Aksel og Margrethe Møllerstrøm var det købmand Arno, der havde for retningen. Han blev 
senere skovkasserer ved Amtet. Ingeborg og Frederik Arno fik fire børn, Bent, Gerda, Ida og 
Frode. Ida blev senere gift med købmand Meyn i Gilleleje. Gerda var ældst. Hun var født i 
1907.
Arno flyttede til Esrum, hvor han solgte brænde fra sit kontor på Esrum Kloster. Den øverst 
ansatte ved Amtet var amtsfuldmægtig Schlichtkrull.  

FRA KØBMAND ARNOS STUER - FIN KLUNKESTIL.

I sidebygningen har boet Hedvig og Carl Hansen, hun var søster til Axel Hansen ”Smask” eller 
”Skurken”. Axel Hansen var søn af Marie og Anton Hansen. Hedvig og Carl havde 3 børn, 
Poul, Myrna og Jette. Jette blev senere gift med Robert Jensen, de bor i Hundested. Hedvig og 
Carl Hansen flyttede  herfra til ”Udridergår den”. De blev senere skilt, og Hedvig blev derpå 
gift med Frederik Johansen, en bror til ”Pinde Erik”, og de flyttede senere til Melby. Derudover 
har der boet mælkemanden Johannes Rasmussen og hans kone. 
Agnes og Aage Christensen boede her, da de blev gift i 1924, senere boede her et søskendepar 
Herman og Laura Petersen. De havde også en bror, der hed ”Christian med Bjørnelap pen”. 
Christian boede hos Richardt Nielsen, Annasvej 1. Han spiste hver dag sammen med Herman 
og Laura. 
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Herman var kulsvier, han arbejdede ved milerne, som lå lige efter Nødebo. Der lå også miler 
bag Lille Ostrup. Herman døde først. De havde tidligere boet i kommunehu set. 
Margrethe Møllerstrøm havde en stor Skt. Bernhardtshund, der hed ”Valdo”.
Fru Møllerstrøm lukkede butikken i 1966, flyttede derefter hen til sønnen Orla Møllerstrøm i 
Helsinge, hvor hun døde i 1967.
Fru Møllerstrøm købte huset overfor af Hans Larsen. Hans husbestyrerinde hed 
”Gundelunde”.

I tingbogen er noteret dette:
15/1 1975 Skøde fra Gunner Frank Pedersen til Ib Guldberg Hansen og Pelle Preben Guldberg 
Hansen.

MUNKEBAKKE 14 - 1978.
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Som afslutning på min lille rundtur i Esbønderup Skovhuse vil jeg vise et gammelt luftfoto af 
hele området.
Billedet har jeg lånt af Sv. A. Nielsen, ”Munkevang”.
Vi ser tydeligt alle træerne på ”Haregabsgårdens” marker, og i øverste højre hjørne kan vi også 
se Korsvejen, ”Franciskas Hjørne”, hvor nu broen er bygget.
Vi ser ligeledes, at landevejen gennem området endnu ikke er blevet reguleret.

LUFTFOTO - CA. 1960.

For nye beboere i området må det da være spændende at se, hvordan det hele med tiden er ændret, 
og for os andre, der er vokset op med forandringerne, er det også et fornøjeligt tilbageblik, da 
meget trods alt er gået i glemmebogen.
Gennem de oplysninger, jeg har fået, fornemmer jeg, at mange af datidens personer boede 
under meget ringe kår, så sætningen om ”de gode gamle dage” kan vist ikke helt passe.
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Jeg har tilføjet en del oplysninger om personers fødsels- og dødsdatoer, da jeg som slægtsforsker 
selv har haft megen glæde af at finde mine aners årstal. Jeg håber derfor at nogle kan få gavn 
af disse notater.

Vi holder af dette idylliske sted,
som lige i skovkanten ligger. 
En masse personer jeg har fået med,
når bagud i tiden vi kikker.
Ja, meget er sket, som vi bør huske på,
så ej det i fremtiden glemmes,
lidt viden fra teksten vi sagtens kan få
- et pust fra vor fortid fornemmes.

Grethe Steinmann - efteråret 1998.


