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Lisbeth Bjerager 
BILUDLEJNING OG RARE ESRUM MINDER 
Samtale marts 2017 med Birgit Farre og Elin Kirkegaard 
 
Lisbeth Bjerager er født i 1936, og hun kom i 1965 til Esrum, hvor hun 
sammen med sin mand Erik Bjerager havde købt den smukt beliggende 
landejendom fra 1777 på adressen Rishavevej 15; tæt ved Snævert skov. 
 
Erik havde i forvejen 2 drenge, og parret fik sammen 5 børn i henholdsvis 
1966, 1967, 1968, 1970 og 1972. Som husmor var Lisbeth derfor travlt 
beskæftiget. 
 
 

Biludlejning og ”Tanken” 
Lisbeths mand Erik var som civilingeniør ansat ved de danske sukkerfabrikker; men hans lidenskab og store 
interesse, var biler. Parret etablerede derfor på matriklen i 1970 et biludlejningsselskab. Over 20 nye biler 
blev anskaffet med henblik på udlejning, og Lisbeth hjalp til med blandt andet klargøring af bilerne. Men de 
kunne af myndighederne ikke få lov til at opsætte en benzintank på grunden, så de måtte konstant køre til 
Esrum by for at tanke benzin. På det tidspunkt i begyndelsen af 1970’erne var der ikke mindre end tre 
steder i byen med tankemuligheder.  
 
I 1975 købte Lisbeth og Erik Bjerager det tidligere autoværksted på Esrum Hovedgade 12 med tilhørende to 
BP benzintanke. Stedet havde i forhold til deres egen bopæl mere optimale betingelser for en 
biludlejningsvirksomhed. Borgere i Esrum havde et stort behov for lejlighedsvis at låne en bil til ferier, 
familiebesøg mv. Bilerne, der kunne lejes, omfattede blandt andet Ford Escort, Ford Capri, Folkevogne, 
Austin 110, Austin Mini og Morris Marina.  
 
Bygningen Esrum Hovedgade 12 bestod af to etager; øverst var indrettet til to udlejningslejligheder, og i 
underetagen havde Lisbeth og Erik Bjerager autotilbehør samt klargøring/rengøring af bilerne, hvortil også 
børnene hjalp i stor stil. BP tankene udenfor blev udskiftet med UnoX tanke, og herfra købte esrumborgere 
desuden benzin til deres knallerter; endvidere var der mulighed for at få pumpet sin cykel. 
 
I 1980 lukkede Lisbeth og Erik Bjerager ”Tanken”, som stedet er blevet kaldt af Esrums borgere i mange år i 
tiden efter. 
  
I 2002 døde Erik Bjerager, 
og bygningen på Esrum 
Hovedgade 12 blev solgt til 
Niels Stjernegård, der flot 
renoverede stedet.  
Ideen var at skabe et 
samlingssted, hvor Esrums 
borgere m.fl. kunne nyde et 
glas øl og/eller et måltid 
mad i hyggeligt samvær. 
Desværre døde Niels 
Stjernegård kort tid efter, at 
huset stod færdigt, og han 
fik aldrig rigtigt realiseret 
drømmen. 
 

Esrum Hovedgade 12 - en snes år efter lukning af biludlejningen 
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Hyggelige erindringer 
 
Særlig tydeligt i Lisbeth Bjeragers 
erindring står juletræsfesterne, som 
Esrom Borgerforening afholdt hvert år 
3. juledag på Esrom Kro. En storslået 
begivenhed, som de fleste familier i 
Esrum deltog i - og så frem til.  
 
Der var en usædvanlig god stemning 
ved juletræsfesterne, og der var god 
plads til det meget store og smukt 
pyntede juletræ i midten af kroens 
store sal. Hertil ankom man enten 
gennem passagen fra krostuen, eller 
man kunne komme direkte ind udefra.  
 
Medvirkende til julearrangementet 
var både en julemand og en 
tryllekunstner. Der blev sunget og danset om juletræ. Børnene fik godteposer, der indeholdt æbler, 
appelsiner og slik. Løjer som for eksempel ”Bro, bro, brille” og ”Først den ene vej” blev sunget og leget; 
mens bedsteforældre sad bænket rundt langs salens vægge og nød festivitassen. 
 
 
De årlige Pinsefester på Tingbakken var berømte, og de var et tilløbsstykke for folk fra både nær og fjern. 
Oprindeligt blev Pinsefesterne i Esrum afholdt af Nødebo-Esbønderup sognekommune, og overskuddet gik 
til socialhjælp, fattighjælp mv. Senere i den sidste del af 1900 tallet blev Pinsefesterne arrangeret af både 
Propforeningen, Skytteforeningen og Idrætsforeningen.  
 
Pinsefesterne var ”festklædte” med kulørte lamper, hvortil strømmen var trukket af den lokale elektriker 
”HP”. Hertil luftgynger, karruseller, danseteater, øltelte og tombolaer. Lodsedlernes gevinster var typisk ¼ 
eller ½ slagtegris. Musikken blev leveret af en række musikanter, blandt andet blev harmonika i reglen 
spillet af den lokalt kendte ”Bornholmer Knud”, som boede på Rishavevej nr. 4. Han underholdt i øvrigt 
også ofte med at spille ”Esrumvalsen”. 
 
 
Esrum Bio på Esrum Hovedgade 4 var også en 
af det gamle Esrums attraktioner. Her kunne 
man se datidens nye biograffilm (gyserfilm, 
familiefilm mv.). Stedet blev i 1960’erne og i 
1970’erne drevet af Knud og Edith Jacobsen. 
Fru Jacobsen solgte billetter fra en luge mod 
gaden, og fra en luge ved siden af, men i 
samme rum, solgte hun slik. 
 
Ved siden af biografvirksomheden havde Fru 
Jacobsen damefrisørsalon ”i køkkenet”, og Hr 
Jacobsen havde barbersalon i baghuset. 
Toiletbesøgende fra biografen måtte bruge 
toilettet i herresalonen. 
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Lisbeth Bjerager tænker også med glæde tilbage på den gode daglige service. Varer fra mange af de 
handelsdrivende på omegnen blev bragt ud. Dagligt blev mælk på flaske fra mejeriet i Esbønderup bragt ud; 
ugentligt kom bagerbilen med diverse bagerivarer, og hver 14. dag kom der drikkevarer som fx most og 
sodavand fra Usserød bryggeri. Og posten var den samme hyggelige mand hver dag; altid venlig, stabil og 
imødekommende.  
 
Posten og hans kone, der blev kaldet Marie Post, var naboer til Lisbeth Bjerager mod Snævert skov.  
Marie Post var en usædvanlig sød og empatisk dame, som Lisbeth Bjerager i den grad beundrede. Marie 
Post var ”hjemmegående”, og hun var 100 % selvforsynende. Hun lavede alt selv med stor omhu. Og så 
havde hun den flotteste have, som hun omhyggeligt passede, og som hun endog fik tildelt en speciel 
havepris for. 
 
 

 
 

Fra Lisbeth Bjeragers hyggelige landejendom, marts 2017. Til venstre Birgit Farre og til højre Lisbeth Bjerager. 
 


