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Tidligere hed vejen Kildevej. 
Dette hus er bygget i 1943.
Her har boet flere familier i tidens løb. 
Marius og Ingrid Jensen fik bygget huset. Deres børn var Edith, Else og Egon. 
Marius og Ingrid blev senere skilt.
Marius Jensen var brødkusk. Datteren Edith blev senere gift med mekaniker Esben 
Larsen. Edith var født den 13/10 1931 og døde den 27/10 2003 og er begravet i 
Græsted. 
Edith Larsen var i en årrække tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv i Græsted som 
frivillig arbejdskraft. Hun har bl.a. skrevet et lokalhistorisk hefte, som kan købes i 
arkivet. Vi husker stadig hendes stille og rolige væsen.
Sønnen Egon blev senere købmand i Søborg. Hans far havde købt forretningen. 
Hans kone Ellen omkom ved en ildebrand for nogle år siden. Hun var datter 
af Abelone og Sofus Nielsen. Ellen Martine var født Nielsen den 16/11 1928 i 
København, hendes ældre søster Edith Kristine var født den 3/5 1925 ligeledes 
i København. Hun blev senere gift med Orla Møllerstrøm, der var søn af 
købmandsparret Margrethe og Aksel Møllerstøm, Munkebakke 14, Esbønderup 
Skovhuse. Marius Jensen købte Plejelt Købmandshandel. 
Abelone Vilhelmine var født den 29/11 1897 i Skjern, datter af Maren Martine og 
gårdejer Christen Lausten Christensen, Nøjsomhed, Villingerødvej. Sofus Nielsen 
var lagerarbejder og født den 19/3 1892 i Bøtterup. Abelone og Sofus Nielsen 
blev gift den 29/4 1923. Sofus Nielsen arbejdede i en periode i Børge Dideriksens 
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tørvemose, der lå i skovkanten efter Thoruphus. Parret flyttede til Nøjsomhed fra 
København den 1/7 1935.
Egon var født den 18/1 1926 og døde den 26/11 2007. Egon og Ellen Jensen fik 
datteren Lone. Ægteparret er begravet på Søborg Kirkegård.
Christen Lausten Christensen var født den 7/12 1877 i Skjern og hans kone Maren 
Martine født Thygesen var født den 18/6 1869 i Kastrup. Hun døde den 6/8 1938.
Lise og Poul Poulsen boede til leje hos Marius Jensen i starten af halvtredserne, og 
derefter flyttede de til Rishavevej 4, og blev lejere hos Paula og Knud Hansen.
Frederik Rasmussen kaldet Ras ejede huset i 1953, og dengang lejede han et par 
kælderværelser ud til Tove og frisør Gerhardt (Gert) Nielsen. I 1955 flyttede de 
til Klostergade 7. Rasmussen havde været gift 2 gange. Han havde en søn med 
sin første kone, og denne søn boede i Amerika. Valdemar Rasmussen fik ingen 
børn med sin næste kone. At Ras hed Frederik var jeg længe om at finde ud af, 
Men da jeg kontaktede Kristine Larsen, kendte hun navnet på manden. Kristine 
Larsen havde også hørt, at Rasmussen en gang havde været i Amerika, og det var 
nok for at besøge sønnen, blev vi enige om. Frederik Rasmussens næste kone, der 
var syerske, har jeg også fået sat navn på. Hun hed Anne Marie. Hun underviste 
i kjolesyning i flere år på Esrum skole. Det var i aftenskolen, som var lagt ind 
under kommunen. Efter at fru Rasmussen var holdt op underviste min mor, Ellen 
Petersen i kjolesyning i mange år. I begyndelsen kørte hun på cykel til skolerne 
i omegnen men senere, da hun fik sit kørekort hos Ludvig Jørgensen i Græsted, 
fik hun bil. Jeg husker, at undervisningen foregik både i Esbønderup, Villingerød, 
Esrum, Nødebo, på Tingbakkeskolen, i Borsholm Forsamlingshus og på Søborg 
skole. Pengene var små i mange hjem, og det var en stor hjælp i den daglige 
økonomi, at man kunne få billigt tøj til både børn og voksne ved at forandre og sy 
tøjet om. Det sociale samvær på aftenskoleholdene har også spillet en væsentlig 
rolle. Jeg fik disse erindringer om aftenskolen, da jeg stødte på fru Ras, og hendes 
syundervisning. Frederik Rasmussen var født den 18/12 1884 i Tingsted. Anne 
Marie var født Lorenzen den 19/4 1891 i Møgeltønder. Parret blev gift den 17/11 
1948. Frederik Rasmussen tilflyttede i 1948 fra Tåderup, Tingsted Kommune, og 
Anne Marie tilflyttede fra Græsted-Mårum Kommune. I starten af deres ægteskab 
boede de i Lykkebo, Hjortevej 8, Esbønderup Skovhuse. De solgte dette hus og 
købte ejendommen her den 23/10 1951. 
Inge og Hans Otto Olsen boede til leje her mens de byggede deres hus på 
Tingbakken 24. Det var i begyndelsen af deres ægteskab. Parret blev gift den 
12/6 1959. De har datteren Liselotte, der er gift med Mogens Pedersen, de bor 
Vokstrupgårdsvej 3.
Sonja og tømrer Jørgen Jensen lejede også et par kælderværelser her hos Ras, 
det var i 1967. Herefter flyttede de ind i deres nybyggede hus på Stubmarken 4 i 
Esbønderup. De fik Karsten den 23/5 1968 og Anne-Grethe den 30/6 1970.
Frederik Rasmussen solgte huset til Marie og Peder Dichmann Christensen. De 
havde det fra 1970 til ca. 1992, hvorefter de flyttede til Ramsager i Græsted. De 
havde tidligere boet på Nøjsomhed, hvor de overtog gården efter hans far. Det var 
fra 1949 til 1970. Christen Christensen var i en periode sognerådsformand i den 
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daværende Esbønderup-
Nødebo Kommune.
Peder Dichmann 
Christensen var født den 4/9 
1906 i Skjern, og han var 
søn af Martine og Christen 
Christensen, Nøjsomhed, 
og var gårdejer som sin far. 
Marie var født Hansen den 
28/10 1910 i Dønnevælde, 
Græsted. De blev gift den 
24/6 1933, og fik sønnerne 
Svend Dichmann den 15/6 
1938 i Ulstrup, Jørgen 

Marie og Peder Christensen ved deres guldbryllup i 1983

Dichmann, den 22/5 1942 i Esbønderup og Kristen Dichmann den 11/7 1949 i 
Søborg. Svend, der er uddannet elektriker, bor på Villingerødvej 70 sammen med 
Birgit Nielsen. Svend var tidligere gift med Karen, der var født den 19/9 1939. Hun 
døde den 5/9 1999. De fik børnene Hanne, der bor i Greve, Per der bor i Græsted 
og Henrik der bor i Vallensbæk. Marie og Peder Christensens yngste søn Jørgen, 
der er uddannet som maskinmester, er alene og bor Gydeparken 3. Kristen er gift 
med Ingrid. 
Både Marie og Peder Christensen døde i 1996 og blev begravet på Esbønderup 
Kirkegård.
Den nuværende ejer er Hans Knud Nielsen født den 8/10 1965. Han købte huset 
af Marie og Peder Christensen i 1992. Han er søn af Eva og Henry Nielsen, 
Sodemark. Han blev kaldt Kalle. Hans er anlægsarbejder og bor her sammen med 
Tina Nygaard, der er postbud i Gilleleje. Parret har ingen børn. Henry Nielsen var 
født den 3/1 1916 og døde den 19/11 1992. Eva var født den 29/6 1924 og døde 
den 14/10 1997. De er begge begravet i Esbønderup. De fik datteren Ida den 30/11 
1946, og hun døde ca. 2006. En anden søn hedder Søren og han er født den 23/10 
1958. Han er gift med Lisa og de har datteren Tanja. Den tredje søn som hedder 
Peter, er født den 11/7 1961. Han bor i Villingerød, er skilt og har Mille født den 
22/1 1996 og Mai født den 13/11 1998.
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Dette hus er bygget i 1948. Det blev bygget af murermester Anders Madsen. Her 
flyttede han ind, da han solgte Kulhytten, Munkevej 5 til datteren Kate Ulff-Møller.
Det var murer Madsen, der var bygherre, og det var hans svoger civilingeniør Leif 
Pentz-Møller, der tegnede det. Ebba Madsen døde i 1960, og Anders Madsen ejede 
huset her til sin død i 1966. Murer Madsens yngste datter Kirsten boede på første 
sal i sidebygningen med sin mand, der var keramiker og kunstmaler. Kirsten var, 
som jeg tidlige har skrevet, født den 24/1 1933 i Esbønderup, og hendes mand 
Aage Gert Larsen var født den 27/7 1916 i Oslo. Parret blev gift den 12/6 1954, 
og de fik sønnen Asger Gert den 23/2 1955. De tilflyttede kommunen fra Gladsaxe 
ved deres giftermål.
Signe Klinkeby havde huset til oktober 1985, hvor hun solgte det til ergoterapeut 
Dennie Ekstrøm Petersen og psykolog Jeppe Nilou. De tilflyttede fra Holte.
Dennie Ekstrøm Petersen er født den 24/5 1954 i København og Jeppe Nilou er 
født den 18/11 1945 i Sorø. De fik Anders i København den 23/9 1983, Amalie den 
26/6 1987 og Freja den 4/5 1993. De 2 piger er født i Esbønderup.
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Dette hus blev bygget i 1928 af elektriker Hans Peter Hansen og hans kone Valborg 
Viola født Selman. Det bestod i lange tider kun af ét rum, hvor der både var stue, 
kontor og soveværelse. Man stillede ikke store krav, og da pengene var små, kunne 
man klare sig med lidt. De købte grunden af murermester Anders Madsen. Hans 
Peter Hansen var født den 29/11 1891 i Birkende Sogn på Fyn og døde i december 
1969. Valborg var født den 12/1 1898 i Helsingør, og døde 1978. Begge er begravet 
i Esbønderup. Parret blev gift den 11/8 1921. Parret fik en søn i 1923. Han hed 
Jørgen og døde som lille i oktober 1924. Han blev også begravet i Esbønderup. De 
fik døtrene Inge Karen den 16/9 1924 og Frida Jørgine den 26/11 1925. Frida døde 
i 1964. Begge døtre var født i Esrum. Inge Karen blev gift den 1/12 1946 med Erik 
Jensen. De fik sønnen Finn den 13/7 1946 i Esbønderup og datteren Lissi den 21/8 
1951 i Borsholm. Finn bor i Kokkedal og Lissi bor i Skovlunde. Erik Jensen var 
født den 28/4 1922 og døde den 7/11 1999. Han er begravet i Karlebo. Inge bor nu 
Rugvænget 56, st. th. i Ballerup. 
Frida blev gift med Henry Hansen, der var født den 13/12 1919. Parret flyttede til 
København. De fik Per den 14/2 1947, Lisbeth den 23/10 1948 og Else den 28/11 
1950. Frida blev begravet på Bispebjerg Kirkegård.
Valborg og Hans Peter Hansen boede tidligere på Tanken, Esrum Hovedgade 12. 
Her havde HP, som han blev kaldt, sit værksted. Datteren Inge fortalte, at faderen 
vist kun havde betalt 500 kr. for den grund, han købte af murer Madsen. 
HP havde i starten arbejde som rejsemontør hos Siemens, og han kom senere 
meget på Esrumgård, hvis gårdens eget elværk skulle repareres. Når gårdens 
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malkemaskiner gik i stykker, måtte HP klare reparationerne, også selv om det 
var midt om natten, uheldet skete. HP og godsejer Lützen på Esrumgård kendte 
hinanden fra Fyn, fortalte Inge. Senere var han med til at lave det nye elværk på 
Møllegården, og det blev hele byens og omegnens elektricitetsværk – oprettet i 
1913. Elværket blev senere pillet ned og solgt til NESA i 1939. Derefter blev Hans 
Peter Hansen arbejdsmand. Han havde også, som helt ung, arbejdet sammen med 
A. Feldthusen. HP’s datter Inge fortalte, at de have rejst sammen, og var taget 
rundt som navere inden de senere slog sig ned i Esrumområdet. Inge kunne huske, 

Inge Jensen lånte os sin fars gamle kørekort

En gammel reklame

at Feldthusen fik tuberkulose, og var 
indlagt i lang tid, og imens måtte 
hun og forældrene tage sig af den 
honning, Feldthusen lige havde 
slynget fra sine bistader. Der skulle 
røres jævnligt i den nye honning. 
Feldthusen boede dengang på 
Gårdstedsvej.
HP var lidt af en opfinder, og han 
byggede radioer. Kabinetterne, der 
var af træ, blev fremstillet af tømrer 
Christian Hansen, Munkebakke, 
og de blev flotte, fortalte Inge. 
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HP passede også alle reparationer af det elektriske, hvis der opstod problemer på 
Esbønderup Sygehus. Her kunne han blive tilkaldt, uanset om det var nat eller 
dag. Hans Peter Hansen kørte på en Nimbus motorcykel, en model man kaldte 
kakkelovnsrøret. 
Det var HP der stod for lysene på byens juletræ, og dengang fik alle pærerne lov 
at hænge i fred. Når der var dilettant på Esrum Kro, var det også HP, der sørgede 
for belysningen til stykket. Det var Valborg, der vaskede alle lamperne, der hængte 
i krosalen, kunne Inge huske. Valborg underviste i broderi i flere år i aftenskolen. 
Hun var også dygtig til at sy lampeskærme, fortalte Lise Poulsen. Valborg Hansen 
var i en periode fremviser af nye komfurer, som NESA leverede. Der var en mand, 
der hed Rindum fra Helsingør, der demonstrerede de forskellige komfurmodeller. 
Disse produkter blev vist frem på Esrum Kro, og senere var de udstillet i verandaen 
ved Finnedals butik.
Inge Jensen kunne fortælle, at familien havde haft kalkuner, duer, ænder og høns.
Inge Hansen gik ud af Esrum Skole da hun var 14 år, og hun fik sin første plads 
som ung pige hos Axel Larsen i Lunden, og senere blev hun stuepige hos Holger 
Thal-Jantzen på Møllegården. 
HP havde mange lærlinge i årenes løb, bl.a. Poul Olsen, Kollekilde. Af andre 
lærlinge kan nævnes Børge Samuelsen, der var bror til Stig Samuelsen og Erik 
Christiansen, Tingbakken 26. Knud Dideriksen var engang arbejdsdreng hos HP, 
og det var Poul Henriksen fra Græsted også.
Den nuværende ejer af huset er bådebygger Andrew Fred Mills. Han købte huset af 
Inge Jensen i 2000.

Valborg og HP Hansen


