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Klostergade 1 A

Klostergade 1 A. Foto marts 2007

Denne gamle bygning er fra 1850.
Mange husker sikkert, der tidligere var bageri – Esrum Dampbageri.

Engang så gaden sådan ud

Den første bager, jeg har fået navn på, hed Lehm. Han flyttede senere til Farum. 
Derefter var det bager Poulsen der kom til. Vi tænker her på bager Almar Poulsen, 
men det var nu hans far, Niels Peter Poulsen, der startede bageriet før ham. Han 
var en meget dygtig fagmand, og han købte bageriet af Lehm. Det kunne Bjørn 
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Madsen fortælle på et bånd. Niels Peter Poulsen var gift med Ida Alfrida Kirstine. 
Hun var født den 10/8 1871 i Harritshøj ved Tikøb. Jeg afskriver en hel del fra 
kassettebånd, da dette fortæller meget af Esrums historie. Den gamle bager 
Niels Peter Poulsen var født i Søllerød. Hans far var proprietær. Hans mor hed 
Kristine Alfrida født Ottosen. Niels Peter døde i marts 1908, og blev begravet på 

Ida Poulsen. Foto ca. 1960

Almar Georg Tipperup Poulsen var født den 18/5 
1892 i Helsingør, døde i 1971. Han blev gift den 
3/6 1919 med Henriette Nielsine født Christensen, 
hun var født den 3/10 1901 i Bording og døde i 
1990. Henriette var som ung, sygeplejeelev på 
Esbønderup Sygehus. 

Almar Poulsen som ung

Parret fik børnene 
– Knud Volmer den 
26/11 1919, Carl 
Villy den 10/2 1922, 
Ida Lilly Vestergaard 
den 3/3 1926, Jørgen 
Almar den 21/4 1931. 
Alle 4 børn er født i 
Esrum. 

Henriette Poulsen

Knud og Villy omkom ved bilulykker. De blev kun 9 
og 11 år gamle. 
Knud døde i 1928, da han fik lov at køre med en 
bil, der skulle aflevere kul til Esrumgaard, og her 

Humlebæk Kirkegård, og det blev 
Carl Madelung også, hans kone 
hed Birgitte. Ida Poulsen boede en 
overgang på Solvang, Klostergade 
7. Her blev hun kaldt fru Sol, da hun 
var meget smilende og udadvendt. 
Dette fortalte hendes barnebarn 
Anette, der bor i Vordingborg. 
Ida Poulsen blev kaldt Munna af 
sønnesønnen Knud, fortalte Niels 
Bektved. 
Ida Poulsen flyttede ind på 
alderdomshjemmet i Esbønderup 
den 1/6 1954. Hun døde den 
7/3 1967, og blev begravet i 
familiegravstedet på Esbønderup 
Kirkegård. 
Ida og Niels Peter Poulsen fik 4 
børn. Almar, Ella, Ingeborg og Lilly. 
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tabte chaufføren kasketten og Knud sprang ned for at hente den og faldt ind 
under bilen – fik begge ben kørt over og forblødte, da der gik for lang tid før der 
kom lægehjælp. Chaufføren har selvfølgelig været rædselsslagen og løb hele 
vejen ned til bageriet, men skulle hellere have løbet ind på Esrumgård for at få 
hurtig hjælp. Villy døde 5 år senere, da Magnus Christensen, kørte i en bagerbil 
med brød til Dronningmølle, og her kørte bilen ind i toget ved en ubevogtet 
jernbaneoverskæring, hvor drengen blev klemt ihjel. Magnus Christensen var på 
besøg hos familien, og var bror til Henriette, drengens mor. Det var frygtelige 
hændelser i bagerfamilien.
Jørgen døde i 1993. De er alle begravet på Esbønderup Kirkegård. Jeg talte med 

Almar Poulsen, her som en ældre herre Villy Poulsen

Almars datter Ida Lilly. Hun blev først gift 
med læge Morten Dael, og de blev skilt. 
Derefter blev hun gift med stabsløjtnant 
Gunnar Bladbjerg. Hun er enke og bor i 
København. 
Almars søster Ella var født den 17/3 1894. 
Hun blev senere gift med Carl Madelung, 
der var født samme år. Han var forvalter på 
Esrum Møllegård. Senere købte de gården 
Tårnborg ved Korsør. De flyttede derefter 
til Fyn og endte i Helsingør, Trækbanen 
8. Han fik arbejde som kordegn og Ella 
var kirkesanger i Skt. Maria Kirke. Jeg 
fik oplysningerne om deres børn af Anette 
Abildgaard, der er datter af Almars søster 
Lilly Agnethe. Ella og Carl Madelung fik 4 
børn. Paul, der blev stadsdyrlæge i Århus, 
Johan der blev jurist i Landbrugsministeriet Ida Poulsen som konfirmand i 1940
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Gentofte. Søsteren Lilly Agnete var født den 
12/9 1907 og døde i 1991. Hun er begravet i 
Helsingør. Hun blev gift med Carl Theodor 
Ratner, som var lærer i bl.a. Helsingør. Deres 
datter hedder Anette Abildgaard, og bor i 
Vordingborg. Anette er født den 1/6 1937 og 
uddannet korrespondent. Hun er gift med 
Niels Jørgen Abildgaard.
I Almar Poulsens tid kørte man først med 
hestevogne og senere fik man 4-5 brødbiler, 
det var i 1923.
Et rugbrød vejede dengang 4 kg. Engang 
kostede et wienerbrød 4 øre og 2 små 
kryddere 2 øre. Man kunne købe en stor pose 
wienerbrød fra dagen før for 25 øre. 

Lilly, Almar Poulsens søster

Bageriet set fra 
luften

og senere kontorchef, Hans blev ingeniør og Hilda blev sygeplejerske og endte sine 
dage i Grønland, hvor hun forsvandt med en lægebåd, der gik ned og aldrig blev 
fundet. Hans og Hilda var tvillinger.
Almars søster Ingeborg Alfrida var født den 5/10 1905, og blev gift den 5/10 1928 
med Ole Steffensen, der var revisor på Tuborg og de boede først på Langesvej 
1 i Hillerød i en lejlighed oven på Viaduktbageriet, som dengang tilhørte Almar 
Poulsen. Det havde Niels Bektved fået fortalt af sin tante Henriette Poulsen. 
Niels Bektved blev født, da forældrene boede her, og senere flyttede Ingeborg 
og hendes mand til Lyngby. Niels Bektved blev født den 14/3 1929, og han bor 
nu på Rødkildevej 5, 3120 Dronningmølle. Ingeborg og Ole Steffensen fik deres 
anden søn Poul Steffensen den 15/8 1937. Han bor på Mors. Niels Bektved blev 
gift med Lise født Hardrup den 5/9 1929 på Frederiksberg, og parret har børnene 
Tine Bektved. Hun er gift Jönsson og parret bor i Charlottenlund, samt sønnen 
Tom Bektved, g.m. Hanne Johansson, dette par bor i Søborg ved København. Ole 
Steffensen døde den 18/8 1960, og Ingeborg døde den 30/4 1975 og er begravet i 
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Man havde flere bagersvende og 
lærlinge. En meget vigtig person i 
bageriet var Karoline Petersen. Hun 
var født den 28/1 1891 og døde 
hundrede år gammel i 1991 på 
Toftebo i Esbønderup, og hun blev 
begravet i Poulsens familiegravsted 
på Esbønderup Kirkegård. Karoline 
passede huset og butikken samt 
bagerens børn. Hun fik 8,00 kr. om 
måneden fortalte Niels Bektved.
Karoline boede som barn i 
Esbønderup Skovhuse. Hun 
havde en tvillingesøster, der hed 
Nielsine. Hun fik senere bopæl i 
Veksø. Forældrene havde et lille 
husmandssted. Faderen stammede 
fra Fyn, og han arbejdede i skoven 
om vinteren med at hugge stød op, 
og om sommeren tog han arbejde 
på Esrumgård. Moderen blev kaldt 
Maren Munkebo, og hun kom 

fra Udsholt. I en kirkebog fra Esbønderup Sogn fandt jeg frem til, at Karoline og 
Nielsine var døbt den 2/2 1891, og de var døtre af husmand Hans Kristian Petersen 
(Munkebo) Skovhusene og hustru Maren Nielsdatter, 42 år. Om Nielsine ved jeg, 
at hun også forblev ugift, og hun flyttede til Hillerød, hvor hun senere døde på 
Birgittehjemmet.
Karolines første ansættelse var hos Chr. Nielsen, Sodemark i 1905. Da hun var 
15 år i 1906 blev hun pige hos købmand Hans Nielsen i Esrum. Hun fortæller på 
båndet, at hendes løn som femtenårig var 7,00 kr. om måneden.
Hun var hos købmandsfamilien i 2 år og i 1908 fik hun arbejde hos bagerfamilien. 
Karoline var ansat i 15 år hos bager Poulsens forældre, og derefter i 25 år hos 
bager Almar Poulsen. Hun fik 160,00 kr. om måneden, da hun rejste fra bageriet. 
Det var samme løn, som godsejeren på Esrumgård gav de piger, han havde ansat. 
Almar Poulsen blev udlært hos bagermester Theter i Blovstrød. Her blev han i et 
par år og kom senere til København, hvor han blev uddannet konditor. Hans mor 
Ida, der i mellemtiden var blevet enke, følte at opgaven med at passe det store 
bageri i Esrum var blevet for anstrengende, og enden på det blev, at sønnen Almar 
nu overtog driften af bageriet, dette skete i ca. 1923. 
Foruden bageriet var her også konditori, hvor man kunne gå ind og købe kaffe og 
kage. Her var det Henriette Poulsen der serverede.
Karoline kunne huske, at den gamle fru Poulsen fik bygget et nyt bageri bag 
hovedhuset, og på dette blev der bygget en høj skorsten. Det var murermester 
Anders Madsen fra Esrum, der stod for byggeriet, og Karoline var med til at hejse 

Karoline Petersen
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eftermiddagskaffen op til mureren da han sad helt oppe og lagde de sidste sten på 
plads. Fra statens side blev det påbudt i 1913, at man skulle lukke de gammeldags 
bagerier, hvor brændet lå så tæt ved ovnene, at der var fare for ildebrand. 
Ernst Petersen fortæller, at man fik elektricitet i Esrum i 1912, og i Rishaven i 
1916. Ernst Petersen var født i 1904 og kom til Esrum i 1905, hvor han boede med 
sin familie ude i Snevret Skov. Her var hans stedfar skovløber.
Bageriet fik mælk fra Møllegården i starten, men senere fik man leveret 
mejeriprodukterne fra Lerbæk Mejeri i Esbønderup.

Bager Poulsen i sin fine bil

Bager Ejner Egede Andersen flyttede ind i bageriet den 1/5 1929, da han kom fra 
Langesvej 30 i Hillerød. Han var født den 30/1 1909 i Frederikssund. Han blev gift 
den 11/5 1931 med Edel Marie født Larsen den 7/9 1909 i Reerstrup ved Tikøb. 
Familien boede forskellige steder i kommunen, bl.a. Kastaniely, Lerbjerggård 
og Rødhuset. De fik Ove Lørup Egede den 4/3 1932, Sven-Gert Lørup den 5/2 
1937, Bente Margrethe den 25/2 1942 samt Hans Erling Lørup den 9/1 1944 
alle i Esbønderup Sogn. Ove Andersen blev senere bilophugger i Skærød. Ejner 
Andersen var bror til Erna, der var gift med slagter Kaj Pedersen, der boede 
Klostergade 8.
Bager Ejner Andersen var utrolig dygtig til at bage rugbrød. Edel og Ejner 
Andersen byggede senere hus på Bytoften 10 i 1951. 
Mogens Sigvald Jensen, Nørrevej 10, Esbønderup kom i lære hos bager Poulsen 
den 1/9 1953 og boede her hos bageren. Han rejste herfra i 1963, og fik herefter 
ansættelse som portør på Esbønderup Sygehus. Mogens er født den 5/8 1938 i 
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Esbønderup. Han er søn 
af Anna og Christian 
Sigvald Jensen, der boede 
på Esbønderupvej 56 
i Esbønderup. Sigvald 
døde i 1975 og Anna døde 
1999. Begge er begravet i 
Helsingør. 
Tove Nielsen, 
Vordingborg fortalte, at 
bager Almar Poulsen var 
meget berømt for sine 
lækre Sarah Bernard 
kager, som mange kørte til 
Esrum for at købe.
Efter bagermester Almar 
Poulsen blev bageriet 
købt i 1961 af bager 
Ove Jensen, Helsingør. 
Jeg traf Ole Dreisig fra 
Gilleleje i venteværelset 
hos tandlægen i Græsted 
den 4/6 2009, og han 
kunne fortælle, at Ove 

5 søde Esrumbørn foran bagerbutikken. Fra venstre Mona Jensen, 
Poul og Jeanne Witoslavsky, Merete Nielsen og Else Jensen

Foto ca. 1950

Jensen var hans svoger, og Ove Jensen var gift med Erna. Hun var født 15/2 1923, 
og hun døde ca. 2001 og er begravet i Helsingør. Ove Jensen er født 1/6 1919, og 
bor nu på Esrumvej i Helsingør. Han var uddannet konditor og havde arbejdet hos 
bagermester Wichmann i Helsingør. Ove Jensen bagte brød i Esrum efter bager 
Poulsens opskrifter, men havde kun bageriet i ca. 5 år, hvorefter han gik konkurs. 
Erna og Ove Jensen fik børnene Hans, Ebbe og Margit. 
Da Almar Poulsens tid som Esrumborger var slut købte han en ejendom på 
Milnersvej i Hillerød. 
Ejendommen blev ca. 1972 købt af maskinarbejder Hans Brüel-Holler. Hans 
Brüel-Holler var født den 15/2 1935. Han havde været gift med Alice Margit, der 
er født Johansen den 1/3 1937 i København. Hun er uddannet barneplejerske. De 
havde tidligere boet overfor i Klostergade 2, som de købte af Mary Willumsen 
i 1965. Alice og Hans Brüel-Holler blev skilt i 1972, hvorefter Alice flyttede til 
Humlebæk. 
Hans Brüel-Holler døde den 2/3 1986 og blev begravet i Esbønderup. Herefter 
overtog datteren Annette huset sammen med sin mand Steen Jensen.
Annette er uddannet pædagog og født den 27/9 1965 i Esbønderup. Hun blev gift 
med elektriker Steen Jensen den 9/6 1993. Han er født den 17/4 1962, og søn af 
Ragnhild og Flemming Jensen, der engang var pantefoged i Esbønderup-Nødebo 
Kommune. Mogens Flemming Jensen var søn af brugsuddelerparret Ritha og Kaj 
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Jensen, Esbønderup.
Annette og Steen fik Naja Anne den 10/11 1988, Jonas Marinus den 3/9 1993 og 
Mie Kristine den 8/1 1995.
Alice og Hans Brüel-Holler fik sønnen Thomas Martin den 17/2 1968. Han er 
uddannet snedker og gift med Louise, de har ingen børn og bor i Ramløse.
I sit andet ægteskab fik Alice datteren Therese Pouline Ingeborg den 23/8 1977. 
Hun er født i København og bor sammen med Søren Lundsgaard. De fik Phillip 
den 8/11 2006.
Alice, der nu hedder Jensen efter sin afdøde mand, er senere flyttet tilbage til 
Esrum, og bor nu Klosterparken 14.
Alice fortalte, at ejendommen engang havde været indrettet som kollektiv, hvor 
man bl.a. fremstillede sækkestole, og huset blev dengang kaldt Deltagården.

Klostergade 2

Klostergade 2. Foto marts 2007

Dette hus er opført af møller Madelung i 1907. Her boede engang møllebestyrer 
Svend Jensen og hans kone Kathrine. De fik datteren Anna Marie. Møllebestyreren 
var den første der fik radio i Esrum – et såkaldt krystalapparat. Møllebestyreren 
havde tidligere boet på Ålykkevej 1.
Karen og Robert Lund blev gift den 17/10 1943 og de flyttede ind her på første 
sal, hvor de boede indtil 1947 fortalte Karen Lund. De fik datteren Inger Grethe 
her den 28/1 1946. I 1947 flyttede de hen i Klostergade 4, hvor de blev lejere hos 
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Richard Witoslawsky. De fik sønnen Peder Arne Lund den 27/2 1952. Familien 
blev boende her indtil 1963, hvor de flyttede hen i deres nybyggede hus på 
Ålykkevej 10.
Inden de flyttede ind her boede de kort tid på Fabianshus, hvor de begge havde fået 
arbejde. De tilflyttede begge fra Sæby-Gershøj i 1943.
Robert Lund havde forskellige job. Han var bl.a medhjælper og chauffør hos 
Osvald Jensen, Svend Pedersen, Poul Larsen i Helsingør, han var banearbejder ved 
Gribskovbanen og opsynsmand ved Klosteret efter Carl Maurer. Stillingen ved 
Klosteret havde Robert Lund fra ca. 1952 til 1986, hvor han passede gårdspladsen 
og sørgede for at der var varme i de store bygninger. 
Da familien Lund flyttede ud herfra i 1947 flyttede Maria Mortensen kaldet Marie 
Post ind. Dette kaldenavn fik hun, p.g.a. hun en overgang havde haft arbejde som 
postbud i Esrum. Hun var enke og hendes mand hed Bertel. Hun stammede fra 
Nøjsomhed, hvor forældrene var Maren Martine og gårdejer Christen Lausten 
Christensen. Maria Mortensen var født den 4/9 1903 i Skjern, og fik døtrene Anne 
Margrethe den 26/1 1933 og Betty Elisabeth den 19/11 1940 i København. Betty 
blev uddannet damefrisør. Hun flyttede til Nøjsomhed den 28/6 1940 fra Kregme-
Vinderød, og senere her til Klostergade 2. Maria Mortensen flyttede senere til 
Baunevej i Saltrup. 
Benny og Hermann Jensen har også boet her i ejendommen engang. De boede på 
første sal. I 1946 flyttede de ind i Slagter Robert Andreasens hus på Ålykkevej 7 
A. Det blev ledigt, da slagtermesteren flyttede hen i sit nybyggede hus på Esrum 
Hovedgade 25. Senere flyttede Benny og Hermann Jensen til Esbønderup da de 
blev forstanderpar på Alderdomshjemmet Østbo, Østvej 7. Det blev indviet i 1952. 
Benny var datter af Martine og Christen Christensen, Nøjsomhed, Villingerødvej, 
og søster til Maria Mortensen. Benny var født den 8/4 1908 i Skjern. Hermann var 
brødkusk hos bager Poulsen, og var født den 11/8 1905 i Tikøb. Parret blev gift den 
21/9 1939. De kom fra Bøtterup. De fik ingen børn. De boede deres sidste år på 
Kornbakken i Esbønderup. Hermann Jensen døde den 2/6 1993 og Benny den 2/10 
1998.
Ejerne af huset var Mary og Søren Willumsen, og han var kasserer på sygekasse-
kontoret, som havde til huse her. De havde tidligere haft købmandsforretningen, 
Esrum Hovedgade 9. Parret fik datteren Inger Johanne.
I 1965 blev huset købt af Alice og Hans Brüel-Holler. Dette par blev senere skilt. 
De fik børnene Annette og Thomas. Anette bor nu Klostergade 1 A. Læs mere om 
familien under Klostergade 1 A. 
Ca. 1972 blev huset købt af Anette og Henrik Crillesen, der er udlært snedker 
men nu har job som buschauffør. Han kører turistbusser for Jan Adrian i 
Frederiksværk. Han er født den 11/3 1966 i Næstved. Anette er født ca. 1971. Hun 
er dagplejemoder. Parret fik sønnen Martin den 7/3 1998. Han er født i Esrum.
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Klostergade 3

Klostergade 3. Foto marts 2007

Huset er bygget i 1910, har jeg fået oplyst af Gribskov Kommune, men det kan 
ikke helt passe, da Jørgen Petersen kunne vise en flot pennetegning af huset, og 
denne tegning var dateret 1899.

Anna Larsen til venstre og Kaja til højre

Her boede engang dyrlæge L. Larsens enke 
Anna i underetagen. Anna Louise Johanne 
Ottoline var født Aminde den 13/3 1860 i 
København. Hun flyttede til Esrum den 5/11 
1924. Familien må dog have haft tilknytning 
til egnen tidligere, da jeg fandt ud af, at 
hendes mand var begravet i Esbønderup i 
1904. 

Lars Larsens begravelse i 1904
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Anna Larsen blev temmelig gammel, da 
hun døde den 3/7 1958. Anna Larsens mor 
hed Laurine, og hun var født Wiismann, 
og var uddannet dameskrædder, og hendes 
far hed Johan Conrad Aminde. Han var 
slagtermester på Esplanaden i København. 

Anna Larsens forældre

Lars Larsen

Dyrlæge Lars Larsen var født den 27/1 
1844 og døde i 1904, og han blev begravet 
i Esbønderup Kirke den 2/6 1904. Om 
dyrlægen ved vi, at han opfandt en vaccine 
mod kalvekastning og fik patent på denne 
opfindelse.

På Lokalhistorisk Arkiv i Græsted kom jeg i kontakt med Jørgen Petersen, 
Poppelager 13 i Græsted, og han fortalte en masse om denne familie, da hans 
mormor i sin tid havde boet her på Klostergade. Jørgen Petersen gav sig tid til at 
komme ind på arkivet, så jeg her kunne få meget mere viden om familien. 
Lise Poulsen kunne fortælle, at fru Larsen var godt begavet. Hun var god som 
oplæser, og det foregik når byens damer var samlet og sad og broderede. Familien 
fik flere børn. 

Børnene Ellen, Ejnar og 
Johan. Foto ca. 1895

Ellen født den 16/7 
1881, hun døde den 
26/1 1911, Johan 
Anders født den 
25/5 1882, han døde 
den 24/2 1957 samt 
Ejnar Bekker Larsen, 
der var sadelmager. 
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Han var født den 30/5 1883 i Esrum. Han 
boede på første sal sammen med sin kone 
Kaja Oskarlia født Sejerup den 26/9 1893 i 
Aalborg. De blev gift den 21/5 1920. De fik 
sønnen Børge Bekker den 26/7 1920. Han 
blev født i København. Han bor i Helsingør, 
og fik sønnerne Kurt og Finn med  sin 
første kone Sylvia. Børge Larsen kom i 
lære på Helsingør Skibsværft, hvor han blev 
maskinarbejder. Han blev senere gift med 
Inga, der var Gunna og Holger Hansens 
adoptivdatter. Hun havde tidligere været gift 
med Christian Pedersen fra City i Græsted, 
og de havde sønnen Bjarne. Sadelmageren 
døde den 20/11 1956.Ejnar og hans mor Anna Larsen

Huset som 
det så ud, da 
sadelmage-
ren boede på 
første sal

Dyrlægeparrets næste søn hed 
Henry Ludvig Larsen, han var født 
den 10/10 1884 og døde den 31/12 
1930. Dyrlægeparret havde også 
en plejedatter. Hun hed Else Darré, 
og var født den 5/11 1899. Margit 
Bierregaard fortalte, at hun kunne 
huske, at Else tit gik på besøg i 
Krogdalshuset, og Else var sikkert i 
familie med Andrea Louise Jørgensen, 
der var født Darré.

Henry, der flyttede til Australien, ca. 1905
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Datteren Ellen blev gift den 12/12 1902 med 
Hinrich Petersen, der var kunstmaler. Parret fik 
Aage den 7/12 1903 og Geertrüy den 27/11 1908. 
Da Ellen døde i 1911 var børnene små, og de kom 
derfor i pleje hos deres mormor Anna Larsen.

Svigersønnen Hinrich Petersen
 Foto 1919

Anna Larsen
Foto ca. 1940

Geertrüy blev gift med smed Marinus 
Petersen, der var født den 1/3 1904 i 
Hemmingstrup. Han var søn af Jørgen og 
Jørgine Petersen. Jørgen var født den 22/11 
1878 og døde i 1946. Jørgine var født den 
23/12 1877 og hun døde i februar 1959. 
Marinus døde i København den 24/1 1980. 
Geertrüy døde den 21/5 1995 ligeledes i 
København. Geertrüy og Marinus fik 5 børn, 
Ellen, Kirsten, Peer, Lis og Jørgen, som har 
fortalt denne spændende familiehistorie. Han 
blev født i 1946.

Foto fra 1908
Fra venstre ses Anna Larsen, moderen Laurine og 
datteren Ellen

Efter sadelmageren blev huset købt af parret Ekelund. Fru Ekelund hed Marianne. 
Parret fik 5 børn, Yvonne, Merete, Harry, Linda og Kamma. De blev de første 
kræmmere i Esrum. I 1967 brændte baghuset ned til grunden. Parret flyttede senere 
til Tønder. 
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De næste ejere her fra 1972 var brødrene Hans og Mogens Lerke Nielsen. 
Mogens boede sammen med Rya, de boede i forhuset, og Hans boede sammen med 
Jeanne Dideriksen, der er født den 22/9 1944. Dette par boede i baghuset. Jeanne 
fik sønnen Peter den 12/4 1974. Jeanne og Hans flyttede til Ørby i 1972 og parret 
blev gift i 1974. Begge par er senere flyttet fra hinanden. Ryas søster Manja har 
været gift med Emil Rasmussen og de boede engang Rishavevej 6. Parret blev skilt 
og Manja blev senere gift med Erik Rasmussen, og dette par bor på Ruttebakken 2, 
Esbønderup. 
Orla Bjørn Madsen, der var født og opvokset i Klostergade i Esrum, fortæller at 
gaden, der var en grusvej, var meget stille og rolig, og her legede børnene altid 
henne ved klosteret. Man spillede tit rundbold, trillede med kugler og legede sol i 
hul.
Bjørn Madsens far var murermester Anders Madsen, Esrum. Orla Bjørn Madsen 
blev senere direktør for bryggeriet Wiibroe i Helsingør. 
De nuværende ejere af huset er Liselotte Jørgensen, der er lærer på 
Tingbakkeskolen og Claus Mehlsen, der har sit job hos 3F i Græsted. Han var 
tidligere ansat som pedel på Tingbakkeskolen. Parret er tilflyttet fra København, 
og købte huset i 1984. De fik Tora i 1983 i København og Siri i 1987 her i Esrum. 
Claus er født den 30/3 1957 og Liselotte den 8/10 1958. En bror til Claus Mehlsen 
bor til leje her i huset. Han hedder Jørgen, er blikkenslager og født ca. 1955.

Klostergade 4 A

Klostergade 4 A. Foto april 2007
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Huset er bygget i 1877.
Den nuværende ejer hedder Henrik Zøllner.
Huset hed engang Kristinedal. Ejendommen havde 3 længer, og her har i tidens 
løb boet mange familier. Det var møller Madelung, der havde opført den hvide 
bygning som arbejderbolig til sine møllersvende. 
Her boede også engang en træskomand, der hed H.C. Petersen og hans kone hed 
Marie. Ved fremstillingen af træskoene blev der mange spåner, og disse blev 
brugt i familiens røgeri. Det var en rund bygning, der stod bag huset. Her røg man 
skinker, flæskesider og pølser.
Marie havde også vaskeri, og hun stivede kravetøj for apotekeren og for lægen.
De fik mange børn i denne familie – Carl, Jens, Hans, Emil, Kristine, Marie, 
Agnes, Louise og Emilie. 
Her boede også en skomager der var krøbling p.g.a. et dårligt ben. Han hed 
Henning. Han forsålede fodtøj. 
Her boede også Vilhelm Nees sammen med 2 søstre. Han var ansat hos 
skovkasserer Højer på Klosteret. De 2 søstre passede huset og den store have. Her 
fik nabobørnene lov at plukke blommer og stikkelsbær. Vilhelm Nees havde en lille 
hest og en ponyvogn. Hesten hed Sika, og den stod i en stald her ved huset.
Nees solgte derefter huset i 1912 til murermester Anders Madsen for kr. 18.000. 
Da mureren nu ejede huset lavede han meget om på det. I Årbog 2000 fra 
Frederiksborg Amts Historiske Samfund har jeg fundet en vældig god artikel om 
”Murermesteren i Esrom”. Den er skrevet af hans datter Ellen Kate Ulff-Møller. 
Hun var født den 14/8 1915. Hun og hendes mand flyttede senere ind i Kulhytten, 
Munkevej 5. 
I en spændende artikel fra 1997 i ”Folk og minder fra Nordsjælland”, der hedder 
en Lukassøster i Esrom, fortæller Kate Ulff-Møller, at det var hendes far Anders 
Madsen, der fik den første Lukassøster til Esrum. Grunden til dette var, at den 
spanske syge hærgede, og befolkningen var meget utilfredse med den sygepleje, 

Huset set 
fra gaden
Foto april 
2007
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Klostergade i 1920

der blev ydet. Man fik nu dannet ”Esbønderup Sogns Sygeplejeforening”, og 
her blev Anders Madsen formand, og fru købmand Villadsen fra Villingebæk 
blev næstformand. I 1919 skrev Anders Madsen et brev til Styrelsen for Sankt 
Lukas Stiftelsen, hvor han forespurgte om man kunne få en sygeplejerske til den 
nye forening i Esrum. Den 17/12 1919 underskrev Anders Madsen en kontrakt 
med Sankt Lukas Stiftelsen, og den 1/2 1920 ankom Søster Kirsten Houmøller 
til Esrum. Hun virkede her i sognet til hun i 1941, efter 2 isvintre måtte give 
op. Hun måtte køre på cykel og havde bl.a. ture helt til Villingebæk. Hun var 
uddannet sygeplejerske, men måtte også i flere hjem sørge for, at der blev lavet 
mad, hvis husmoderen var sengeliggende. En alvorlig del af hendes arbejde var de 
mange vågenætter hos døende mennesker, for i tyverne døde de fleste i deres eget 
hjem. Søster Kirsten stammede fra Helligsø i Thy. Hun boede i flere år i en lille 
lejlighed her på første sal og i trediverne flyttede hun over til Esrum Hovedgade 
31, hvor hun nu fik en lejlighed hos skomager Albert Jensen, kunne datteren 
Aase Jensen fortælle. Da Søster Kirsten rejste fra Esrum fik hun bolig på Lukas 
Stiftelsen i ejendommen Lindely, hvor senere Søster Ruth har fået bolig. Søster 
Kirsten døde den 12/1 1967. I Søborg Sogn var det Søster Laura, der sørgede for 
hjemmesygeplejen. 
I 1914 blev Anders Madsen gift med Olga Henriette Camilla Thomsen. Hun 
var fra Asaa i Vendsyssel. De havde kun været gift et par måneder, og nu skulle 
murerarbejdet for alvor i gang. Anders Madsen fik en alvorlig blodstyrtning på 
grund af et mavesår, og for at blive rask måtte mureren gennem et langt sengeleje. 
Olga Madsen var ret veluddannet i alt håndarbejde, knipling, broderi og tegning 
m.m. Hun sagde, så til sin mand, at bare han kom sig, så skulle hun nok klare 
resten. Hun satte en annonce i avisen, der meddelte, at hun modtog elever i de 
nævnte ting indenfor håndarbejde, og nu strømmede eleverne til. Anders Madsen 
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blev rask, familien fik nu datteren Ellen Kate. Nu gik det godt for den lille familie, 
men så skete det tragiske, at moderen døde af den spanske syge i forbindelse med 
sønnens fødsel den 1/4 1919. Hun blev begravet i Esbønderup den 6. april. Nu sad 
Anders Madsen tilbage med 2 små børn, hvoraf den yngste Anders Orla Bjørn, 
født den 21/3 1919, kun var 11 dage gammel. Orla Bjørn Madsen blev som nævnt 
senere direktør for bryggeriet Wiibroe i Helsingør. Orla Bjørn Madsen fortæller 
på et kassettebånd, at han havde sin barndom her og mindes disse år med glæde. 
Huset her var en dejlig legeplads, og hans far havde mange spændende redskaber 
såsom bukke og brædder stående ved huset.
Anders Madsens svigerforældre solgte alt hvad de ejede og flyttede til Esrum for 
at bo hos svigersønnen og hjælpe til med huset og børnene. Årene herefter blev 
vanskelige for familien, da Anders Madsen sørgede over tabet af sin kone, og 
tillige mærkede den store nedgang i byggeriet. Her må lige nævnes, at Anders 
Madsen var født i Boserup ved Saltrup den 13/11 1879. Barndomshjemmet var 
et lille landbohus med plads til 2 familier. Hans far og mor var Marie og Lars 
Madsen, og de havde 4 børn – Anders, Signe, Carl Adolf og Laura. Sammen med 
dem boede den gamle farmor Karen. I den anden ende af huset boede en farbror til 
Anders. Han hed Carl og hans kone hed Marie, og de havde sønnerne Carl Peter og 
Johannes.
Familien var ret fattig, og alle 6 børn fik undervisning hjemme af deres gamle 
farmor, og de kom først i Esbønderup skole, da de var 11 år gamle. Faderen, der 
havde et dårligt helbred, arbejdede i Gribskov. Det var hårdt arbejde, og hans 
dagløn for det strenge arbejde var kun 67 øre. Til sammenligning kostede et otte 
punds rugbrød dog 80 øre. For at hjælpe på økonomien tog moderen også tit 
arbejde ude. Hun var dygtig og en efterspurgt arbejdskraft, og hun hjalp til ved 
familiefester, slagtning og høstgilder. Hun fik tit naturalier i stedet for løn, og det 
var en god hjælp til husholdningen. 
Anders kom ud at tjene, da han var blevet konfirmeret, og han ville prøve lykken 
i København. Han fik arbejde hos sin bror Carl Adolf og svigerinden Augusta. De 

Olga og Anders Madsen 
i 1914
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havde en mindre forretning på Nørrebro, og her gik Anders til hånde, og han boede 
også hos dem. Han skiftede senere job, og kom hen i en større forretning, der 
handlede med brændsel. Det var hårdt arbejde, for den unge mand, når brændslet 
skulle køres ud på en trækvogn og derefter bæres helt op på femte sal. Senere kom 
Madsens soldatertid, og den blev afviklet på Middelgrundsfortet, som uddannede 
kystartillerister. Efter soldatertiden fik Anders Madsen arbejde som kusk hos 
vinhandler Lohse på Nørre Voldgade. Madsen havde gode smagsevner, og når han 
ikke var ude at køre med varer hjalp han vinkyperen med omstikning af vinene. Nu 
var hans løn blevet ret god – den var på 75 kr. om måneden.
Anders Madsen havde en drøm, og det var at han ville være en fri mand. Han 
ville være murer lige som sin farbror Carl, der boede hjemme i den ene ende af 
barndomshjemmet. Nu ledte han efter en læreplads, men hvor fandt han en mester, 
der ville have sådan en gammel lærling? Hans familie troede, han havde mistet 
sin forstand, for han havde jo en udmærket stilling hos vinhandler Lohse. Han 
fandt dog en mester, murermester Carl Josef Walin i Helsingør. Han havde en 
stor virksomhed, og turde godt tage en lærling, der var en del ældre end de andre. 
Anders Madsen lejede et værelse i byen, men det var hårdt for lærlingen at gå de 
22 km. til barndomshjemmet i Boserup hver lørdag aften og tilbage til Helsingør 
om søndagen, men så foreslog en af svendene, at Madsen skulle spørge Walin om 
han måtte låne hans cykel, som aldrig blev brugt, og dette fik han lov til. Nu var 
problemet dog, at lærlingen manglede penge, da det var dyrt at starte i Helsingør. 
Han måtte købe flere sæt arbejdstøj, træsko og betale for sit værelse og købe mad. 
Han bestemte sig for at sige sin læreplads op, dette fremførte han for sin mester. 
Denne blev meget paf, måtte vide hvorfor. Madsen fortalte, at hans penge ikke 
rakte ret langt, og han ville derfor gerne have andet års lærlingeløn, og det kunne 
han da godt få, sagde mesteren.
Efter andet års læretid foreslog Walin så, at Anders Madsen nu kunne få tilbudet at 
flytte hjem og bo hos mester, og han ville så fortsat få andet års løn samt kost og 
logi, og tilladelse til at gå ud og ”spjælde” om aftenen, og hertil kunne han frit tage 
værktøj og materialer. 
Efter endt læretid stod verden nu åben for den nybagte murersvend. Murer 
Madsen fandt dog ud af, at der nu var god plads i barndomshjemmet i Boserup, 
da børnene var fløjet fra reden. Der var dog en mangel ved at bo hjemme, da der 
ingen plads var til at vaske sig. Der var ingen brønd, og alt vandet måtte man hente 
hos hegnsmanden, der boede 200 m. væk. Det skulle hentes i to spande ved hjælp 
af et åg. I Helsingør var Madsen vant til at kunne bade ved Varmbadeanstalten. 
Han fandt på råd, idet han kunne cykle til Esrum Sø og medbringe sæbe og 
håndklæde. Senere på året, når vandet var for koldt, fik han en spand varmt vand 
ud på gårdspladsen, og her foregik det ugentlige bad, også selv om der lå sne på 
gårdspladsen.
Anders Madsen nød sit ungkarleliv. Han var en dygtig murer, og han arbejdede 
som svend hos murermester Peder Andersen i Græsted. Her var han bl.a. med til at 
bygge alderdomshjemmet Karlsminde.
Efter denne lange beretning om Anders Madsens barndom og ungdom, vil jeg gå 
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frem til tiden, da Madsen var blevet enkemand med 2 små børn i huset i Esrum. 
Det var en svær tid for den unge murer, og han fik det psykisk svært. Den 9/11 
1924 blev han gift anden gang med Ebba Margrethe. Hun var født Pentz-Møller 
den 7/12 1898 i Slagelse. Han måtte nu finde en anden bolig til sine første 
svigerforældre, og det blev på loftetagen i Kristinedals hovedbygning. Her 
var indrettet en lille lejlighed. Her i tyverne var nedgangen i murermesterens 
virksomhed tyngende, men så fandt Ebba på en løsning. Esrum Kloster stod 
tomt, da Skovkassen og Amtskontoret var flyttet til Hillerød. Ebba Madsen, 
der var uddannet indenfor madlavning og husførelse mente, at der her var en 
mulighed for at drive en slags finere pensionat, og man indsendte en ansøgning 
til Indenrigsministeriet, og den blev bevilget og familien flyttede nu ind i foråret 
1926. Prisen for lejemålet, der omfattede hele klostrets første sal og stueetagen til 
højre for postkontoret, var dog tårnhøj, men da en rig onkel lånte familien penge, 
kunne Ebba gå i gang med indretningen af pensionatet. Der blev, som noget 
ekslusivt, indrettet badeværelser til gæsterne, og der blev indrettet billardsalon 
og en udendørs krocketbane. Det eneste man manglede var gæster til pensionatet. 
Efter to år måtte Ebba Madsen opgive sit forehavende, og familien flyttede derpå 
tilbage til Kristinedal, som de stadig ejede. Den gamle længe var netop blevet ledig 
efter de tidligere lejere Stine og Lars Christian, der nu begge var døde. Stine var 
moster til Anders Madsen.
I slutningen af 20’erne blev Anders Madsen valgt ind i Esbønderup Menighedsråd. 
Han blev vred over, at menighedsrådet ikke ville gå med til at forhøje klokkerens 
årsløn. Den var dengang på 400,00 kr. og det var ikke til at leve for, mente Madsen. 
Han var vred over, at hans forslag om lønforhøjelse ikke blev hørt, og han syntes, 
dette viste de kristnes manglende omsorg for dårligere stillede medborgere.
I disse år, hvor der ikke var meget byggeri, var det godt for mureren, at han havde 
en del revisionsarbejde. Han reviderede kommunens regnskab, sygekasseregnskab 
og regnskab for flere lokale foreninger. I begyndelsen af 30’erne fik Anders 
Madsen et andet arbejde, og det interesserede ham meget. Han blev ansat som 
provstiets bygningskyndige. Han skulle nu tage på kirkesyn hvert tredje år sammen 
med provsten. I begyndelsen var det provst Rebild fra Nødebo, og senere blev det 
provst Steenvinkel fra Søborg.
Murerarbejdet kom så småt i gang igen i begyndelsen af 30’erne, og murer Madsen 
havde i en del år kendt en ung direktør Erik Willer, som boede i et gammelt 
bondehus i Kagerup. Ægteparret Willer ville gerne bo bedre, og købte derfor en 
stor grund på Kukkerbakkevej i Kohaven. Murer Madsen kom på denne måde 
i forbindelse med arkitekten Acton Bjørn, da han tegnede Kukkerbakken, som 
blev bygget på den store grund, der havde udsigt til Nakkehoved Fyr og Kullen, 
samt det nordsjællandske landskab med den tørlagte Søborg sø samt tre af de 
gamle kirker, Esbønderup, Søborg og Græsted. Acton Bjørn tegnede også huset på 
Munkevej 5 i 1936. Huset hedder Kulhytten, og det blev Anders Madsen og hans 
families nye bolig. Huset blev opkaldt efter Esrums tidligere arrest. Nu kom der for 
alvor gang i byggeriet, og mange familier i Esrum ville nu have deres eget hus, og 
mange af dem blev bygget af murer Madsen. 
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Ebba og Anders Madsen fik datteren Kirsten den 24/1 1933. Hun blev uddannet 
som sygeplejerske og gift med en farmaceut på Esbønderup Apotek. Han hed 
Sevel. Parret blev skilt og hun giftede sig senere med en keramiker.

Kristinedal, malet af Arnold Olsen i 1945

Da anden verdenskrig kom i 1940 satte den en stopper for udviklingen i byggeriet, 
og mange blev arbejdsløse. Murer Madsen fik nu en ny bibeskæftigelse. Han blev 
arbejdsanviser. Så længe der var arbejde, som ikke var udført, kunne der ikke 
betales hjælp fra kommunen, og da murer Madsen var kendt med skovfogederne 
og Gribskov var det naturligt for ham at anvise arbejdsløse til at tage stød op. Det 
var hårdt arbejde, men det var meningsfuldt, da der ikke kom ret meget udenlandsk 
brændsel til Danmark. Krigen endte og i 1948 tegnede Ebba Madsens bror, 
civilingeniør Leif Pentz-Møller et mindre hus på Kildevangen 4, og her flyttede 
Ebba og Anders Madsen nu ind. Datteren Kate og hendes mand overtog Kulhytten. 
Ebba Madsen døde i 1960, og Anders Madsen ejede huset på Kildevangen til sin 
død 10/5 1966. De sidste par år fik han bolig hos sin yngste datter og svigersøn, der 
var forstanderpar på et større plejehjem.
Det blev en lang historie om en murermester og hans spændende liv. Jeg synes 
denne beretning fra hans datter burde med i fortællingen om Esrum, da den siger 
meget om en håndværkers liv og levned.
I den lejlighed på første sal, hvor Anders Madsens svigermor havde boet flyttede 
Georg Alexander Petersen ind. Han var arbejdsmand og var født den 3/4 1908 i 
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Havreholm. Hans kone Gerda Laura Anna Vindahl var født Andersen den 17/9 
1920 i Gilleleje. De blev gift den 9/7 1940, og fik døtrene Birgit Vindahl den 
17/3 1942 og Kirsten den 5/3 1946. Gerda er nu på plejehjemmet Montebello i 
Helsingør. Datteren Birgit bor i Helsingør, og Kirsten i Helsinge.
I den længe der lå mod nord, boede engang Margit Bierregaards forældre, og 
her er Margit født. På førstesalen boede Christensen, der var murer Madsens 
svigerforældre. Margit blev født den 5/11 1927, og hun var eneste barn af Anna 
Margrethe og Helge Lindegaard Pedersen. Ægteparret blev gift den 17/7 1926. 
Margrethe blev født den 2/5 1898 på Klostermarken, og hendes forældre var 
Caroline og Peter Nielsen. Margrethe døde den 10/1 1965. Begge er begravet i 
Esbønderup. Helge Pedersen var født den 1/8 1901 i Harreshøj. Han døde den 
1/11 1965. Helge Pedersen var oprindelig udlært som møbelsnedker hos fa. Carl 
Petersen i Græsted, men ernærede sig som børstenbinder og uldhandler. Materialer 
til børster blev bestilt i København og sendt til Mårum Station. Uldtøj m.m. blev 
købt i Herning og Ikast. Helge Pedersen færdedes meget på sin Nimbus motorcykel 
både sommer og vinter. Han var ivrig fodboldspiller, og kom på Old Boys holdet 
i halvtredsårs alderen. Han spillede bordtennis og var med til at starte Esrum 
Billardklub. Hans forældre var Anna Jørgine og Hans Peter Pedersen, der boede i 
Villa Eppers, Klostergade 5. Anna Jørgine døde den 25/6 1934, og Hans Peter døde 
den 20/7 1939. 
Parret flyttede ind her i Klostergade ved deres bryllup og i 1935 byggede de en 
bungalow, der lå Klostergade 10. Her boede de til deres død.
Ejendommen Kristinedal blev senere købt af Nicolaisen, der havde autoværksted 
på adressen Esrum Hovedgade 12. Han renoverede Kristinedal og flyttede selv ind.
Mary og Svend Hansen har også boet til leje her i ejendommen. De flyttede ind 
ved deres bryllup den 2/8 1933. Her boede familien i 8 år, hvorefter de flyttede til 
Saltrup. 
I 1943 købte de ejendommen Gillelejevej 7 i Esbønderup Skovhuse. Da de boede 
i Esrum fik de døtrene Lilli og Jonna. Svend Hansen var født den 10/6 1907. Han 
boede som barn på Sølyst, der var ejet af Esrumgård, hvor hans far arbejdede. 
Svend Hansen fik arbejde på Dronningmølle Teglværk, og fik senere arbejde hos 
Poul Larsen i Helsingør som jord- og betonarbejder. Han fik derefter arbejde i 
skoven, hvor han var i 15 år. Han døde da de boede på Gillelejevej, og hans kone 
solgte senere huset og flyttede til Helsinge. Hun er også død.
Her har også boet en mand, der blev kaldt Jern Henrik.
Doris og Carl Johan Maurer har boet til leje her i huset. Carl Johan Maurer 
var arbejdsmand, født den 19/3 1896 i København. Doris Hansigne var født 
Rasmussen den 17/12 1902 i Næsby Sogn. De blev gift 11/8 1923. Doris Maurer 
døde den 13/7 1954. De har haft flere adresser i kommunen; Boserup, det gamle 
jordemoderhus, Sygehusvej 7, Esbønderup og senere her i Esrum. De fik datteren 
Inger Eleonora den 29/12 1923 og Bent Frede den 16/4 1928, begge født i 
Esbønderup. Inger blev senere gift med Poul Jørgensen, der kørte med mælk for 
Lerbæk Mejeri, og parret fik 3 piger. 
Karen og Robert Lund har også boet til leje her. Robert Lund var født den 17/10 
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1916 i Sæby og Karen Leisted født Nielsen var født den 24/4 1918 i Sanderum. 
Parret blev gift den 17/10 1943 i Pedersborg Kirke. Den 10/2 1943 havde de bopæl 
på Fabianshus, hvor Karen var kokkepige og Robert Lund var gårdskarl. Den 
19/10 samme år flyttede de til Esrum. De fik datteren Inger Grethe den 28/1 1946 
og sønnen Peder Arne den 27/2 1952, begge er født i Esbønderup. Karen Lund bor 
nu på Ålykkevej 10.
Huset her blev senere købt af ægteparret Carl og Lis Løfgren. Carl Løfgren døde 
og hans enke Lis blev boende, men flyttede efter nogle år til København. Parret 
havde 2 døtre.
I 1995 blev huset købt af Charlotte Zøllner. Hun var født den 27/3 1969 i 
København og døde den 20/3 2002, hun er begravet i Hillerød. Hun indrettede en 
forretning her i ejendommen.
Efter hendes død har hendes bror Henrik overtaget huset. Han er født den 8/4 1974 
i København. Han er pilot, og rejser meget på grund af sit job. Moderen Annie 
Zøllner, der er skindgrossist, passer nu huset og forretningen. Hun er født den 26/5 
1946 i Græsted, og datter af vognmand Otto Zøllner og Else.

Klostergade 4 B

Klostergade 4 B. Foto april 2007

Dette gamle hus er bygget i 1895. 
Her boede engang Ingeborg og Frederik Arno. Han var skovkasserer ved Amtet 
med ansættelse på Esrum Kloster. Den øverst ansatte var amtsfuldmægtig 
Schlichtskrull. Arno flyttede til Esrum den 5/11 1924. Arno havde tidligere haft 
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købmandsforretning i Esbønderup Skovhuse, Munkebakke 14. Frederik Ferdinand 
Arno var født den 27/9 1873 i København, og hans kone Ingeborg var født Arntzen 
den 18/1 1880 på Frederiksberg. De blev gift den 6/7 1906. Familien Arno havde 
børnene – Gerda, Bent, Ida og Frode. 
Gerda var født den 17/5 1907. Hun blev senere gift med Ove Hermann, der var 
søn af en lærer på Tikøb Skole. Ægteskabet varede ikke længe, og parret blev 
derpå skilt. De fik sønnen Flemming i 1933, og han blev overlæge i Frederikshavn. 
Gerda blev uddannet på Esrum Kommunekontor, og fik senere et kontorjob på 
Hellebæk Klædefabrik. Hendes næste arbejdsplads var på Amtskontoret i Hillerød. 
Efter nogle år blev hun kommunekasserer i Helsinge Kommune. 
Bent var født den 27/5 1914 og blev gift med Karen Nygaard, der var lærervikar på 
Esrum Skole. Han blev kommunesekretær i Kregme-Vinderød Kommune.
Ida blev gift med købmand Hans Erik Meyn i Gilleleje. Ida Vilhelmine var født 
den 19/10 1908. Hun blev uddannet som sygeplejerske på Esbønderup Sygehus, og 
det var her hun mødte sin mand.
Engang boede Georg Alexander Petersen, kaldet Sander, og hans kone Gerda 
her på første sal. Han var chauffør hos Osvald Jensen. Gerda var kusine til Lise 
Poulsen og Tove Larsen. Georg Alexander Petersen var engang chauffør hos Poul 
Larsen i Helsingør samtidig med Robert Lund.
Georg Alexander Petersen var født den 3/4 1908 i Havreholm og flyttede til 
Rishaven fra Plejelt i 1939. Han blev gift den 9/7 1940 med Gerda Laura Anna 
Vindahl født Andersen. Hun var født den 17/9 1920 i Gilleleje og flyttede hertil ved 
giftermålet. De fik Birgit Vindahl den 17/3 1942 og Kirsten Vindahl den 5/3 1946, 
begge født i Esbønderup.
Fra 1977 til 1994 boede Alex Sylvest Jørgensen her i huset sammen med Winnie 
Toft Jensen. Alex er uddannet landmåler og flyttede til Fredensborg, da Winnie 
døde. Alex Sylvest Jørgensen er født den 12/2 1948 i Frederikssund. 
De nuværende ejere er Hannah Lis Jones og Finn Kramer, som købte huset af Alex 
Jørgensen.
Finn Kramer er museumschef og født den 5/10 1954 i Vejle. Hannah Lis Jones 
er født den 2/10 1962 i Skotland. Hun er uddannet arkæolog og arbejder nu som 
sproglærer på et sprogcenter i Hillerød. Hannah Lis Jones fortalte, at familien var 
tilflyttet fra Sisimiut, hvor de havde arbejdet nogle år.
Sønnen Magnus er født i Sisimiut den 4/6 1992 og Ida er født her i Esrum den 
18/12 1995.
Hannah Jones fortalte at huset var fra 1895, da de ved renovering havde fundet et 
brædt, hvor der stod skrevet, at huset var bygget sommeren 1895 af snedkermester 
Oscar Olsen. 
Hanna Lis Jones vidste også at Richard Witoslavsky engang havde ejet Klostergade 
6, 4A og 4B. De to sidstnævnte blev solgt til Alex Jørgensen og Løfgren.



Side 134 Klostergade

Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn

Klostergade 5

Denne ejendom hed engang Villa Eppers. Huset er bygget i 1907.
Her boede engang en enke, der hed fru Eppers. Hun fik sønnen Svend Aage 
den 1/11 1902. Hun havde også en datter. Fru Eppers havde her i huset et slags 
børnehjem, mest med uønskede børn lige fra nyfødte til den skolepligtige alder.
Da Esrum Kro brændte i 1907 fløj der gnister fra kroen herover, og antændte en 
storkerede, der var på taget af dette hus.
Her har senere boet en farmaceut, der hed Eriksen. Han var ansat på Esbønderup 
Apotek, og hans børn hed Edith, Else og Kamma. De boede her i ca. 1927.
På første sal boede engang skovarbejder Ernst Valdemar Petersen og hans kone 
Karen Marie, der var syerske. De havde adoptivbørnene Bent Frede, der var født 
den 3/1 1936 i København og Kirsten født den 12/7 1938 i København. Bent blev 
gift med Ruth, og de boede engang på Nørrevej i Esbønderup. De fik børnene 
Hanne den 18/12 1959, Karsten den 31/5 1966 og Birgitte den 24/10 1966. Birgitte 
døde den 1/3 1975 og er begravet i Esbønderup. Parret blev senere skilt. Bent 
Petersen bor nu i Hørsholm. Ernst Petersen var født den 26/11 1903 i Helsingør, og 
hans kone var født Petersen den 3/4 1903 i Nr. Alslev. De blev gift den 7/5 1928. 
De havde tidligere boet i Snevrethus og på Munkesøgård, og her fra Klostergade 5 
flyttede de til Rishaven 12. 
Mekaniker Karlo Larsen Stokkerup og hans kone Olga Marie født Nielsen har også 
boet her i huset. De købte det, da de var nygifte af Anna Jørgine og Hans Peter 
Pedersen, der var forældre til børstenbinder Helge Lindegaard Pedersen. 
Karlo Stokkerup kom hertil den 1/5 1941 fra Humlebæk. De blev gift den 24/5 

Klostergade 5. Foto marts 2007
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Huset i 1944

samme år, og flyttede derpå ind i huset. Karlo 
Stokkerup var folkevognsmekaniker og arbejdede 
i mange år i firmaet Poulsen og Hansen i 
Hillerød. Karlo Stokkerup var født den 29/6 1909 
i København og Olga var født den 14/4 1909 
i Esbønderup. Olga var ansat som kokkepige 
hos familien Beicher, der havde pensionatet 
Villa Eskild, Esrum Hovedgade 2. Datteren 
Grethe er født den 16/8 1930 i København. 
Efter sin konfirmation fik Grethe Stokkerup en 

Olga og Karlo Stokkerup. Foto ca. 1954

Olga som konfirmand i 
Esbønderup, 1923

formiddagsplads i huset 
hos gartnerparret Amanda 
og Viggo Rasmussen på 
Ålykkevej 1. Hun havde en 
kontrakt på 1 års arbejde, 
og var der til 1946. “Jeg 
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Grethe. Foto 1947

var dog aldrig hjemme før kl. 16.00”, 
fortalte Grethe. Her fik hun lært at gøre 
rent og pudse kobbertøjet, som Amanda 
Rasmussen havde meget af. Det skulle 
gøres hver torsdag. Grethe kom derefter 
i lære hos boghandler Max Holst Jensen 
i Græsted. Hun var den første lærling i 
boghandelen, da Holst Jensen blev ejer af 
forretningen. Hun blev gift med Peter Helge 
Mortensen den 3/11 1950, og Grethe bor 
nu på Ahornvænget 128 i Gilleleje. Helge 
Mortensen var født den 15/11 1927 og døde 
den 28/4 1976. Han er begravet i Gilleleje. 
Olga Stokkerup var datter af Hilda og Niels 
Nielsen. Han var skovløber, og parret boede 
først i Gåsehuset og senere i Krogdalshuset. 
Hilda var født den 13/12 1881 i Kvidinge 
i Sverige, og Niels Nielsen stammede fra 
Damhus på Therkelshjørne. Hans forældre 
var Hanne og Christian Nielsen. En anden 
af deres sønner var skrædder Nikolai 

Sommeren 1948. Grethe og Vita Olsen

nåede Karlo Stokkerup dog aldrig at 
flytte ind, da han døde lige inden huset 
var færdigt. Hans kone boede her i nogle 
år, og hun døde i 1982. Ægteparret er 
begravet i Esbønderup. 
Som lejere hos Stokkerup kan nævnes 
Kirstine, kaldet Kis og Folmer Nielsen. 
Han blev ansat som skatteassistent i 
Esbønderup-Nødebo Kommune. De 
kom fra Nordjylland. De fik datteren 
Hanne i 1947 i Nørre Sundby. Familien 
boede først til leje hos Steffens, Esrum 
Hovedgade 7 fra 1951 til 1952, hvorefter 
de fik bolig her på første sal. Kirstine var 
født i 1927 og er død, fortalte Folmer 
Nielsen. Folmer Nielsen er født den 31/3 
1924 i Vejgaard. Hanne er læreruddannet 
og gift med Heinz Diermayer, der er 

Nielsen født den 15/10 1885. Han blev kaldt Dameskrædderen, og boede engang 
på Kukkerbakkevej 6, Esbønderup Skovhuse. Grethe og Helge Mortensen har 
datteren Kirsten Bente født den 31/1 1951, gift med Tom Wendel, og parret bor i 
Helsingborg, og Grethe og Helge har sønnen Peer, født den 30/12 1951, og han er 
gift med Lisbeth og de bor i Frederikssund. 
Karlo og Olga Stokkerup byggede hus på Nørrevej 7 i Esbønderup i 1964. Her 
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østriger, og parret bor i Holbæk. 
Kis og Folmer flyttede herfra i 1953 til Kukkerbakkevej 10 i Esbønderup 
Skovhuse, hvor de købte et hus for 15.000,- kr. af Ernst Olsen, der tidligere havde 
boet Rishavevej 11. De blev senere skilt, og Folmer blev gift igen med Kirsten, 
og de fik sønnen Søren den 29/10 1966. I 1970 flyttede familien til Hyldevang 7 i 
Gilleleje.
De nuværende ejere er Jan Ove og Inge Margrethe Crillesen. Jan er uddannet 
møbel- og bygningssnedker, og Inge Crillesen er kontoruddannet. De købte huset 
af en mand der hed Frank ca. 1968. Han havde købt det af Stokkerup.
Jan Crillesen er født den 11/4 1941 på Amager, og Inge er født den 2/6 1943 på 
Bispebjerg. Familien Crillesen tilflyttede fra Næstved.
Parret fik Jette den 20/9 1963 og Henrik den 11/3 1966, begge er født i Næstved.
Jan Crillesen var i nogle år kordegn i Esbønderup Kirke, hvor han afløste lærer 
Thorvald Jensen, da han stoppede sin gerning i 1978. 
Første salen i huset blev solgt fra som en ejerlejlighed og blev købt af skovfoged 
Carl Christian Larsen og Inger Bay Larsen. Carl Christian Larsen var født den 14/7 
1916, og Inger Bay Larsen var født den 9/2 1924. Hun var datter af ægteparret 
Caja og Knud Bay, der engang boede i Esbønderup Skovhuse på Haregabsvej 
1. Inger og Carl Larsen boede her fra ca. 1978 og til deres død den 26/3 1985. 
De blev begravet i Esbønderup. De fik sønnen Poul Bay Larsen, der er advokat i 
Kalundborg og datteren Gitte Bay Larsen der er uddannet sygeplejerske og bor i 
København.
Lejligheden på første sal er senere købt tilbage af Jan Crillesen, fortalte han.

Klostergade 6

Dette hyggelige hus er en af de gamle ejendomme i byen. Det er bygget i 1775.
Her boede engang Richard Vincenz Witoslavsky og hans kone Evy. Han blev født 
i Wien den 16/7 1911 og døde den 1/10 2003 på Plejehjemmet Bakkebo, hvor han 
tilbragte sine sidste år. Han blev begravet på Gilleleje Kirkegård den 6/10 2003. 
Evy var søster til barber Otto Kristensen, Græsted. Evy er født Kristensen den 18/9 
1911 i Græsted. Hun blev bisat fra Gilleleje Kirke den 26/5 1998. 
Ægteparret blev gift den 6/11 1938 i Søllerød, og de fik børnene Poul Steen 
Vincenz den 14/1 1939, Jeanne Vincenz den 6/9 1940, Robert Vincenz den 24/10 
1945 og Søren Vincenz den 15/2 1952. Alle børn var født i Esbønderup.
Poul fik en uddannelse i Hillerød Kommune.
Robert er uddannet lærer og bor i Karrebæksminde.
Søren er også lærer og har undervist på Handelsskolen i Hillerød. Han bor i 
Hillerød.
Richard Witoslavsky har fortalt at hans forældre havde en brændselsforretning 
i Wien. Hans far blev indkaldt under første verdenskrig men faldt i 1917 i 
Norditalien. På grund af denne ulykkelige hændelse tog moderen imod tilbuddet 
fra Danmark om at sende børn i pleje langt fra krigens rædsler. Det var i første 
omgang Richards bror Robert, der kom til Danmark. Reglerne var at børnene kun 
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måtte være i landet i 3 måneder, og da Robert skulle hjem, ville plejefamilien 
meget gerne have en ny dreng, og det blev Richard. Desværre blev plejemoderen 
meget syg, og derfor kunne Richard ikke blive hos familien længere. Via 
forskellige forbindelser kom Richard til købmand Johs. Olsen i Esrum. Hans 
ophold her blev forlænget gennem dispensationer, og den katolsk opdragede 
Richard blev protestantisk konfirmeret i Esbønderup Kirke. I den anledning kom 
hans mor til Esrum for at være med til festen, og hun havde en returbillet med til 
Richard, og havde også skaffet en læreplads som postassistent i Wien. Richard ville 
hellere blive i Danmark, og begrundede det med at han havde alle sine venner her, 
og at han havde glemt at tale tysk. Det blev derfor en hjerteskærende afsked med 
moderen.
Han blev senere dansk statsborger og adopteret af sin plejefamilie. Det var 
en betingelse for adoptionen, at han fik lov at beholde sit familienavn. Han 
fik en dejlig tid i sin nye fars købmandsforretning. I 1931 blev han ansat i en 
købmandsforretning i Hillerød, hvor han fik 70 kroner om måneden plus kost og 
logi. 
Richard fik senere hyre på et ØK-skib, hvor han blev ansat som opvasker, men 
da en anden blev syg, fik han midlertidigt job som hovmester. Han kom tilbage 
til Hillerød, men da hans far blev syg vendte han hjem til Esrum for at passe 
forretningen. Den blev senere solgt, da den gamle købmand ikke vendte tilbage, 
og Richard ikke ønskede at fortsætte som indehaver. Nu var Witoslavsky blevet 
gift og fik bolig i Esrum, hvor han fik arbejde i tørvemosen, og senere blev han 
ansat på et savværk. Han har også arbejdet i en periode på Græsted Mostfabrik og 
han fik derefter et godt tilbud fra bryggeriet Wiibroe i Helsingør, han slog til og 
arbejdede først som ølkusk og fortsatte derefter i bryggeriets sodavandsafdeling 

Klostergade 6. Foto marts 2007



Klostergade Side 139

Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn

indtil han gik på pension i 1978. Han fortæller, at han har haft en dejlig tilværelse 
og været glad for den behandling, han har fået i Danmark. Han følte sig både som 
østriger og dansker.
Richard Witoslavsky solgte huset til Jette og Christian Lund i 1998. De bor her 
med deres børn Mikkel, Natascha og Frederik. Jette Lund er datter af Inge og Jan 
Crillesen, Jette er født den 20/9 1963 i Hvidovre og hun har job i IT branchen. 
Christian Lund er direktør og er født den 5/1 1967 på Fyn. Mikkel er født den 10/6 
1988, Natascha den 3/1 1990, begge er født i Helsingør og Frederik er født den 
26/1 2008 i Hillerød.

Klostergade 7

Klostergade 7, da huset var nybygget i 1917

Denne ejendom er bygget i 1917. Huset hedder Solvang, og den nuværende ejer 
er tidligere lærer Yngve Falk, der købte huset af Kirsten Lynge. Yngve Falk 
restaurerer gamle biler. 
Klostergade 7 var det andet hus, der blev bygget af tømrer Carl Hansen. Da han 
gravede ud til grunden fandt han en grav med et helt skelet, og han lånte telefonen 
hos bageren og ringede til Nationalmuseet om sit fund. Kun få havde telefon 
dengang. Der kom en inspektør Mackeprang fra Nationalmuseet, og derefter blev 
der gravet flere gravsteder op. Gravene blev muret af store munkesten, og et sted 
fandt man et stort skelet og ved siden af dette lå et barneskelet.
I 1931 flyttede Oline og postbud Niels Peter Larsen ind her på førstesalen som 
lejere. De havde tidligere ejet Terkelshus. Her fra Solvang flyttede de hen i deres 
nybyggede hus på Rishavevej 14 i 1933. 
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Almar Poulsens mor Ida Poulsen boede senere her i huset fra den 1/8 1949. Hun 
blev kaldt Fru Sol, fortalte et barnebarn. Ida Poulsen lejede første salen ud. Kirsten 
og Bent Ove Jensen købte huset af Ida Poulsen, da hun kom på alderdomshjemmet 
i Esbønderup den 1/6 1954. Bent, der blev uddannet som tømrer, var søn af 
Hansine og Emil Jensen, Sodemark. Han var født den 30/11 1934 i Esbønderup, og 
Kirsten var født Lynge den 3/9 1931 i Rudkøbing. Parret blev gift den 6/11 1954. 
De fik sønnen Henrik Lynge den 17/3 1955 og Anette Christiane Lynge 10/3 1956, 
begge blev født i Esbønderup. Parret fik i 1959 datteren Birgitte Lynge kaldet 
Gitte. Kirsten Lynge var sygehjælper på Esbønderup Sygehus. Bent og Kirsten 
blev senere skilt. Bent blev derefter gift med Else, og parret flyttede til Højelt. 
Kirsten Lynge blev boende her i ejendommen. Den 1/11 1969 solgte hun huset og 
flyttede til Bygholmen 1, Esbønderup, hvor hun byggede sit nye hus. Hun døde ca. 
1990, og er begravet i Esbønderup.
Christian Petersen, der var ungkarl boede her også som lejer i en periode. Han 
var arbejdsmand og arbejdede en overgang på Esrum Møllegård. Niels Christian 
Petersen var født den 24/7 1900 i Esbønderup Sogn. Han havde boet forskellige 
steder i kommunen. Her kan nævnes Kløverholm i Esbønderup, på Søhus, 
Esbønderup Skovhuse og i en periode hos Oskar Holmstrup i Esrum. Her på 
Solvang flyttede han ind i 1955. Han blev kaldt Christian med Bjørnelappen. 
I 1955 flyttede også frisørmester Gerhardt Nielsen, kaldet Gert ind sammen 
med sin kone Tove. De havde tidligere boet i et par kælderværelser hos Frederik 
Rasmussen på Kildevangen 2. Rasmussen samlede penge ind til ”Julens glæde”, 
og uddelingen af disse foregik hvert år lige før jul i Erum Biograf. Jeg fik en 
masse oplysninger om familien Nielsen af Tove, der nu bor i Vordingborg. Det 
er dejligt, når folk er så positive og hjælpsomme, når jeg ringer og stiller dem en 
masse personlige spørgsmål. Tove fortalte, at huset her var ejet af en tømrermester, 
der hed Rudolf Gnat. Hans kone hed Kirsten og hun var fhv. balletdanser. Han 
havde været i lære hos tømrermester Christian Hansen, fortalte Svend Christensen. 
Gerhardt, der blev kaldt Gert, var født den 19/3 1932 i Maabjerg og Tove Inga 
var født Sørensen 12/4 samme år i København. De blev gift den 20/8 1952, og fik 
sønnen Frank Friis den 19/1 1953, Pia den 28/1 1958 og Kirsten den 20/6 1962. 
Frank er gift med Marianne, der er født den 7/3 1950 i København og parret har 
Fugleparken, Sodemarksvej 22. Pia er gift og bor i Vordingborg, og Kirsten og 
hendes mand bor i Præstø. Tove var også uddannet frisør. Gerhardt Nielsen overtog 
Daniel Olsens frisørsalon i 1953, da han tilflyttede kommunen fra Holstebro. Tove 
og Gerhardt Nielsen flyttede til Hornbæk i ca. 1959, og blev senere skilt. Gerhardt 
døde i ca. 1984 og er begravet i Helsingør. Tove kunne fortælle, at hun var datter af 
Axel Sørensen, der var fyrpasser ved Nakkehoved Fyr fra 1949 til 1964. Han var 
født 1899, og hans kone hed Anna og var født 1900. 
Kirsten Lynge lejede øverste etage ud til Birgit kaldet Gitte og Hjalmar Nielsen. 
De boede her fra den 1/11 1965 til den 1/9 1968, og deres søn Kurt fik de mens 
de boede her. Han blev født den 28/8 1966. Deres søn Erik blev født den 3/11 
1960. Familien flyttede herfra til Esbønderup. Birgit Nielsen er født den 17/8 1939 
og Hjalmar Nielsen var født den 17/3 1920, og døde den 23/1 1997. Han ligger 
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begravet på Esbønderup Kirkegård. 
Om vinteren kørte der både kaner og hestevogne gennem Klostergade.
Ved en hyggelig snak med Yngve Falk, fik jeg at vide, at han havde købt huset 
den 1/11 1969 af Kirsten Lynge Jensen. Yngve Falk viste mig det gamle skøde på 
ejendommen, og her stod at læse, at ejeren før Kirsten Lynge Jensen, Ida Poulsen 
havde betinget sig, at hun skulle bo her i huset til sin død, dette notat kom dog ikke 
anvendelse, da Ida Poulsen kom på Alderdomshjemmet i Esbønderup i 1954.
Yngve Falk er født den 21/4 1944 i Limhamn i Sverige, og hans kone Birgit 
er født den 4/8 1943 i Frederikssund. Hun har nu bopæl i Ordrup. Begge er 
læreruddannede. De fik Peter den 27/4 1965, han er handelsuddannet og bor på 
Møn, Lena den 10/6 1972, hun er læreruddannet og bor i Ordrup samt Stefan den 
20/1 1979. Han er uddannet som tømrer. Familien tilflyttede fra Hornbæk.

Klostergade 7. Foto marts 2007
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Klostergade 8

Klostergade 8, som huset så ud engang

Hvornår dette hus er bygget vides ikke. Det hed Kastaniely, og er senere revet ned. 
Grunden tilhører nu Esrum Kloster.
Her boede engang slagter Jens Peder Pedersen og hans kone Karen Marie. De 
flyttede ind ved deres giftermål den 22/7 1907. Datteren Gudde fortæller at hendes 
far var udlært hos slagter Breiting i Helsingør. Ægteparret boede her til ca. 1915, 
hvorpå de købte Villa Rosa, Esrum Hovedgade 19. De fik børnene Viggo, Rigmor, 
Martha og Gudrun kaldet Gudde.
Den næste ejer var slagtermester Kaj Pedersen og hans kone Erna. De fik børnene 
Verner, Agda og Jørgen. Verner blev udlært som bager hos bager Poulsen. Jørgen 
blev udlært slagter. Agda blev gift med en flygtning fra Letland, der hed Alex 
Clavis. Kaj Pedersen stammede fra Græsted og hans kone Erna var datter af 
gårdejer Andersen, der tidligere havde haft Lottesminde og Øverupgård. Erna og 
Kaj Pedersen blev senere skilt. Deres søn Jørgen er født ca. 1929.
Bager Kaj Egede Andersen og Edel har også boet her engang. De flyttede ind den 
24/11 1931, og familien havde tidligere boet hos bagermester Almar Poulsen, 
Esrum Dampbageri. Parret fik børnene Ove, Sven-Gert, Bente Margrethe og Hans 
Erling, som senere er død. I 1934 flyttede familien til Lerbjerggård i Esbønderup. 
Den næste ejer af huset var også slagter. Han hed Carl Edvard Christiansen. Han 
var født den 18/4 1898 i Holbæk. Han flyttede hertil fra Selsvang, Slotssognet den 
14/1 1952. Han arbejdede en overgang hos slagter Peder Pedersen. 
Carl Christiansen var enkemand og havde en datter der hed Aase. Han flyttede 
hertil sammen med sin husbestyrerinde Thonia Degn. Hun var født den 24/2 
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1908 i Jelstrup. Christiansen købte en slagterforretning på Torvet i Helsingør, og 
i mange år kørte Evy Witoslavsky med Christiansen til Helsingør og arbejdede i 
forretningen fredag og lørdag. Carl Christiansen blev kaldt Hesteslagteren. Da Carl 
Christiansen døde flyttede hans husbestyrerinde til Helsingør.
Den næste ejer af huset var Ole Bergmann Hansen. Han var gift med Lene, der 
var sygeplejerske og arbejdede på Esbønderup Sygehus, de fik sønnen Peter, 
og datteren Birgitte. Hun er født den 22/7 1956, og bor i Stavnsholt. Peter 
kom i lære hos elektriker Per Olsen i Esrum. Familien boede her fra ca. 1968, 
fortalte Peter. De boede her først som lejere, og købte kort tid efter huset. De 
boede her til 1986, hvorefter huset kom på tvangsauktion, og familien flyttede 
til Blistrup. Ole Bergmann Hansen var født den 12/12 1932 i Svendborg og fik 
en kontoruddannelse. Han døde den 2/9 2003. Lene var født Teisner Schou den 
28/5 1930 ligeledes i Svendborg. Hun døde den 9/10 1988, og begge er begravet i 
Esbønderup. Peter Bergmann Christensen er født den 31/12 1968, er gift med Jette 
født den 3/6 1960. De bor Æblehaven 2, Græsted. De har børnene Sunie født den 
14/5 1984, Fie født den 19/5 1993 og Tobias født den 6/5 1994. 
Huset, der var nyrenoveret, blev købt af Statsskoven, men blev revet ned midt i 
halvfemserne. 

Tærskeværk på marken mellem Klostergade og Kristinedalsvej. Foto ca. 1930
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Klostergade 9 – Klosterbo

Klosterbo. Nedrevet i 1993

Dette hus, der lå meget tæt på Klosteret, er revet ned for nogle år siden. Det hed 
Klosterbo og blev bygget som det første af tømrer Carl Hansens huse. Nu er der 
parkeringsplads i forbindelse med Klosteret.
Senere købte maler Niels Martin Arnold Olsen huset af Carl Hansen. Arnold Olsen 
var kendt som en meget dygtig maler og kunstner. Han malede oliemalerier og 
tegnede fine pennetegninger. Han var også kendt for sine fine bogillustrationer, og 
han var en ivrig folkemindesamler. På hans kuverter stod trykt: Malermester og 
vognlakerer.
I 1927 kom der folk ud fra Nationalmuseet for at grave i de gamle ruiner fra 
klosterets tid. Der kom bl.a. en arkitekt Schmidt. Man fandt rester af rundingen af 
koret i klosterkirken, der lå i hjørnet af Arnold Olsens have. 
Arnold Olsens kone hed Marie, og hun var en sød og rar dame. Arnold Olsens 
far hed Martin Olsen og han boede i Essebo i Esbønderup. Det ligger lige overfor 
gadekæret. Da han blev enkemand flyttede han her til Klosterbo, hvor han blev 
passet af sin søn og svigerdatter. Martin Olsen var også en meget dygtig maler 
og han var også ferm til at frembringe smukke pennetegninger. Han tegnede først 
motiverne med blyant og derefter blev de ridset op med tusch. Martin Olsen boede 
her til sin død. Martin Peder Olsen var født den 3/7 1847 i Esbønderup og blev gift 
med Ane Kirstine født Nielsen. Dette par fik 6 børn og Niels Martin Arnold Olsen 
var den næstældste og eneste søn. Han var født den 28/3 1886 i Esbønderup og 
blev gift den 12/11 1915 med Marie født Andersen. Hun var født den 29/11 1894 i 
Søborg. Forældrenes lille hus lå mellem Ferle og Søborg. 
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Arnold Olsen kom i lære som maler hos malermester Hansen i Hornbæk. Arnold 
Olsen var ansat som lærer på Teknisk Skole i Græsted i over 25 år, og var her til 
sin død.
Martin Olsen var én af Nordsjællands største folkemindesamlere, så det var 
ikke fra fremmede, at sønnen havde arvet denne interesse. Efter Arnold Olsens 
død flyttede hans enke til Essebo i Esbønderup i 1947. Hun fik nu arbejde på 
Esbønderup Sygehus. Essebo havde da stået tomt det meste af krigen. Arnold 
havde arvet sit barndomshjem da faderen døde, og det havde siden været lejet ud. 
Marie og Arnold Olsen fik datteren Esther den 30/1 1916, hun blev senere gift 
Carlsen, og sønnen Thorkild den 6/1 1918. Han var vognmand på Stålvalseværket 
i Frederiksværk. Marie Olsen blev boende i Essebo indtil sin død i 1968. Som sin 
mand blev hun også begravet på Esbønderup Kirkegård.
I 1943 var det en stor udfordring for Arnold Olsen at Nationalmuseet bad ham 
dekorere fløjene på Esbønderup kirkes nye altertavle med sætninger i gotisk skrift 
fra Lukas-evangeliet. Han nåede også at genopfriske kalkmalerierne i Villingerød 
Kirke.
Arnold Olsen elskede at færdes i den storslåede og smukke natur omkring Esrum 
og Esbønderup, som han kunne skildre på lærredet eller i skitseblokken. Der 
var næppe den skovvej eller markvej på egnen, han ikke havde udforsket. Ofte 
gik hans cykelture med malergrejet fastsnøret på bagagebæreren til fjernere mål 
som Høbjerg Orne med Pibe Mølle som et yndet motiv, eller til Søborg, Ferle, 
Dronningmølle og Hornbæk. Ved at iagttage hans motiver fornemmer man, at 
Arnold Olsen værdsatte alle årstider og ikke mindst årstidernes skiften. Arnold 
Olsen elskede sine småture, hvad enten de gik op over Tingbakken i Lunden eller 
over åen via Daniels Kilde og Krogdalshuset ned til Sandporten ved Esrum Sø. 
Arnold Olsen døde 59 år gammel, den 12/12 1945 og blev begravet på Esbønderup 
Kirkegård. Hans malerværksted lå mellem Hennings Hjørne og savværket 
på grunden, hvor Robert Andreasen senere byggede sit hus med bolig og 
slagterforretning. 
Ellinor og Wilhelm Elvers-Thomsen har også boet her. De boede til leje hos Verner 
Jensen, da han købte huset af Marie Olsen, som var flyttet til Esbønderup i Essebo. 
Wilhelm tilflyttede fra Græsted den 15/8 1944, og boede først i Vokstrup og senere 
på Lille Essedal efter giftermålet. Her boede Ellinors forældre Marie og Emil 
Petersen, som også fik børnene Egon, der var født den 13/10 1920 og Inga født den 
24/7 1924.
Familien Elvers-Thomsen boede her i huset på første sal. Det kunne deres søn Emil 
bekræfte. Lilly Ellinor var født Petersen den 24/6 1926 i Esbønderup og døde den 
5/1 1975. Vilhelm Emil var født den 5/7 1920 i Nr. Løgum og døde den 17/1 1994. 
Begge er begravet på Esbønderup Kirkegård. Wilhelm Elvers-Thomsen arbejdede 
i flere år hos tulipangartner Mortensen på Gillelejevej. Han kørte også rundt på 
egnen og lejede vaskemaskiner ud. Maskinerne var af mærket Ferm. Det var inden 
folk selv købte vaskemaskiner, og Thomsen kørte dengang rundt på en Nimbus 
motorcykel med sidevogn. Parret blev gift den 9/11 1944 og fik 4 børn, Inge 
Marie den 28/5 1945, Else Margrethe den 21/4 1947, Peter Emil den 11/10 1948 
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og Hanne den 25/11 1959. Alle børn var født i Esbønderup. Inge bor i Bevtoft i 
Sønderjylland, Else bor i Nykøbing Falster, Emil bor ved Solbjerg Engsø og Hanne 
bor i Tulstrup ved Hillerød.
Familien havde tidligere boet på Essedal hos Niels Olsen, og flyttede her til 
Klosterbo i 1947, hvor de boede indtil de i 1957 flyttede op på Tingbakken. Emil 
fortalte, at han i en periode var mælkedreng hos Henning Jørgensen, og han kom 
senere i lære hos købmand Arne Finnedal i Esrum fra 1962 til 1966, og han fik 
derefter arbejde hos Valka Radio i Hillerød.
De næste lejere her på første sal var Jytte og Ove Petersen. Han var uddannet 
barber og frisør, og havde salon i den bygning på Klostergade 14, hvor Daniel 
Olsen tidligere havde haft salon. Parret fik børnene Susanne og sønnen Jan, der var 
født i august 1967. De fik senere 2 piger, og den ene hed Ingelise.
Ca. 1958 solgte Marie Olsen huset til maler Jens Verner Jensen der boede her med 
sin kone Ruth og deres børn, Niels-Jørgen Budde, Karen Budde og Carsten Budde. 
Verner Jensen var født den 6/3 1920 i Lynge, og Ruth var født Hansen den 12/10 
1925 i Orehoved, Maribo Amt. De blev gift den 8/6 1946. Parret tilflyttede den 1. 
april fra Hillerød. Niels-Jørgen Budde er født den 25/5 1951, han kom i gartnerlære 
hos John Erik Rasmussen. Han bor i Humlebæk, og har datteren Sandra, fortalte 
Carsten.
Karen Budde er født den 21/12 1953. Hun er gift med Mogens Petersen, de bor i 
Dronningmølle og har datteren Tanja. 
Carsten Budde er født den 17/1 1961. Han er chauffør, bor sammen med Pia 
og deres søn Peter er født den 31/9 1984 og Ole den 19/2 1992. Parret bor i 
Dronningmølle.
Verner Jensen var spejderleder i Esrum i mange år.
Huset her blev revet ned i maj 1993, da grunden skulle bruges af Klosteret. 
Derefter flyttede Ruth og Verner Jensen til Gilleleje, hvor de fik en pensionistbolig. 
Verner Jensen døde den 12/5 1994, og Ruth Jensen døde den 14/3 1995. Begge er 
begravet i Esbønderup.
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Klostergade 10
Klostergade 10. Foto marts 2007

Huset er bygget i 1935 af 
børstenbinder Helge Pedersen. Det 
blev bolig for Helge Pedersen, hans 
kone Margrethe og deres eneste datter 
Margit. Familien boede tidligere i 
en længe, der hørte til Kristinedal. 
Helge Pedersen var født den 1/8 
1901 og Margrethe var født den 
2/5 1898. De blev gift den 17/7 
1926 og datteren blev født den 5/11 
1927. Margit fortalte, at hendes far 
havde sit børstenbinderværksted i 
en bagbygning. Han solgte børster 

Margrethe og Helge Pedersen. Foto ca. 1963

til Hans Prehn i København. Helge Pedersen kørte på en motorcykel af mærket 
Nimbus, og materialerne hentede han på Mårum Station. Om foråret og efteråret 
solgte han uldtøj og linned. Disse varer købte han i Ikast og Herning. Helge 
Pedersen gik meget op i fodbold, fortalte Knud Dideriksen. Datteren Margit boede 
her indtil sit giftermål i 1948. Hun blev gift med Hans Ove Bang Bierregaard, 
der var født den 12/2 1922 i Viemose. Han døde den 26/2 2002 og er begravet 
i Hillerød. Han var nogle år murermester i Græsted, men flyttede derfra til 
Hillerød, hvor han brugte sin uddannelse som arkitekt. Han var søn af urmager 
Carl William Bang Bierregaard, Græsted. Efter giftermålet boede ægteparret 1 
år i Slangerupsgade 6 i Hillerød, og flyttede derefter til Larsensvej i Græsted. 



Side 148 Klostergade

Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn

Senere boede parret nogle steder i Hillerød, og da Margit blev alene flyttede hun 
til adresssen Bag Haver 7, 1. tv. i Hillerød. Margit fortalte, at hun blev uddannet i 
Damekonfektion hos Troest i Hillerød, hvor hun var ansat i ca. 25 år.
Tømrer Georg Pedersen og hans kone Thora købte huset af børstenbinder Helge 
Pedersens datter Margit efter forældrenes død i 1966. Georg Petersen var født den 
1/6 1902 på Falster og Thora var født Eriksen den 3/8 1903 i Købelev på Lolland. 
Parret blev gift den 11/5 1924. De fik datteren Aase i 1925, Tage i 1927, Leo i 
1929, Ketty i 1931, Finn i 1934 og Inge i 1939. Hun er gift med Tommy Blok 
Nielsen, Ålykkevej 12. Finn døde den 14/5 2009. Han er begravet i Esbønderup.
Georg Pedersen døde den 5/9 1971, Thora den 27/10 1982, og begge er begravet 
i Esbønderup. Thora flyttede hen til Inge og Tommy Blok Nielsen i 1971. Hun 
flyttede herfra til plejehjemmet Toftebo i 1980, hvor hun var til sin død i 1982.
Da Thora flyttede fra huset her, blev det solgt til Mikkelsen i 1971. Han solgte 
det i 1974 til Poul og lærer Helle Bockhoff Walther. Helle Walther var lærer i en 
årrække på Tingbakkeskolen. De boede her med sønnen Teit fra november 1974 til 
2003, hvorefter familien flyttede til Helsingør.
De nuværende ejere hedder Rolf Jørgensen og Meriam Al-Erhayem. De boede fra 
1999 på Munkevej 3, og købte ejendommen her af Helle og Poul Walther i 2003. 
Familien kom i sin tid fra København.
Rolf Jørgensen er født den 3/2 1953 i København og Meriam Al-Erhayem er født 
den 3/5 1963 i Hellerup. De har datteren Signe født den 12/2 1993 i Frederikssund 
og sønnen August født den 31/8 2002 i Helsingør. 

Af Margit Bierregaard lånte vi dette foto af herrer og damer fra Esrum Idrætsforening i 1939
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Hos Margit Bierregaard affotograferede vi dette maleri af Arnold Olsen fra 1942

Klostergade 11 - Esrum Kloster

Det engang meget store klosterkompleks påbegyndtes omkring 1140 og 
byggeperioden strakte sig helt frem til begyndelsen af 1500-tallet. Ærkebiskop 
Eskil var igangsætteren, ligesom det var ham, der på samme tid gjorde Søborg Slot 
til en stærk fæstning.
Han fik kongens godkendelse og pavens tilladelse til at lægge et kloster på jord, 
som en bonde i Villingerød ville give af sin ejendom til formålet.
Eskil var tit på rejse i udlandet og besøgte blandt andet sin gode ven og 
studiekammerat Bernhard i Frankrig. Han var abbed i Clairvaux for Cistercienser-
munkene der, og Eskil blev grebet af denne ordens livsform, hvor brødrene levede 
med Jesus som forbillede. De havde et ydmygt sind og var opfyldt af viljen til 
store ydelser uanset om det gjaldt bibelsk, bogligt eller praktisk arbejde. De var 
arbejdsomme og meget kyndige inden for agerbrug og havedyrkning. De var 
foregangsmænd, når det drejede sig om teglbrænding. Med disse iagttagelser var 
det let for ærkebispen at vælge Cistercienserne til at fortsætte det arbejde, som 
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Benediktinerne påbegyndte. 1151 fødtes Nordens største kloster, Esrum. Et halvt 
årtusinde hævede klosteret sig markant over landskabet.
Med reformationen i 1536 var klosterets æra slut, og de sidste munke forlod stedet 
i 1559. I løbet af 1500-tallet blev hovedparten af klosteret revet ned, og det, vi i 
dag kalder Esrum Kloster, udgør kun cirka en tiendedel af det oprindelige anlæg.
De resterende gamle bygninger har tjent mange vidt forskellige formål siden 
reformationstiden.
Man har foretaget mange ombygninger, og i 1882 blev gavlen mod vest forstærket 
samtidig med, at økonomigårdens østre længe blev revet ned.
Som Cisterciensernes storhedstid har senere tiders brugere naturligvis været meget 
synlige i landsbyen Esrums hverdag.
Kongernes jagthorn gjaldede, avlen af Frederiksborgheste havde sit hovedsæde på 
klosterets ladegård i næsten 200 år, og dragoner har haft garnison her. Op gennem 

Esrum Kloster. Foto oktober 2009

Den flotte bygning set fra syd. Foto 2007
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tiderne har Esrum været et vigtigt administrationssted for amts- og retskredse. Alle 
disse funktioner har, sammen med f.eks. skovauktioner været med til at skabe liv 
på landsbygaden.
Engang var her skovkasse, hvor befolkningen i området kunne købe brænde fra 
Gribskov. Her var ansat 2 fuldmægtige. Den ene hed Ingeborg Olsen. Der var også 
en skovkasserer, der hed Nees, og senere blev Frederik Arno ansat. Han var gift 
med Ingeborg, og deres børn var Gerda, der senere blev kasserer på Rådhuset i 
Helsinge, Ida, der blev gift med købmand Hans Erik Meyn i Gilleleje, Frode, der 
døde som lille og Bent, der blev kommunesekretær i Kregme-Vinderød Kommune. 
Frederik Arno kom fra Vajsenhuset i København. Inden Frederik Arno fik stillingen 
her havde han været købmand i Esbønderup Skovhuse, før købmand Møllerstrøm.
En af skovkassererne hed Højer, og han havde sin privatbolig på Klosteret. En 
anden skovkasserer hed Schlichtkrull. 
Senere fik byen sit posthus her. Det lå i begyndelsen midt i bygningen, og 
postmesteren hed Schafranek. Han havde en datter, der hed Gudrun og en søn der 
hed Frants, og familien boede til venstre for posthuset, ca. 1930. Det lå dengang på 
første sal. Ægteparret Schafranek spillede bridge med lærer Skjoldager. Schafranek 
byggede senere Drosselbo på Tingbakken, hvor han flyttede op sammen med sin 
kone. Jeg fandt omtale af et par døtre af postmesteren i en gammel skoleprotokol 
fra Esrum Skole. De boede dengang i Drosselbo, det var Jytte født den 2/5 1928 og 
Ulla født den 2/9 1929.
Det var cyklende postbude, der hentede breve og aviser her på posthuset. 
Postforsendelserne kom med den gule rutebil ”Frederiksværkeren” fra Helsingør, 
nu er det rute 331. Af postbude kan nævnes Albert Jensen, Niels Peter Larsen 
og Christian Nielsen kaldet Christian Post. Skovkassereren boede til højre i 
bygningen. 
Jeg husker der var posthus i den længe der lå mod øst. Det var før man indførte 
postnumre her i landet. Jeg har gamle postkort i mine gemmer, og adressen til min 
mor er: Fru Ellen Petersen, Bakkely, Skovhusene pr. Esrum. 
Senere kom postmester Aksel Stage, hans kone hed Ebba. Parret var fætter og 
kusine, fortalte Lisbeth Jensen. Hun havde været ung pige i huset hos dem i ca. 4 
måneder i 1935. Familien Stage kom fra Fanø. Parret havde en datter og en søn. 
Den næste postmester hed Hanke, kunne Lise Poulsen fortælle. Han var her midt 
i fyrrerne. Efter ham kom postmester Tilly. Albert Carl Lindvig Tilly var født den 
30/4 1894 i Lodbjerg, Thisted Amt. Han blev gift den 28/5 1924 med Esther født 
Mogensen den 25/7 1896 i Randers. Parret tilflyttede fra Skolegade 6 i Holbæk 
den 1/11 1951. Tilly var den sidste postmester her på Klosteret. I 1968 fik Esrum 
et postindleveringssted hos Poula Jensen, Munkevej 3. Senere kunne post- og 
brevforsendelser afvikles på Hennings Hjørne, Esrum Hovedgade 23. 
Her på Klosteret var der også bolig for kammerherre, oberst Hans Harding Sonne 
og hans kone Edel. De fik af og til besøg af Kong Frederik den Niende og droning 
Ingrid. Dronningen var ofte selv chauffør, fortalte Lise Poulsen. Jeg fandt et par 
artikler om Harding Sonne i Hillerødposten den 31/8 og 30/11 2007. Her stod 
bl.a. at titlen kammerherre anvendes i dag som ærestitel og blev det også på 
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Harding Sonnes tid. Han var formand for Hærens Musiktilsyn, og som sådan 
havde han samarbejde med den kendte Knudaage Risager. Han nåede også selv at 
skrive musik til livgarden og flere værker, hvoraf enkelte blev opført i Tivoli. Tre 
operaer blev det også til i 1920’erne. De blev alle afvist af Det Kongelige Teater. 
Han satte sig da heller ikke de store blivende spor i musikhistorien. Han var på 
formandsposten i 27 år, inden han trak sig tilbage i 1956. Han fik genoprettet de 
ellers nedlagte regimentsorkestre landet over. Ægteparret flyttede ind på Esrum 
Kloster nogle år før pensionistalderen, det var i 1948, og Harding Sonne fik 17 år 
bag klosterets tykke mure inden han døde som 83 årig. Hans Harding Sonne var 
født den 3/9 1883 i København og døde den 23/6 1966 og begge ægtefæller blev 
begravet i Hillerød, hans kone Edel Margrethe var født van der Aa Kühle den 23/8 
1893 i København og døde den 1/7 1995 på Toftebo i Esbønderup. Ægteparret blev 
gift den 2/5 1913. 
Bygningen blev brugt til mange formål. Her havde Nationalmuseet magasin for 
almuemøbler m.m., og Hjemmeværnet benyttede også nogle af lokalerne. 
I et interview fra 1960’erne fortæller Edel Sonne, hvorfor parret valgte Esrum 
Kloster. ”Kan De forestille Dem mig som lille pige, i en nybygget villa på Gl. 
Køgevej, da der næsten ikke var andre huse der omkring. Alt var landligt og 
yndigt, vi hentede mælk på Toftegaard, hvor nu Toftegårds Plads er, og vi måtte 
også gå et stykke, før vi nåede sporvognen. Min far var fabrikant, og vi boede 
altså i det, der dengang var udenfor hovedstadens område. Forstår De, når man er 
vokset op på landet, vil man gerne engang nå tilbage til det. Min mand havde det 
på samme måde, og da vi fik ministeriets tilladelse til at bo her, sagde vi ja tak, 
selvom betingelserne var, at vi skulle flytte med kort varsel, hvis klosteret skulle 
anvendes til andet formål”, sagde Edel Sonne bl.a. og udtrykte håb om, at hun 
kunne bliver der sin tid ud. Det fik hun lov til. Nu er parrets lejlighed en del af 
museet – men helt glemt er de sidste beboere ikke. Ud for en af stuerne er der en 
lille plade, hvorpå der står” oberstindens dagligstue”. 
Esrums gamle hestetrukne brandsprøjte stod i en port i bygningens højre fløj.
Her har også engang været en slags børnepension, der lå på 1. sal. Det var “bedre” 
folks børn fra København der kom herud. Nogle kom her i forbindelse med 
skilsmisse. Lederen af børnehjemmet var Helle Skovgaard. Hun havde været gift 
med Ebbe Skovgaard, men parret var blevet skilt. De havde børnene Lene og Niels 
Ebbe. Ebbe Skovgaard var i familie med maleren Joakim Skovgaard (1856-1933). 
Lise Poulsen var ansat i huset, da der var børnehjem. Hun arbejdede sammen med 
Edith Romsø. De var her i 1939. Lise kunne huske, at der blandt børnene var en 
søn af Lulu Ziegler, og kapelmester Gilbert Jespersen havde et par tvillingedrenge 
her. De hed Palle og Aksel. 
Familien Greve boede på klosteret i en periode. Han var kommandør, og havde 
været kadetkammerat med kong Frederik den Niende. Greve havde tidligere været 
slotsforvalter på Fredensborg Slot. Hans kone var af russisk afstamning, og parret 
havde en datter. Efter mandens død blev hans enke boende her. Hos fru Greve 
var det Helga Hansen der stod for rengøringen i begyndelsen af halvfjerdserne. 
Gerda Pedersen, Kristinedalsvej 2, havde senere gjort rent hos fru Greve, og Gerda 
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Pedersen kunne huske, at fru Greve hed Maruska. Gerda Pedersen havde været 
med til hendes begravelse i slutningen af firserne, og det foregik i Asminderød. 
Helga Hansens søn Bjørn, var af og til med moderen på Klosteret, når denne 
gjorde rent, og han huskede, en stue med mange spændende ting. Helga og Folmer 
Hansen boede dengang på Bytoften 10. Folmer Hansen døde i 1991, da parret 
boede på Bytoften. Derefter flyttede Helga Hansen hen hos sønnen, der boede på 
Rishavevej 14. 
Klosteret havde en gartner, der hed Alfred, og Erik Christiansen gik her og hjalp til 
som arbejdsdreng efter skoletid.

Under krigen havde vognmand Marius Nielsen sine heste opstaldet i den 
sidebygning, hvor der senere blev indrettet posthus.
Under krigen var her en postmester, der hed Hange. Hans kone var syvendedags 
adventist. 
Fra 1940 til 45 blev bygningen brugt som bombe- og brandsikkert skjul for særlige 
dokumenter fra Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet.
Efter anden verdenskrig blev huset brugt som flygtningehjem for ca. 300 lettiske 
flygtninge. De kom hertil med de hvide busser, huskede Knud Dideriksen. De 
blev indlogeret i den fløj der lå ud mod Klostergade. Én af flygtningene hed Alex 
Clavis, han var arbejdsmand, og blev gift med slagtermester Kaj Pedersens datter 
Agda. Kaj Pedersen boede Klostergade 8. Agda og Alex Clavis flyttede senere 
til Horserød. Clavis var meget musikalsk og spillede på klaver. Han havde bl.a. 
arbejdet på reservedelslageret hos Bohnstedt Petersen i Hillerød i en del år. Han var 
en lille hurtig mand, der havde orden i tingene. En anden af flygtningene arbejdede 

Luftfoto fra Sylvest Jensen, Hillerød
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på savværket hos Knud Leth Sørensen, han hed Constantin. Han fik et værelse hos 
savværksejeren. 
Oskar Lau, der også var flygtning, var uddannet skræddder. Han blev gift med 
Tove Larsen, der stammede fra Tumlingehuset. Tove var dengang ung pige i huset 
på Pension Eskild. I 1951 emigrerede parret til Canada. 
I 1996 lejer Frederiksborg Amt Esrum Kloster og begynder restaureringen af 
bygningen.
Esrum Kloster åbner for publikum i 1997, og er blevet et meget besøgt museum 
med mange kulturelle arrangementer.

Klostergade 12 - Esrum Møllegård

Esrum Møllegård. Foto oktober 2009

Esrum Møllegård er en meget gammel ejendom. Den nuværende bygning er bygget 
i 1877.
Ved åen, der fører vandet fra Esrum sø til havet, har der sikkert været en vandmølle 
allerede i munketiden, da den orden, de repræsenterede, havde stort kendskab til 
alle former for vandanlæg. 
For ca. 400 år siden lod Christian den 4. åens løb regulere for at skaffe mere vand 
til mølledriften ved Møllegården.
Med sit fald på næsten 3 meter fra mølledammen har åen været et kraftcentrum 
gennem mange generationer. Stedet har været kornmølle for egnens landbrug, - 
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Her står stadig den gamle mølle. Foto marts 2007

savskæreri, og fra 1913 indtil 
NESA tog over, leverede det 
lokale værk el til befolkningen 
i Esrum, Esbønderup, Saltrup 
og Plejelt. Møllegården har 
været kendt for stort ålefiskeri 
og salg. Der er tradition for 
at sikre fiskebestanden på 
stedet, bl.a. ved at udsætte 
ørredyngel.
Her boede engang en møller 
Madelung. Han havde en 
datter der hed Nikoline, hun 
var født den 24/2 1874. På 
møllen kom bønderne fra 
oplandet og fik malet deres 
korn når de havde høstet. Man 
kunne også købe majs og klid 
som foder til dyrene. Dengang 
var der en hel del trafik ad 
Klostergade. 
Der har også været pensionat 
her engang.

Dette postkort har Karoline Petersen sendt til Olga Hansen i Rishaven i 1916
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I en skoleprotokol for Esrum Skole fandt jeg et par elever, der har boet her på 
Møllegården. Det var Peter Børge Rasmussen født den 21/6 1921 og Kamma 
Rasmussen født den 22/9 1922. Deres forældre hed Nora og Christian Rasmussen 
og faderen var fodermester her på gården. Tove Larsen kunne huske, at der var 
flere søskende, de hed Ruth, Inge og Jørgen.
I fyrrerne var Møllegården ejet af Holger Thal-Jantzen, hvis søster Helvig Thal-
Jantzen havde Havreholm Slot. Møllegården var et sted, hvor der ofte kom 
prominente gæster. Bl.a. kan nævnes Acton Bjørn og Sigvard Bernadotte, der var 
bror til dronning Ingrid. Det var en stor tid for Møllegården, da man både havde 
forvalter, gartner, tømrer og sekretær. Sekretæren hed Carsten Levyson, og var en 
meget charmerende mand, fortalte Margit Bierregaard. Han boede i Havreholm 
sammen med sin kone Inge og deres tre mindreårige døtre Kirsten, Ruth og Dorthe. 
Da de var jøder, måtte de alle fem flygte til Sverige i 1943.
Han blev under sin landflygtighed uddannet i Den Danske Brigade.
Et par år efter befrielsen, og familiens hjemkomst flyttede den ind i Møllegårdens 
hovedbygning, og boede her nogle år, hvorefter de flyttede til Enghuset i Græsted 
og derfra videre til Harreshøj. 
Fra 1941 til 1944 boede Thora og Georg Pedersen her på Møllegården. Georg 
Pedersen, der var uddannet tømrer, var ansat her på gården som altmuligmand, 
fortalte datteren Inge Blok. Familien boede derefter forskellige steder, og vendte 
tilbage til Esrum, da de købte ejendommen Klostergade 10 i 1966. 
Peter Didrichsen og hans kone Gitte ejede engang gården. Dette par havde 4 
børn. En datter hed Charlotte, og en lille søn, der omkom ved en drukneulykke 
i åen i ca. 1967. Gitte Didrichsen var datter af Stig Lommer. Parret ejer stadig 
ejendommen Sølyst, der 
ligger øst for Sandporten 
ved Esrum Sø, men har 
nu bopæl i England. Før 
Peter Didrichsen var 
gården ejet af hans far, der 
var skibsprovianterings-
handler.
Margit Bierregaard kunne 
huske, at man høstede 
tobak her på gården under 
krigen. Hun mente det 
var i 1944, tobaksbladene 
blev trukket på ståltråd 
og hængt til tørre i en stor 
lade, der hørte til gården.
Her var også engang en 

Fra tobakshøsten i 1944
Til venstre ses Kamilla, gift med Peter Hansen

produktion af knækbrød. Den ene side af brødet var overtrukket med chokolade, og 
disse knækbrød hed Thal-Brød, da de blev fabrikeret i Thal-Jantzens tid.
I december 1949 flyttede Tove og Henry Larsen ind her. Han arbejdede på gården, 
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Fra venstre; ukendt, Ingrid Jensen, Inga Jørgensen, Kamilla Hansen, Agda Pedersen og Gunna, 
gift med Holger Hansen

Inga Jørgensen, datter af Andrea og Robert Jørgensen

og de boede her til november 
1956, hvorefter de flyttede til 
Klokkerhuset, Villingerødvej 
37. Efter Henrys død i 2008 
har Tove stadig sin bopæl her. 
Henry fortsatte med at arbejde på 
Møllegården, efter at de var flyttet 
til Villingerød, fortalte Tove. 
Henry havde god forstand på 
heste, og var meget dygtig til at 
køre gårdens Frederiksborgheste. 
Han arbejdede her til 1963, og fik 
derefter arbejde hos Poul Larsen 
i Helsingør. Henry Larsen var 
født den 7/3 1918 i Esbønderup, 
og han blev gift den 4/10 1947 
i Esbønderup Kirke med Tove 
Anna født Sørensen den 5/11 

1926. Hun var også født i Esbønderup. De fik Majken Lene den 28/6 1949 i Esrum 
og Bo Finn den 15/11 1951 på Esbønderup Sygehus. Tove og Henry Larsen havde 
fra 17/2 til december 1949 boet på Ålykkevej 6. 
Af bestyrere på Møllegården kan nævnes Erik Eriksen og hans kone Cecilie. De 
havde pigerne Ingerlise, Jytte og Grethe. Familien flyttede i ca. 1953 til Jylland.
Derefter hed bestyreren Langkild, efter ham kom Johan Gerhardt Højriis 
Johannsen. Han var født den 31/12 1914 i København og hans kone hed Mette 
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Marie Kastberg født den 5/11 i Tørring. De blev 
gift den 28/4 1946 og tilflyttede kommunen den 
13/12 1947 fra Høje Taastrup, og fik først bolig 
på Sibbegård og den 4/2 1955 flyttede de ind 
her på Møllegården. De fik Karen Højriis den 
27/6 1947 og Johanne Højriis den 20/3 1951. 
Den 1/4 1955 flyttede Alfred Villiam Arthur 
Hansen ind her sammen med sin kone Ella 
Hansen. De kom fra Vordingborg. Alfred 
Hansen var født den 20/7 1907 i Falkerslev og 
Ella, der var født Hansen, var født den 19/4 
1917 i Esbønderup. Hendes far var vejmand 
Anton Hansen, der boede i Esbønderup 
Skovhuse. Parret blev gift den 19/7 1952, og 
Alfred Hansen arbejdede her på gården som 
fodermester.
Møllegården havde tidligere en frugtplantage.
Efter Højriis Johannsen fik gården en bestyrer, 
der hed Sørensen. Han havde en datter.
Fra ca. 1970 blev Møllegårdens jord forpagtet 
af Esrumgård, fortalte Jørgen Blicher Poulsen. 
Forpagtningen varede indtil 1996, da der nu 
skulle være økologisk landbrug.

Margit, datter af Margrethe og Helge 
Pedersen
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