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Munkevej 1

Dette hus lod fotograf Otto Nielsen og hans kone Augusta bygge i 1939. De 
flyttede ind den 1/1 1940. Han var født den 22/9 1895 i Esbønderup og hans kone 
Augusta Christine var født Burmeister den 6/1 1906 i Flensborg. Hun var uddannet 
lærer og arbejdede i København. De blev gift den 2/12 1939 og parret fik ingen 
børn. De havde tidligere boet i Esbønderup Skovhuse.
Otto Nielsen var ret alsidig, og han var også med til at instruere dilettant-
forestillinger for Esrum Idrætsforening på Esrum Kro. Her var det den lokale 
befolkning, der var på rollelisten. Otto Nielsen var dygtig til at spille på violin, 
fortalte Stig Samuelsen. 
Aksel Christiansen fortalte, at når der var generalprøve på dilettantforestillingerne 
på kroen var adgangen gratis for børn og for aldersrentenydere, som det hed 
dengang. Til de forestillinger var det tit brødrene Gunnar og Knud Hansen, der 
underholdt med harmonikamusik. Det var spændende underholdning for byens 
borgere, da man ikke var forvænt med den slags. Otto Nielsen havde et lille 
rum, hvor han fotograferede folk, og han havde også et mørkekammer, hvor han 
fremstillede fotografierne.
Huset blev senere købt af Genevieve Jeanne Frederiksen, der er født i Frankrig. 
Hun bor her stadig. Hun havde været gift med Villy Frederiksen. Han var ansat 
indenfor sygekassevæsenet i København og fik senere job som bogholder i 
Gladsaxe Kommune. Genevieve Jeanne Frederiksen arbejdede i nogle år med 
rengøring på Esbønderup Apotek. Senere gjorde hun rent på Teknisk Forvaltning. 
Parret fik børnene Noelle og Pierre, og de flyttede ind her sammen med moderen. 
Noelle er gift og bor i Birkerød. Pierre bor i udlandet. 
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Munkevej 2

Dette hus er bygget af barber Max Daniel Olsen i ca. 1939. Her flyttede Daniel 
Olsen ind, efter at hans kone Hjørdis døde ved et tragisk fald ned af en trappe, da 
de boede Esrum Hovedgade 9, læs mere under denne adresse.
Max Daniel blev gift den 6/4 1939 med Anna Marie Korsgaard født Jensen. Han 
var født den 14/12 1906 i Esbønderup og hun var født den 10/10 1912 i Ørsted i 
nærheden af Randers. Daniel Olsen blev ikke gammel, han døde den 9/10 1953. 
Hans kone døde den 19/2 1970. De blev begge begravet på Ørsted Kirkegård.
Familien fik 3 børn, som alle er født i Esbønderup Sogn. Jytte er født den 26/10 
1940 og tvillingerne Hanne og Per den 22/2 1943.
Da moderen blev alene med børnene fik hun arbejde på Esbønderup Sygehus som 
sygehjælper, og her blev hun senere ansat som oldfrue.
Jytte kom i lære i Helsingør i en tøjforretning, hun er ugift og bor i Roskilde.
Hanne fik en kontoruddannelse på Hillerød Sygehus, og blev gift med Ole 
Gundorph Jørgensen i 1964. Han er født den 1/1 1938 i København. Parret fik 
Søren Gundorph Jørgensen den 20/10 1965 og Pernille den 16/5 1969. Familien 
flyttede ind i Græsted Præstegård, og i 1985 flyttede de til Skovhøjen i Græsted. 
Ægteparret blev skilt i 2000. Hanne bor nu i Gilleleje, hvor Søren og Pernille også 
bor.
Per kom i lære hos elektriker Holger Andersen i Græsted, og startede i februar 
1969 som selvstændig i kælderen her på Munkevej 2. Han købte derefter 
ejendommen Esrum Hovedgade 29, hvor han startede sin virksomhed Esrum-El. 
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Denne solgte han i 2002. I 1970 blev han gift med Lillian Honoré Christoffersen. 
Hun var født den 28/3 1948. Parret fik datteren Rikke Korsgaard den 18/11 1971 
i Esbønderup. Hun bor nu i Græsted. Lillian og Per blev skilt i 1988. Lillian bor i 
Dronningmølle og Per Korsgaard Olsen bor Klosterparken 17 i Esrum. 
Efter Anna Marie Olsens død blev ejendommen solgt i 1970 til en søn af kroejer 
Gerløv Larsen, Esrum Kro. Han hed Hans Jørgen Larsen. Han blev senere gift med 
Karin, og parret byttede ejendom med en mand der hed Hedengran, som havde 
restaurant Bondehuset i Sørup, og Hedengran flyttede ind her. Det var Hedengran, 
der byggede en dobbelt carport til huset. Han kørte i en lyseblå Volvo, kunne Birgit 
Nielsen huske. Han havde tidligere været brandmand i København. Han blev gift 
med sin husbestyrerinde Ellen, og da hun blev enke solgte hun huset til Vibeke 
Holm, der er datter af Verner Holm, Sodemark. Vibeke boede her sammen med 
Ole Juul Rhiger, og de fik sønnerne Andreas den 16/4 1987 og Mathias den 27/1 
1989. Andreas er medhjælper og Mathias studerer jura. Parret havde huset fra 1992 
til ca. 1996. Ole Rhiger er født den 16/7 1951, han er kontoruddannet og bor nu i 
Munkerup. Vibeke Holm er født ca. 1965, og hun er ansat i Gribskov Kommune, 
og har nu bopæl i Gilleleje. 
I følge vejviseren er ejeren af denne ejendom Sille Rugholt Lindberg.

Munkevej 3

Denne bungalow er bygget i 1942 af Poula og Osvald Jensen, der var tømrer. Han 
var født den 15/9 1906 i Plejelt. Poula Lindegaard var født Pedersen den 16/6 1909 
i Endrup. De blev gift den 4/6 1932. Osvald Jensen var søn af tømrermester Niels 
Frederik Jensen, Bøtterup. Poula var søster til børstenbinder Helge Lindegaard 
Pedersen, og deres forældre var Anna Jørgine og Hans Peter Pedersen, der boede i 
Villa Eppers, Klostergade 5.
Poula og Osvald Jensen fik døtrene Ulla den 29/12 1936, Ingrid den 8/10 1938, 
hun døde 8 dage gammel, og Mona den 5/12 1940. Alle døtre blev født i Esrum. 
Ulla er gift med Knud Mogensen, der er født den 23/10 1934, og de bor i Rødovre. 
De fik Per den 13/9 1957, Finn den 2/1 1960 og John den 12/6 1963. Mona er 
gift med Finn Vanting Nielsen. De bor i Søborg ved København. De fik sønnerne 
Henrik og Bo Tejn. Inden Poula og Osvald flyttede ind i dette hus i 1942 boede de i 
Villa Eppers. 
Ulla fortalte, at Osvald Jensen var død i september 1968, og at Poula var død den 
24/7 2000. Begge blev begravet i Esbønderup.
Osvald Jensens far, Niels Frederik Jensen flyttede ind her hos sønnen og 
svigerdatteren den 1/6 1956. Han var enkemand, og havde været gift med Anna 
Jensen. Han flyttede hertil fra Bøtterup, hvor han var tømrer. Han var født den 19/2 
1873 i Plejelt og boede her som aftægtsmand.
Tove Christiansen, Ålykkevej 14, kunne huske, at der blev indrettet post-
indleveringssted her i huset, og det var Poula Jensen, der passede det, efter sin 
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mands død. Det var dengang man nedlagde posthuset, der var på Klosteret.
Her boede fra 1999 Rolf Jørgensen og Meriam Al-Erhayem, og de købte i 2003 
ejendommen Klostergade 10. 
Den 16/3 2004 blev huset købt af Johnny Høberg Hagelin Nielsen. Han havde 
tidligere boet på Rishavevej 12. Johnny Nielsen er født den 22/12 1959 i 
København. Han er uddannet pædagog og tilflyttede i 1996 fra Vesterbro. 
Han bor her alene og har Mathias født den 30/11 1994 i København og tvillingerne 
Malte og Lukas, der er født den 9/2 1999 i Hillerød.
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Munkevej 4

Dette hus er også af nyere dato, bygget i 1943. Det blev bygget af Ella og Thorkild 
Hansen. Parret blev gift den 10/6 1939 og boede som nygifte ovenpå Nicolaisens 
mekanikerværksted, Esrum Hovedgade 12. 
Thorkild Richard Hansen arbejdede i mange år som medhjælper/altmuligmand 
på Esbønderup Apotek. Han var født den 12/11 1908 i Varpelev, og Ella Antonie 
Fransiska født Hansen var født den 30/8 1911 i Esbønderup. Ella havde været i 
huset hos postmester Schafranek på klosteret, og var ansat her i mange år. Ella og 
Thorkild Hansen fik sønnen Tom Bo den 17/8 1946. Han bor nu i huset. Han er 
uddannet som maskinarbejder.
Thorkild Hansen sad fra november 1944 til foråret 1945 i Frøslevlejren. Ella tjente 
også på klosteret, da der var børnehjem. Thorkild Hansen havde en personbil - en 
DKW Junior årgang 1962. Den var lysegrå kunne sønnen fortælle. I mange år var 
det Thorkild Hansen der kørte filmene i Esrum Biograf. Han blev senere afløst af 
Per Olsen.
Thorkild Hansen døde den 16/2 1990 og Ella den 13/5 2001. Begge er begravet i 
Esbønderup. 
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Denne store bygning fik navnet Kulhytten, og den er bygget af murermester Anders 
Madsen til sig selv og hans kone Ebba Madsen i 1938. Han første kone Olga, der 
var født den 2/6 1891, døde af den spanske syge i april 1919. Han blev derefter 
gift med Ebba i 1924. Ejendommen er tegnet af arkitekt Acton Bjørn, og huset er 
bygget af gule hårdtbrændte sten. Det store hus Kukkerbakken på Kukkerbakkevej 
i Esbønderup Skovhuse, nærmere betegnet Kohaven, er også tegnet af samme 
arkitekt. I samme periode blev der bygget mange huse i Esrum, og det var oftest 
murermester Madsen, der stod for byggeriet. Det skal også nævnes, at Anders 
Madsen har været med til byggeriet af alderdomshjemmet Karlsminde i Græsted.
På denne tid var der mange gode håndværkere i Esrum. Mange fag var 
repræsenteret – børstenbinder, tømrere, snedkere, slagtere, skomagere og ikke 
mindst malermester Arnold Olsen. Han havde været ung elev på Vallekilde 
Højskole, og dette ophold havde nok præget hans kunstneriske indsigt.
Murermesterens familie bestod af Anders Madsen, hans kone Ebba og børnene 
Ellen Kate, Orla Bjørn og deres fælles datter Kirsten. Kate var født den 14/8 1915, 
Orla Bjørn den 21/3 1919 og han døde den 21/7 2002, og Kirsten var født den 24/1 
1933. 
Olga Madsens forældre boede engang på første sal i Kristinedal.
I 1948 tegnede Ebba Madsens bror civilingeniør Leif Pentz-Møller et mindre hus 
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på Kildevangen 4, og her flyttede Ebba og Anders Madsen ind. Datteren Kate og 
hendes mand cand. pharm. Henning Sevel overtog nu Kulhytten. Henning Sevel 
var ansat på Esbønderup Apotek. Kate var uddannet børnehaveleder. Lise Poulsen 
gjorde rent hos Kate og Henning Sevel, fortalte hun. Parret blev senere skilt, og 
hendes næste mand hed Ulff-Møller. Ellen Kate Ulff-Møller døde den 31/6 2006. 
Hendes mand Erik Ulff-Møller var født den 1/9 1912 og døde den 16/1 2006. 
Datteren Kirsten blev uddannet som sygeplejerske og hendes mand hed Gert. Dette 
par blev senere skilt og hun blev derpå gift med Benny Nielsen, og parret blev 
ledere af et plejehjem i Birkerød. Ebba Madsen døde i 1960, og Anders Madsen 
ejede nu huset på Kildevangen til sin død den 10/5 1966. Orla Bjørn Madsen, 
Anders Madsen, Kate og Erik Ulff-Møller samt Olga Madsen er alle begravet i 
Esbønderup. Jeg talte med Lars Bjørn Madsen, der er søn af Orla Bjørn Madsen, 
og han fortalte, at hans mor hed Gurli. Hun var født den 18/8 1920 og døde den 
16/3 2003. Hun blev begravet i Helsingør.
Huset her købte Marie og Ludvig Pedersen af Henning Sevel den 1/1 1954. Ludvig 
Pedersen døde i 1958. Marie og Ludvig Pedersen havde tidligere boet Esrum 
Hovedgade 4 A, hvor de havde haft smedjen samt biografen.
Yrsa Rasmussen, der var ansat på kommunekontoret i Esrum, boede til leje her hos 
Marie Pedersen i ca. 1 år, og hun flyttede herfra til Hillerød i september 1963. Yrsa 
blev derefter gift med Poul Vindahl Larsen. De bor i Tulstrup ved Hillerød. De har 
børnene Christian, Jørgen og Louise.
Marie Pedersens datter og svigersøn fik senere deres bolig her, da Marie Pedersen 
fik en beskyttet bolig på Nørrevej i Esbønderup. Her døde hun i 1977. De hed Ritta 
og Hans Christian Sørensen. Ritta var født i 1920 og døde i 1999. Hans Christian 
Sørensen var født i 1914 og døde i 1986. 
I 1999 blev huset købt af Ole Frank Jæger, og han bor her nu. Han købte det af 
familien Sørensen. Han er født den 23/10 1961 i København og han tilflyttede fra 
Dronningmølle. 
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