Kurt Jensen
FAMILIE, OPVÆKST OG LUTHERSK MISSION HELT FRA 1896
Samtale juni 2017 med Birgit Farre og Elin Kirkegaard

Kurt Jensen er født den 22. september 1936, og han boede som barn og ung sammen med sin familie på
Esrum Hovedgade 31 i huset ”Østerlide”. Ejendommen havde
Kurts forældre bygget i 1931 - fem år før Kurts fødsel. Kurts
far Albert Jensen var skomager, træsko- og skotøjshandler, og
han havde også sit skomagerværksted i ”Østerlide”.
Forældrene var troende kristne, og de bekendte sig til
Luthersk mission, et livssyn, som hele familien vedkendte sig.
Kurts far Albert Jensen var søndagsskolelærer og formand for
Luthersk mission i Esrum, og Kurts mor Ester Jensen var i en
del år organist i Villingerød kirke. Kurts fire år ældre søster
Aase fra 1932 bor stadig (2017) i barndomshjemmet
”Østerlide”.

Kurt Jensen juni 2017

Kurt Jensens mormor og morfar Regine og Jens P. Jacobsen boede også i Esrum, da Kurt blev født.
Mormoren gik allerede i slutningen af 1800 tallet postbud fra Esrum posthus. Morfaren var murermester,
og han havde så tidligt som i 1896 købt en udstykning i Rishaven (nu Rishavevej 14) og bygget hus i 1897 til
egen beboelse lidt længere ude i Rishaven (nu Rishavevej 22). Huset fik navnet ”Egebakkely”, da det var - og
stadig er - placeret i ly af den bagvedliggende egebakke, der skråner ned mod Esrum kanal ved matriklen.
I 1959 blev Kurt gift med Erna, og de boede en kort periode i Hillerød. I 1964 døde Kurts morfar, hvorefter
Kurt og Erna overtog huset i Rishaven. Kurt vendte dermed tilbage til barndomsbyen Esrum. Få år senere i
1967 døde Kurts far, hvorpå Kurt overtog hvervet som formand for Luthersk mission (LM) Esrum.

Huset Rishavevej 22

I 120 år fra 1897 til 2017 har ”Egebakkely” selvsagt undergået en forvandling, men huset er stadig (2017)
meget genkendelig. Da Kurt og Erna flyttede ind i 1964, var der endnu en vandpumpe i haven bag huset;
men Erna krævede, at der blev lagt vand ind. Elektricitet havde Esrums kendte elektriker ”HP” allerede lagt
ind nogle få år forinden. Det gamle hus og den tilhørende have på Rishavevej 22 bliver stadig (2017)
omhyggeligt vedligeholdt, og det har i alle årene været en tryg boligramme i den samme familie.
Billedcollagen nedenfor viser:
1. Egebakkely omkring år 1897
2. Huset med tilbygget veranda omkring år 1923
3. Kurts morfar (bygherre) ved vandpumpen, Egebakkely omkring år 1925
4. Kurts morfar og mormor ved indgangen til Egebakkely flankeret af passagens på det tidspunkt to
anselige kastanjetræer og store natursten omkring år 1950
5. Egebakkely år 2017 - nu med de gamle natursten placeret ved husets sydende
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Egebakkely fra 1897 til 2017

Erindringer fra Kurt Jensens opvækst fra barn til voksen i Esrum

Kurt husker ikke meget fra krigens tid; i 1945, da krigen afsluttes i Danmark, var han 9 år. Kurt kan kun huske,
at frihedskæmperne i Esrum, ved slutningen af krigen, stod vagt ved Villa Eskild (Esrum hovedgade 2), hvor
de visiterede og forlangte at se legitimationskort. Desuden erindrer han, hvordan Lukas-søster Kirsten, der
boede på 1. sal i skomagerhuset/”Østerlide” (Esrum hovedgade 31), ”neutral” gik rundt med meddelelser til
sabotører i Esrum.
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Fra Kurt var 11 år i 1947 havde han fritidsjob hos Esrum Dampbageri; ifølge Kurt selv var der jo ”god tid”, da
der kun var skolegang hver anden dag. Esrum Dampbageri havde tre brødbiler, der blev udlånt til
brødforhandlere, som tjente deres løn ved at køre rundt i Esrum og omegn og solgte bageriets
brødprodukter. Kurt hjalp chauffør Damhus med at køre brød ud i en Volvo; de to andre var Manley i en
Ford A og Hermannsen i en Plymouth. Et wienerbrød kostede 16 øre (så Kurt fik lært 16 tabellen!), og et
franskbrød kostede 70 øre. Kurt løb ind til kunderne med varerne, og han ordnede regnskabet. I julen var
der overordentligt travlt; juleaften var arbejdsdagen fra tidligt morgen til sent aften.

Anbefaling af Kurt Jensen fra brødforhandler Damhus

I kartoffelferien (”efterårsferien”) hjalp Kurt med at opsamle kartofler på ejendommen ”Indelukket” ved
Villingerødvej. Det var almindeligt dengang, at skolebørnene i kartoffelferien hjalp til med
kartoffelopgravning på de omkringliggende gårde.
Kurt husker også, at han hjalp sin far med at skære tørv til familiens eget brug i den lille private tørvemose,
der lå ved Tegners museum. Desuden hjalp han til i den store tørvemose nord for Rishaven, der lå i et
område, der tilhørte gården ”Kollekilde”.
Om vinteren, når der var sne, yndede Kurt og de andre store skolebørn at kælke og stå på ski på Tingbakken
ved ”Terkels hjørne”, hvorfra en stor bakke skrånede ned mod gården ”Essedal”. Nogle få år senere blev
jord fjernet fra ”skibakken” som forberedelse til opførelse af Esrums nye skole; ”Tingbakkeskolen”.
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Kurts skoleklasse ved Esrum skole kort før elevernes konfirmation i 1950. Øverst fra
venstre ses lærer Blegvad flankeret af Kurt. Den høje skoledreng yderst til højre blev
ikke uden grund kaldt ”Lange Niels”.

Efter endt 7 års skolegang kom Kurt Jensen i 1951 i lære som manufakturhandler hos Augustin Steffen i
Græsted, hvor han udover ekspeditioner og salg tillige satte vinduesudstillinger og dekorationer op af
blandt andet sengeudstyr, kjoler, frakker og arbejdstøj. Han tjente som lærling 40 kr. om måneden.

Manufakturhandler Augustin Steffen i Græsted 1954

Færdigudlært blev Kurt Jensen efterfølgende indkaldt til soldatertjeneste i maj 1957. Efter sin soldatertid
fortsatte Kurt fra 1. januar 1959 hos Melskens Boligudstyr i Hillerød; siden blev han i 1963 bestyrer af
firmaets afdeling i Birkerød.
I 1980 startede Kurt Jensen sit eget firma med salg af gulvbelægninger, og han fortsatte som selvstændig
erhvervsdrivende i de følgende 19 år.
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Luthersk Mission (LM) i Esrum - missionshus, søndagsskole og sommerlejr

Det allerførste LM missionshus i Nordsjælland blev i 1870 placeret i Esrum - ud fra den begrundelse, at alle
skulle kunne komme/gå hertil fra både Græsted, Gilleleje og Søborg. Esrum var jo dengang det absolutte
centrum i Nordsjælland. Missionshuset blev bygget i Rishaven på grunden, hvor Klosterparken nu ligger;
dvs. skråt overfor Kurt Jensens hus på Rishavevej 22.

Avisomtale af missionshusets indvielse 1870
Luthersk Mission Esrum - det første missionshus fra 1870 (foto fra 1974)

I 1930 blev det gamle missionshus i Esrum erstattet af et nyt stort (300 m2) missionshus med to sale, der
samlet kunne rumme over 200 mennesker og en lejlighed i husets 1. sal. Missionshuset blev bygget på
grunden Esrum Hovedgade 33; nabo til Kurt Jensens barndomshjem (”Østerlide”).

Luthersk Mission Esrum - det ”nye” missionshus fungerende fra 1930 til 2005

Det nye missionshus i Esrum blev indrettet med blandt andet podie, prædikestol, borde og bænke. Kurts
far, der på det tidspunkt var formand for Luthersk mission i Esrum, bad byens anderkendte billedkunstner
Arnold Olsen om at male ”korsfæstelsen” som et stort tomt kors på endevæggen i den store sal.
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Som forberedelse til arbejdet blev
Arnold Olsen bedt om at læse biblen
for nærmere at forstå symbolikken i
et kors uden Jesus - at Jesus gik i
døden for os og opstod for vore
synders skyld.
Væggen i missionshusets store sal
blev desuden - udformet som en
græsk frise - dekoreret med
skriftstedet fra Esajas 55, vers 3:
Bøjer eders Øre hid og kommer til
mig!
Hører! Saa skal eders Sjæl leve!

Missionshuset blev efter lukningen af Luthersk missions afdeling i Esrum i 2007 nogle år senere solgt til
galleriejer Peter Christoffersen, der meget smukt renoverede huset. Interessant er det, at han i
restaureringen af den store sal, fra det tidligere opførte bibelcitat, bevarede ordet ”leve”.

Galleri Esrum - med ordet "leve" som et historisk islæt fra husets tid som missionshus

Luthersk missions søndagsskole

Mange fra Esrum, der har været børn og unge i årene fra midten af 1950’erne og op til slutningen af 2003,
fortæller om søndagsskolens betydning som social samværsfaktor. Kurt Jensen, der var formand for LM
Esrum i 40 år fra 1967, var en af de markante drivkræfter i missionshusets og søndagsskolens aktiviteter.
Med afsæt i Luthersk Mission er der gennem årene, udover traditionel søndagsskole med undervisning i det
kristne budskab, blandt andet blevet afholdt børnekor, juniorklub med undervisning i husflid/hjemmesløjd,
juletræsfest 2. juledag, fastelavn og festival incl. gospelmusik i samarbejde med Esrum Kloster i
Abbedsalen.
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Stemningsbilleder og indhold fra nogle af LM aktiviteterne under Kurt Jensens formandsskab
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Sommerlejren

Da Luthersk Missionsforenings nye missionshus i Esrum stod færdigopført i 1930, blev det gamle
missionshus fra 1870 med den tilhørende grund i 1931 overdraget til foreningens afdeling i København mod
en forrentning af restgælden på kr. 1.200 med kr. 70 pr. år.
LM København ønskede at anvende stedet til en sommerlejr for børn.
De to første sommerlejre for piger og drenge blev afholdt allerede i 1931. Den tidligere missionssal blev
anvendt til sovesal, men lokaliteterne var mangelfulde. Københavns LM afdeling købte derfor mere jord til
og lod i 1932 bygge en træbygning med sovesal og sovepladser til 70, samt to lederværelser. Opførelsen
kostede 5000 kr. Senere blev endnu mere jord tilkøbt, sådan at sommerlejrens område strakte helt ned til
Esrum Å i Rishaven. I 1931 kostede et ophold i sommerlejren 75 øre pr. dag.

Sommerlejren i 1932 med ny tilbygning

Sommerlejren blev overordentlig populær. I årene fra 1931 og frem til midten af 1970’erne deltog utallige
københavnerbørn i LM’s sommerlejre i Esrum. Piger og drenge hver for sig; men alle elskede samværet med
både andre børn og de voksne LM ledere, desuden de fantastiske omgivelser med skov- og landbrug samt
mulighederne for at bade.

Københavnerbørn fra LM sommerlejren i henholdsvis 1931 og 1971, der nyder sol og sommer
ved badning og leg ved Esrum Å for enden af lejrgrunden
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Sommerlejren brændte i 1978, hvor sovesalene var ved at blive ryddet efter lejrens lukning.
Sommerlejrens grund blev i 1984 solgt til en entreprenør, der opførte 24 andelsboliger på stedet, og i 1985
blev Andelsboligforeningen ”Klosterparken” stiftet.
Det er interessant, at Kurt Jensen i sit hus på Rishavevej 22 har hængende et landskabsmaleri af Esrums
kunstner Arnold Olsen, som i 1943 malede udsigten fra det gamle missionshus/sommerlejren ud over det
åbne landskab med græssende køer og Esrum Å. På det tidspunkt var sommerlejren endnu ikke udvidet
med markarealet længst nede mod åen, og de nuværende bebyggelser i ”Rishave Park” (der påbegyndtes i
1970’erne) var der langt fra tænkt på!

Maleri af Arnold Olsen 1943
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