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Sommeren kom og gik. Knap tre måneder med fest og 
farver i vores by, der nærmest ikke bar præg af, at MIL 
var aflyst. Når et event forsvinder, kender kreativiteten 
ingen grænser, og en masse nye tiltag dukker op. Til 
stor fornøjelse for nogen og til gene for andre – det 
bliver næppe anderledes nogensinde.

En ting, sommeren i Tisvilde heller ikke bar præg 
af, desværre, var frygten for spredning af covid19. De 
fleste virkede fuldstændig ligeglade med de regler, der 
var udstukket fra regeringen: hold afstand, vask hæn-
der osv. – regler som vi gennem den sidste tid er blevet 
tudet ørerne fulde af. Måske holder vi bare op med at 
lytte efter? Og ja, det er jo sommer, og der er masser af 
plads i skov og på strand og højt til himlen i Tisvilde ...

Nu ved jeg godt at det er imod vores danske natur at 
holde afstand og isolere os. Vi er et folkefærd, der elsker 
at hygge og være sammen, og det falder os på ingen 
måde naturligt at iføre os værnemidler, når vi skal fær-
des blandt andre mennesker. Et er krav om afspritning 
af hænder og handsker. Men nu er vi, måske på grund af 
vores letsindige adfærd, nået til krav om at skulle bære 
mundbind rigtig mange steder i det offentlige rum, og 
jeg må tilstå, at det ser jeg på ingen måde frem til.

Sommeren er så småt dampet af efter en fantastisk 
slutspurt med ekstreme varmegrader, der naturligvis 
satte ind akkurat den dag, min ferie sluttede. Men den 
oplevelse har jeg sikkert til fælles med rigtig mange 
andre, og det er jo altid en trøst – en lidt tarvelig be-
tragtning, egentlig ...

Lige i dag sidder jeg og nyder lyden af stille regn og en 
mild form for kølighed i luften. Det har været savnet, 
og jeg kan næsten høre taknemmelige suk fra vores 
ualmindelig tørre have. Ikke at den lille mængde vand 
på nogen måde vil få haven til at fremstå smuk, for alle 

træer og buske har været golde, og indkøbte stauder 
kom aldrig rigtig i gang og står og hænger med næb-
bet. Vi må vist til at satse på mere varmebestandige 
afgrøder, medmindre vi vil ødsle vores pensionsmid-
ler væk på vanding. Alverdens ikke ønskede vækster 
har overtaget det, vi troede og håbede skulle være en 
frodig og blomstrende have, og vores græsplæne er 
nærmest ikke eksisterende.. 

Med den positive hat på kan vi glæde os til efteråret, 
hvor det er okay, at planter visner ned og gør sig klar til 
næste sæson. Det burde bare ikke ske nu, hvor der for-
håbentlig er mange gode dage tilbage i haven, og hvor 
man på ingen måde frydes ved at kigge på afsvedne 
planter. Det er alt for tidligt. Okay, må dog indrømme 
at vores pelargonier har haft en god sæson og stadig 
står smukke og sommerlige, måske fordi lige præcis de 
er blevet vandet – man er nødt til at prioritere.

Med efteråret kommer mørket snigende og vores ad-
færd ændres. Mange vælger at trække sig tilbage til de 
varme stuer og hygge i mindre grupper. Lad os håbe, 
at det vil have en gavnlig effekt.

Ønsker jer alle et skønt efterår med masser af sen-
sommerdage

Vh Karina 
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Holder man et blad op mod lyset, kan man som regel 
tydeligt se både larven og dens små sorte ekskremen-
ter. Er der mange larver i et blad, kan minerne vokse 
sammen til store brunlige områder, som efterhånden 
bliver tørre og pergamentagtige. Ved kraftige angreb 
går det ud over træets vækst, men det dør ikke, og du 
kan faktisk hjælpe dit kastanjetræ.

Pupperne fra den sidste generation overvintrer inde 
i de nedfaldne blade, og næste års angreb kan derfor 
reduceres kraftigt, hvis man river de nedfaldne kastan-
jeblade sammen og fjerner dem, eller brænder dem 
af, straks efter bladfaldet. Venter man derimod med at 
fjerne bladene, begynder de at formulde, og pupperne 
frigøres og ligger frit i jorden, klar til at klækkes det 
kommende forår. Den nye generation af voksne møl 
lægger så deres æg i kastanjetræenes nyudsprungne 
blade – og så begynder det hele forfra.

Hestekastanjeminermøl 
Af Thomas Pape, Statens Naturhistoriske Museum

RP

Kastanjealleen op til Sandflugtsmonumentet er et flot 
syn. De kæmpestore træer vælder frodigt ud over ve-
jen, så de danner et fantastisk grønt tag over ens hoved. 
Som de fleste nok har lagt mærke til, er bladene ikke 
længere helt så frodige, når vi kommer lidt ud på som-
meren. Bladene på de nederste grene har fået brune 
pletter og skjolder. Møllarver i stort antal spiser nemlig 
løs af de store blade, så de til sidst visner. Og det har 
de gjort i snart tyve år. Alligevel er der håb endnu.

Hestekastanjeminermøllet kom til Danmark i 2002 
og har på få år spredt sig over hele landet. I dag kan 
man stort set ikke finde et hestekastanjetræ, hvis blade 
ikke har masser af brune pletter fra møllarverne. Plet-
terne kaldes miner og opstår ved, at larverne spiser et 
hulrum mellem bladets overside og underside – et hul-
rum for hver larve. Møllet angriber kun hestekastanje.

De voksne møl klækker, når hestekastanjerne be-
gynder at blomstre. Efter parringen lægger hunnen æg 
på oversiden af de friske blade, og efter to–tre uger 
klækkes larverne. Den lille larve æder sig straks ind 
i bladet, og her spiser den løs af bladmassen uden at 
beskadige bladets over- og underside, så den hele tiden 
er beskyttet mod rovinsekter og småfugle. 

Det smukke, voksne møl – Foto: Gyorgy Csoka, Creative Commons

RP
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KULTURNAT
Tisvilde

10
10
20

“En aften med dans, musik, historiefortællinger, 
natvandring, arkitektur, udstillinger, �lm under 
åben himmel og meget meget mere.”

Udsat til 14-5-2021



6

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
GENERALFORSAMLINGEN 26. JULI
Grundejerforeningen har søndag d. 26 juli afholdt den 
årlige Generalforsamling på Sankt Helene Centret.

Ca. 60 medlemmer deltog, hvilket glædede besty-
relsen set i forhold til den alvorlige Covid-19 situation. 
I et stort samarbejde med Sankt Helene Centret var 
arrangementet justeret til at følge de sundhedsmæssige 
forskrifter. Stor tak til centret for den flotte forplejning.

Vi plejer at lægge et spørgeskema frem til jer her på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen vil nemlig meget 
gerne høre jeres mening om Tisvilde i uge 29.

I år har vi for at lette behandlingen af svar gjort ske-
maet elektronisk. Vi har allerede sendt dette skema ud 
til de af jer, som vi har emailadresse på. Vi ved, at der 
fortsat er nogle, som ikke har email. Derfor har vi prin-
tet nogle få skemaer ud og opfordrer jer til at udfylde 
det, og I er også velkommen til at skrive yderligere 
kommentarer. Det er vigtigt for bestyrelsen at vide, 
hvordan jeres mening er år for år, så vi er bedst muligt 
forberedt til møder med myndighederne.

Referat fra generalforsamlingen følger her med dags-
orden som fastsat i vedtægterne:

For mange af de mindre veje er der efterhånden etab-
leret et vejfælleskab, og Grundejerforeningen hjælper 
også gerne med i dette arbejde.

I forbindelse med uge 29 har det været en stor udfor-
dring med parkering og fremkommelighed på mange 
af vejene tæt på Lejet. De sidste par år har vi af politiet 
fået tilladelse til opsætning af færselstavler med be-
grænsning til ærindekørsel. Selvom det visse steder har 
en begrænset effekt, fortsætter vi med disse tiltag.

Hegn og lokalplaner
Spørgsmålet om opsætning af raftehegn og plankevær-
ker omkring vores grunde har optaget Grundejerfor-
eningen i mange år.

Fordi Tisvilde er velsignet alle vegne med nær natur, 
virker det unaturligt at forskanse sig bag faste hegn, 
som fuldstændigt ændrer det ellers frie, grønne ind-
tryk, vi har, når vi færdes på veje og stier.

Der er i Gribskov Kommunes Kommunalplan rede-
gjort for bebyggelse og hegn for alle dele af Tisvilde. 
Her er der udelukkende anbefalet faste hegn i umid-
delbart forbindelse med bebyggelsen. Grunden skal 
bekranses af grønne hegn.

Kommunalplanen er dog kun en hensigtsplan. Vi be-
høver derfor egentlige lokalplaner for de enkelte områ-
der i Tisvilde således, at det kan have juridisk gyldighed. 
I forbindelse med et møde om kommunens strategi, som 
Gribskov Kommune havde inviteret til i Tisvilde, fore-
lagde vi også nødvendigheden af at etablere egentlige 
lokalplaner, som dog ikke kun er begrænset til hegn.

1. Valg af dirigent
Advokat Peter Fogh blev valgt til dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning for det forløbne år er i det 
følgende opdelt i forhold til bestyrelsens arbejde udfra 
formålsparagrafen, som består af 2 grundpiller:

1. Vi varetager medlemmernes interesser som 
 grundejere
2. Vi søger at bevare Tisvildes særpræg i 
 en balanceret udvikling

Ad 1: Vi varetager medlemmernes interesser  
 som grundejere:

Veje
Det kan være en besværlig opgave at bevare en nogen-
lunde ensartet vej, sådan som vejloven er stykket sam-
men for vores private fællesveje. Dette gælder specielt 
for de lange veje som Helenekildevej, Sct. Helenevej, 
Strandbakkevej og Tisvilde Lundevej. Grundejerfor-
eningen har da også igennem årene appelleret til Grib-
skov Kommune om at medvirke til vedligeholdelsen. 
Som kommunens budget er i øjeblikket, har det vist sig 
umuligt at komme igennem med disse forslag.

Der var fra forsamlingen et spørgsmål fra et medlem 
på Helenekildevej, som ser det urimelige i, at trafik 
fra andre veje og fra Helenekilde Badehotel slider på 
vejen. Grundejerforeningen vil gerne medvirke til 
løsning af disse problemer.

Kat på hegn – RP
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Støj, haveredskaber og fester
Vi får altid henvendelser om støj fra haveredskaber, byg-
geri og fester i private haver med musik. Vi har vores 
lille pjece på hjemmesiden, som kan downloades. Den 
kan diskret lægges i naboens postkasse om nødvendigt. 
Men ellers er det altid en god ide at have en god dialog 
med naboen. Således, at hvis man bliver forstyrret, vil 
det være nemmere at snakke om problemerne. 

Nu har vi jo ikke haft MiL i år, men det har alligevel 
været uge 29, masser af folk har festet og hygget sig i 
stor stil. Og mange synes at have den holdning, at i uge 
29 er alt tilladt. Det største problem i den forbindelse 
synes at have været alt for megen støj fra soundboxes, 
som kan udsende lige så høj lyd som MiLs koncerter. 

Mange af de unge mennesker, som vi har været inde 
hos, har vist stor forståelse for støjproblemet.

Problemet med for voldsom støj består imidlertid, 
ikke blot i Tisvilde, men i hele landet.

Rekruttering af nye medlemmer
Rekruttering er et fast punkt på vores bestyrelsesmøder. 
Medlemstallet ligger på små 400, heraf 2/3 sommer-
husbeboere og 1/3 fastboende. Dette er en afspejling af 
den faktiske sammensætning af beboere i Tisvilde.

Da vi jo er en forening med frivilligt medlemskab, 
er det altid en opgave at gøre opmærksom på os selv. 
Nye beboere efter huskøb skal gøres opmærksomme 
på vores arbejde. Og på trods af, at vi reklamerer for 
medlemskab, er der alligevel beboere, som ikke er 
opmærksomme på vores eksistens.

Vi har nu haft en reklame i biografen. og de gratis 
uddelinger af TisvildeNyt i maj/juni og juli/august 
giver flere nye medlemmer. 

Her vil jeg opfordre alle til at gøre naboer, bekendte 
og nye beboere opmærksom på, hvor vigtigt det er, at 
indflydelsen vokser med størrelse.

Myldretid i Hovedgaden – RP

trafiksanering på vores Hovedgade. Der var, som det 
blev sagt, endnu ikke sket alvorlige ulykker, som andre 
steder i kommunen. Så kommunen havde ikke mulighed 
for at bidrage, men man var åben overfor en nærmere 
plan, som forvaltningen meget gerne ville diskutere.

Vi har ved besigtigelse konstateret mangler mange 
steder i Hovedgaden lige fra Skolen, til det smalle 
sted kaldet Strædet, til den den ofte tilsandede halve 
rundkørsel ved stranden, som efter manges mening ej 
heller pynter i landskabet. Der er problemer med frem-
kommelighed for biler, cykler og barnevogne, og visse 
steder køres alt der for stærkt.

Vi har sammen med Lokalrådet haft møde med for-
valtningen i Gribskov kommune om de problemer, som 
trafikken i Hovegaden udgør. Vi præsenterede et oplæg 
til afhjælpning af nogle af problemerne. Og forvalt-
ningen præsenterede til gengæld for os mulighederne i 
forhold til de målinger, der er foretaget. Der bliver helt 
sikkert ofte kørt for hurtigt. Og der blev lagt op til en 
hastighedsbegrænsning på Hovedgaden med chikaner.

Forvaltningen gjorde os opmærksom på, at der var ca. 
15 andre ønskesedler af lignende art rundt om i Kom-
munen. Så der blev udarbejdet en priroitetsliste i byrå-
det. Vi lå ikke helt øverst men har bestemt en mulighed.

Ad 2: Vi søger at bevare Tisvildes særpræg 
 i en balanceret udvikling:

Hovedgaden
For et par år siden ... er det snart ... var der en fore-
spørgsel til generalforsamlingen om at gøre Hoved-
gaden mere sikker at færdes i. Det blev foreslået, at 
hastigheden skulle nedsættes til 40 km/t.

Vi diskuterede dette meget relevante forslag i besty-
relsen og blev enige om, at hastighedskontrollen skulle 
kædes sammen med en almindelig forskønnelse af 
Hovedgaden. Ved et møde i teknisk forvaltning i kom-
munen forelagde vi vores foreløbige plan.

Forvaltningen gjorde os opmærksom på, at 40 km 
maks. skal sammenkædes med en såkaldt trafiksane-
ring, dvs. med chikaner i form af bump eller lignende.
Forvaltningen havde dengang absolut ingen planer om 
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Sct. Hans og Loppemarked
Vi plejer at sponsorere og deltage i afviklingen af Sct. 
Hans bålet ved stranden og også Loppemarkedet. Der 
deltager vi ved at passe Lokalrådets kaffebod. Det er et 
hyggeligt samvær. Nu er alt aflyst, men vi glæder os til 
jul, hvor der forhåbentlig kan være arrangementer, som 
Grundejerforeningen kan være med i. I de sidste par 
år har vi sponsoreret en hestevogn, som har kørt fra 
Birkepladsen til Stranden. 

MiL
For flere år siden har vi præsenteret myndighederne for 
forslag, som, hvis de blev gennemført, kunne afhjælpe 
gener for en større del af befolkningen i sommer 
Tisvilde uge 29. Vi er lykkedes med nogle forslag. Og 
vi har mødt stor forståelse hos Naturstyrelsen Nord-
sjælland for forskellige tiltag. F.eks. adgang til kørsel i 
Skoven og en ny sti bagved P-pladsen. 

Den overordnede plan for MiL på P-pladsen er be-
stemt i en såkaldt rammebevilling, som Kystdirektora-
tet gav i juni 2018, og som gælder til 2023. 

Den går ud på, at Kystdirektoratet har givet en fast 
dispensation til MiL om det bestemte areal, som de må 
afholde festivalen på. Indtil da havde Kystdirektoratet 
givet dispensation fra år til år. Og vi havde ved aktind-
sigt været bekendt med de løbende dispensationer.

Naturstyrelsen Nordsjælland har derefter til opgave 
at give tilladelser inden for denne ramme fra år til år. 
Kystdirektoratet havde givet denne nye rammebevilling 
gældende for 5 år uden at høre omgivelserne. MiL hav-
de trods alt ændret voldsom karakter, siden det startede, 
og det ville være naturligt at høre de nærmeste naboer.

Vi klagede derfor til Kystdirektoratet. I klagen gjorde 
vi opmærksom på, at den manglende offentliggørelse 
var dårlig forvaltningsskik. Og at vi som lokal forening 
med væsentlig interesse i afgørelsen ikke var blevet 
hørt. Samt at Natura 2000 område ikke kan give anled-
ning til dispensation i det omfang.

Vi fik afslag på klagen og klagede derfor videre til 
Nævnenes Hus i Viborg , som er klagenævnet for Na-
turstyrelsen. Vi fik afslag fra juristerne i klagenævnet 
med den begrundelse, at vores vedtægter ikke omhand-
ler noget om natur. Det er på den baggrund at vi nu se-
nere i Generalforsmalingen vil præsentere en tilføjelse 
til vores formålsparagraf, som vedrører naturen.

Vi har imidlertid klaget direkte til Kystdirektora-
tet over, at MiL pt ødelægger en del af klitterne ved 
P-pladsen for at gøre plads til de store scener. Kystdi-
rektoratet ser med alvor på dette, og vi kan konstatere, 
at klitterne stadig mangler og vil sende billeder frem 
til dokumentation. Vi mener, at forholdet medfører 
betydelig sandfygning.

Klitter ved Parkeringspladsen – RP

HOLD AFSTAND

Fotomanipulation – RP

Radio i lejet
Vi var opmærksomme på, at alle arrangementer i Tis-
vilde var aflyst pga. Corona: MiL, Tisvilde går i Fisk, 
Sct Hans bål, Loppemarked, Kildemarked o.a.

Ganske kort tid før uge 29 så vi, at Gribskov Kom-
mune havde givet tilladelse til Radio i Lejet. Ved 
forespørgsel i forvaltningen fik vi det svar, at kom-
munen havde været i dialog med MiL om i år at sende 
Radio Lejet fra Tisvilde i uge 29 på et lille område af 
P-pladsen ved stranden.

Men det viste sig, at antenne- og sendeforhold fra 
stranden var utilstrækkelige. Arrangementet blev i ste-
det flyttet til Birkepladsen, der var ledig, bl.a. fordi at 
lørdags-loppemarked var aflyst i år. Birkepladsen bli-
ver i forvejen anvendt til cirkus og andre lignende ar-
rangementer, og omfanget af det aktuelle arrangement 
adskilte sig ikke væsentlig herfra, vurderede man. 
Kommunen har været i dialog med Nordsjællands 
politi, som har håndhævet 
forsamlingsforbudet, og 
været opmærksomme 
på arrangementet.
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Formanden gav herefter ordet til Stig Hoffmeyer, som 
kunne orientere om to projekter i denne forbindelse, 
som Grundejerforeningen er involveret i: 

Helenes Venner 
(Projekt Helenkilde 2018) går ud på, sammen med 
Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og Slots- og 
Kulturstyrelsen, at bevare og redde Helenekilden ved 
at skrænt- og stormsikre arealet, forbedre adgangs- og 
opholdsfaciliteter, kvalitetsløft af strandarealet samt ny 
og styrket formidling af sagnkredsen om Kilden. Der 
er et budget på 4-5 mio. kr. og delvist finansieringstil-
sagn fra Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og 
Gribskov Kommune, men med en manko på 2-3 mio.kr. 

Der er søgt tilskud fra div. Fonde, og der undersøges 
også andre finansieringskilder, f.eks. Crowd-funding. 
Der er håb på en snarlig beslutning om en såkaldt hård 
skræntsikring med drænrør, flerlags opbygning af store 
sten, grus, muld og tørv.

Hegnets Venner 
er en Task Force, etableret af Grundejerforeningen for 
Tisvilde og Omegn (360 medlemmer) og Tisvildeleje-
foreningen (300 medlemmer), som føler en forpligtelse 
til at tale ”den tavse skovs sag”. Hegnets Venner har 
udarbejdet et manifest med 2 prioriterer: 1. at beskytte, 
og 2. at benytte. Manifestet, Hegnets Venner Platform 
og Dialog samt Udkast til Nationalpark plan Konger-
nes Nordsjælland 2020-2026. Høringssvar er vedlagt 
referatet. Stig Hoffmeyer kunne oplyse, at Tisvilde 
Hegn iflg. Naturstyrelsens hjemmeside er det mest art-
rige område i Danmark med 192 (!) forskellige arter. 

Herefter fortsatte formandens beretning:

Helenekilde – RP

Skov, strand og kulturarv
I disse år ser vi, at vores Tisvilde Hegn har været hårdt 
ramt af skovning, men også af betydelige mængder af 
arrangementer. Med MiL som den største påvirkning.
Men også vores kyst og specielt vores kulturarv, Sankt 
Helene Kilde, er hårdt ramt.

Mere end 35 års erfaring med 
• Arv
• Testamente
• Fremtidsfuldmagt
• Ægtepagt
• Bolighandel

Ring hvis du har brug for hjælp på 48 30 31 00.
Vi ser frem til at høre fra dig.

ADVOKATERNE
Karin Muff

Peter Boholdt
Sofus Borch Schaufuss

Alfavej 4C, 3250 Gilleleje  I  mail@mbsadvokater.dk  I  www.mbsadvokater.dk
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3. Kassereren forelægger regnskabet 
Kassereren, Steffen Harpøth, gennemgik det revide-
rede regnskab for 2019, som blev godkendt af forsam-
lingen.

4. Kassereren forelægger forslag til budget og  
 kontingent for 2021 
Kassereren, Steffen Harpøth, gennemgik det foreslåede 
budget 2021. Budgettet og kontingentforslaget blev 
godkendt af Generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
 suppleanter

Udtrådt at bestyrelsen: 
 Sidsel Zachiariassen ønskede at udtræde

Opstillede til valg for 2-årig periode: 
 Bente Hyldahl Fogh 
 Flemming West Clausen 
 Stig Hoffmeyer

Opstillede til suppleant:
 Birgitte Henriques 
 Stener Bernvil

Generalforsamlingen godkendte valget.
En deltager i generalforsamlingen var interesseret i at 
deltage i bestyrelsen. Han viste sig desværre ikke valg-
bar, men vil have mulighed for at kandidere til besty-
relsen ved næstkommende ordinære generalforsamling.

6. Valg af 2 revisorer
Opstillede til valg af 2 revisorer for ét år og suppleant:
 Søren Carlsen
 Peter Borris

Generalforsamlingen godkendte valget.

Møde om strategiplan for Gribskov Kommune
Hvad er en kommunal planstrategi? Byrådet skal i hen-
hold til planloven udarbejde en planstrategi hvert 4. år. 

Planstrategien indeholder overordnede temaer: Kom-
munens rolle i regionen og infrastruktur, natur, kyst og 
kulturarv, byudvikling og bosætning samt erhvervsud-
vikling.

Kommunen fortsætter byudviklingen i flere byer 
og lokalsamfund og har på erhvervsområdet særligt 
fokus på turismeudviklingen, både i forhold til events, 
bymidter, rekreative områder og andre kulturtilbud. 
Planstrategien skriver sig ind i denne ramme og har 
fokus på fleksible udviklingsmuligheder og hvilke kon-
krete opgaver, vi vil tage op i forbindelse med revision 
af kommuneplanen de kommende år.

I planlægningen af næste planstrategi for 2023 har 
kommunen i den forløbne vinter afholdt et antal møder 
i udvalgte byer for at få et input fra kommunens borge-
re. Således var vi i februar inviteret til et strategimøde 
her i denne sal. Fra kommunen deltog et imponerende 
antal byrådsmedlemmer og forvaltning med borgme-
ster og kommunaldirektær. Mødet formede sig som 
rundbordssamtaler med forvaltning og politikere.

Om infrastruktur var man optaget af udvidelsen af 
Hillerødvejen. Man ønsker også at bevare banen og bus-
ruter, incl. en udvidelse af busrurten omkring Tibirke-
bro. Skolen må bevares, det fik man borgmesterens ord 
for. Flere indbyggere ønskes, og der var flere forskellige 
forslag til, hvor byggeri kunne tænkes at foregå. 

Vi fik berørt det meste af det, vi har på hjerte. For 
at bevare natur, kyst og kulturarv behøves en aktiv 
indsats fra kommunen. Og endelig omkring erhvervs-
udvikling fik vi talt om, at man i denne lille by skal 
være forsigtig med at fylde for meget turisme i. Vi er i 
forvejen hårdt belastet i uge 29 med et MiL, som domi-
nerer for meget, og som vi ønsker at begrænse.

Hvid Strand
Vi har som sædvanligt givet Foreningen Hvid 
Strand 3000 kr for deres utrolige arbejde med 
at holde vores strande på Nordkysten rene. 
Vi er dybt taknemmelig for deres arbejde. De 
samler med håndkraft affald op på alle strande. 
Det er imponerede.

De er en gruppe på omkring 15 personer, 
der samler affald op på stranden fra Stængehus 
i vest til Villingebæk i øst, svarende til ca 30 
km. – 30.023 stk affald er det blevet til.

Foreningen er optaget af, at de mange ciga-
retskod udgør en miljøfare. Hvert cigaretskod 
består af 15.000 fibre af celluloseacetat, som 
ender i vores fødekæder. I Tyskland, Belgien, 
Portugal og Canada er der i mange byer indført 
bøder for at smide cigaretskod. Måske skulle vi 
tænke på det i Tisvilde?

Herefter sluttede bestyrelsens beretning.

VI HAR MANGE SJOVE TING
Vi hjælper med polstring, bemaling, restaurering
Vi afsyrer og glasblæser møbler 
Vi sælger Gustavianske kopi-møbler
Vi sælger/køber retro, keramik, møbler mm.
Vi forsikringsvurderer alt indenfor indbo

Kør ad Helsingørvejen imod Mårum – ca. 2 km.

•
•
•
•
•

NORDSJÆLLANDS ANTIK

Løgelandsvej 27, 3200 Helsinge
mobil 40308068 – info@nams.dk
Åben lørdag og søndag 12-17
efter aftale de 
øvrige dage.

& MØBELSNEDKERI
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Nuværende tekst 

§2 Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at vare-
tage medlemmernes fælles interes-
ser i deres egenskab af grundejere 
i foreningens område, og bevare 
Tisvildes specielle egenart og sikre 
en balanceret udvikling. Forenin-
gen er partipolitisk uafhængig.

Forslag til ny tekst 

§2 Foreningens Formål

2.1 Foreningens formål er at vare-
tage medlemmernes fælles interes-
ser i deres egenskab af grundejere 
i foreningens område, og bevare 
Tisvildes specielle egenart og sikre 
en balanceret udvikling.

2.2 Foreningens formål er desuden 
at virke til gavn for naturen tæt på 
grundejerne, særligt i og omkring 
Tisvilde Hegn, Stranden, Kysten og 
Havet.

Foreningen vil arbejde for biolo-
gisk mangfoldighed, nænsom be-
nyttelse af naturen samt bevaring 
og beskyttelse af de landskabelige 
værdier, kulturhistoriske spor og 
rekreative naturområder.

Begrundelse

Det foreslås, at sætningen om 
partipolitisk uafhængighed udgår, 
da formålet i sig selv ikke mulig-
gør partipolitisk afhængighed, og 
formålet hermed fremstår mere 
enkelt.

Formålet foreslås ændret med en ny 
tilføjelse 2.2, så det klart fremgår, 
at vi er en grundejerforening men 
også har naturen tæt på grundejer-
ne med i vores arbejde. Der har vist 
sig et behov for at præcisere dette, 
for at vi er høringsberettigede og 
kan komme i dialog med især of-
fentlige myndigheder.

Et flertal på mere end 2/3 af de forsamlede generalfor-
samlingsdeltagere stemte for forslaget. Vedtægtsæn-
dringer kræver iflg. vedtægternes § 10 beslutning med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den første er en 
ordinær generalforsamling. Der vil derfor blive afholdt 
en ekstraordinær generalforsamling indenfor 2 til 8 
uger. Der var ikke modtaget yderligere forslag. Diri-
genten afsluttede derefter generalforsamlingen.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til vedtægtsændring:

Gæstetaler
I forbindelse med Generalforsamlingen havde vi invi-
teret JENS ANKER JØRGENSEN, mangeårig rektor 
på Helsinge Gymnasium og primus motor i åbningen 
af Esrum Kloster.

Jens Anker fortalte levende om vores egns fortid, som 
tilbage i 1178 lå langt foran København med biskop 
Absalons interesse og indvirken i Helsinge, og som i sin 
udvikling på sin sæt og vis kan ses som en model, som 
var forbillede for det EU, vi kender idag.

Vi har altså som grundejere et ståsted i Danmarkshi-
storien, som rækker længere tilbage, end vi umiddel-
bart skulle tro.

O.J.VVS ApS

Oliefyrsservice

v/Ove Jørgensen
Østergade 83 - 3200 Helsinge

Tlf. 22 94 78 12 - mail@ojvvs.dk

www.ojvvs.dk

l Alt i VVS-installationer

l Pille- og brændefyrsanlæg

l Solvarme og varmepumper

l Gas og fjernvarme-installationer

Aut. VVS-installatør



12

Forskønnelsesprisen
Foreningen til Tisvildes Forskønnelse blev grundlagt 
af Claus Petri, læge og maler. Arbejdet med lokalplaner 
var igennem årene højt prioiteret, og gennemførelsen 
af den til dags dato eneste lokalplan for Tisvilde Ho-
vedgade i 1999-2000 var et resultat af aktiv deltagelse 
fra foreningen. 

Det er nu 10 år siden, at Foreningen til Tisvildes 
Forskønnelse valgte at fusionere med Grundejerfor-
eningen., da de to foreningers formål og idegrundlag 
var sammenfaldende.

I Grundejerforeningen gør vi meget ud af at videre-
føre den vigtige opgave, det er, at arbejde for Tisvildes 
forskønnelse. Lokalplaner er i den forbindelse fortsat af 
høj prioitet. Men Grundejerforeningen finder, at en år-
lig pris for et miljø eller en bygning, som i særlig grad 
er med til at forskønne og bevare Tisvildes særpræg, er 
med til at sætte fokus på det fortsatte arbejde.

Vores husarkitekt, Poul Rahbek Rasmussen, havde 
i år fornøjelsen at præsentere åretst pris, som gik til 
BADEHUSLAUGET! Poul beskrev miljøet og bag-
grunden for prisen således:

Ankommer man til Tisvildeleje, uanset om det er 
ad vejen eller med jernbanen, så møder man et lille 
stribet træhus, som reklamerer for en ejendomsmægler. 
Det er et badehus, Tisvildelejes vartegn, en velvalgt 
reklame for mægleren, og samtidig en fin introduktion 
til Tisvildeleje. Ideen om badehuse stammer tilbage fra 
1895 i tilknytning til det nu hedengagne Badehotel på 
Hyrdebakken.

Hotellet blev nedrevet i 1950’erne, men efterhånden 
blev der etableret badehuse i området ved bugten og 
molen. De putter sig i klitterne, og er tilsyeladende 
ikke opført efter nogen plan. Det er en selvgroet by 
opstået lidt efter lidt. De kommer i alle farver, og i alt 
er der ca. 70 huse.

For det fine miljø, som badehusene udgør, og som 
med rette kan kaldes Tisvildelejes vartegn, uddeler 
Grundejerforeningen i år forskønnelsesprisen. Med 
prisen følger et fint messingskilt, ikke til hvert hus, men 
et, som Badehuslauget kan sætte op på et passende sted.
Til lykke med prisen!

INDKALDELSE TIL 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
På Sankt Helene Centret, lørdag d. 19. september kl. 11.

På grundejerforeningens ordinære generalforsamling, 
den 26. juli 2020, besluttede generalforsamlingen med 
mere end 2/3 af de afgivne stemmer at revidere ved-
tægternes § 2 vedrørende foreningens formål. Således 
at den nye formålsparagraf lyder:

§2  Foreningens Formål
2.1.  Foreningens formål er at varetage medlemmernes 
 fælles interesser i deres egenskab af grundejere i 
 foreningens område, og bevare Tisvildes specielle 
 egenart og sikre en balanceret udvikling.
2.2  Foreningens formål er desuden at virke til gavn for 
 naturen tæt på grundejerne, særligt i og omkring  
 Tisvilde Hegn, Stranden, Kysten og Havet.
 Foreningen vil arbejde for biologisk mangfoldig-
 hed, nænsom benyttelse af naturen samt bevaring 
 og beskyttelse af de landskabelige værdier, kultur-
 historiske spor og rekreative naturområder.

Jf. vedtægternes § 10 kræver vedtægtsændringer god-
kendelse på to på hinanden følgende generalforsam-
linger. Således indkaldes til ekstraordinær generalfor-
samling til godkendelse af vedtægtsændringen.

 Dagsordenen er:
1.  Valg af dirigent
2.  Behandling af forslag til ændring af 
 foreningens formål.

Se mere om Generalforsamling på hjemmesiden
www.tisvildegrf.dk

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

RP

HUSK AT:
melde dig ind på www.tisvildegrf.dk – det er nemt.
samle op efter din hund. Det er ikke andres opgave.
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Hornbæk

Gilleleje

Helsinge-
Græsted

Tisvildeleje-Vejby

Bøgelund Friis
NielsenH

Nyt hjem?
4 forretninger for 1 salær • 1 salgsteam med 8 mæglere • 1 opgave: salg af dit hjem

HORNBÆK
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Ndr. Strandvej 355
3100 Hornbæk
hornbaek@home.dk 
Tlf. 49 70 13 12
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

57
42

7

GILLELEJE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Smidstrup Strandvej 69
3250 Gilleleje
gilleleje@home.dk
TLF. 48 31 88 44

HELSINGE-GRÆSTED
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S 
Østergade 3
3200 Helsinge
helsinge@home.dk
TLF. 88 20 94 10

TISVILDELEJE
v/ Bøgelund, Friis & Nielsen A/S
Hovedgaden 57
3220 Tisvildeleje
tisvildeleje@home.dk
TLF. 88 20 94 20
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Årets Borger
Som det er alle bekendt, har der ikke været meget ”som 
det plejer at være” i denne sommer i Tisvildeleje, og 
dette gjaldt også for udnævnelsen af årets borger, der 
som bekendt altid finder sted på Tisvildeleje går i Fisk.

Covid-19 tvang alle til at tænke nyt, og da Musik i 
Lejet annoncerede, at de ville lave radio i uge 29 med 
rigtigt meget lokalstof, tænkte vi i lokalrådet, at det 
ville være en festlig måde at udnævne Årets borger.

Vi fik kontakt til Mikael Bertelsen, som straks var 
med på ideen. Nu var det bare det, at vi ikke kunne 
overraske årets borger, som vi plejer, så vi måtte tage 
kontakt og forklare, at vi havde tænkt os at overræk-
kelsen skulle foregå LIVE på radio fra Birkepladsen – 
heldigvis var hun med på ideen.

Overrækkelsen foregik om søndagen ved et interview 
med Mikael Bertelsen. Efter at Mikael Bertelsen havde 
spurgt mig ud om, hvorfor Tisvilde er så skønt et sted, 
gik jeg over til begrundelsen for valget af Årets borger.

Øverst: Mikael Bertelsen  interviewer Inge Walmar 
Nederst: Claus Sabroe overrækker prisen til Inge Walmar

Tisvilde Lokalråd

”Kære Inge Walmar.
Intet i dit liv har været forudsigeligt – det har dette 
forår heller ikke.

1995 var året for det første ”Tisvildeleje går i fisk”, 
startet af Inge Walmer sammen med din mand Hen-
ning og sammen med Ingrid & Erik Nørgaard.

Her er årets borger altid blevet afsløret af Lokalrådet. 
Det er da særlig trist, at Coronaepidemien skal få det 
til at ”gå i fisk”, netop som titlen tilfalder dig.

Men det er ikke det eneste, du har begået. Som den 
ildsjæl, du er, har du stiftet en spejdertrup og haft en 
finger med ved Tisvilde bio, Kildemarkedet (som kom 
tilbage i 2000 som en gammel tradition, der havde 
holdt pause siden 1920). Kildemarkedet er siden blevet 
et vartegn for vor by – for slet ikke at glemme operaen, 
som kom til Tisvilde.

Kultur og kunst har altid været en drivkraft for dig, 
også som medlem af Byrådet i ikke mindre end 18 år, 
hvor du blandt andet var kulturudvalgsformand.

Ved kulturåret 2000, hvor det hed Helsinge Kom-
mune, var du med til at få 10 nordiske billedhuggere til 
Tisvilde, hvor de ved Aleén skabte deres granit-skulp-
turer, som i dag kan opleves flere steder i Gribskov.

Vi er derfor særlig glade for at kunne overrække dig 
prisen som årets Tisvildeborger 2020. Du får derfor 
dette diplom med fotografi af molen, som er et andet af 
Tisvildes vartegn, som ligger tæt på stejlepladsen, hvor 
vi plejer at overrække prisen. Med diplomet følger der 
også en vase med indgraveringer af dine mange bedrif-
ter. Vasen er udført af Arresø glaspusteri.

Hjertelig tillykke med udnævnelse til årets tisvilde-
borger 2020. Hjertelig tillykke fra Tisvilde Lokalråd.”

Trafikgruppen
Kære byråd, fri os fra bilos, støj og røg.

Voldsomme scener i bybilledet, farlig kørsel pga. dår-
lige parkeringsforhold og en markant stigning i larmen. 
Det var utrygt at færdes i trafikken i sommeren 2020. 
Vi må regulere trafikken i Tisvilde.

Sommeren 2020 var særlig, men en ting, som ikke 
var særlig, var, at folk stadig hellere vil køres end gå. 
Mængden af hårde trafikanter er stigende. Vi har kun én 
vej gennem byen til vores dejlige strand, solnedgangs-
udsigt, skovture – alle vil igennem Tisvilde Bygade, 
videre ad Hovedgaden og ned til stranden.

I Tisvilde lokalråd vil vi gerne hjælpe sommerturi-
sterne over på cyklerne.

Vi vil gerne gøre det tåleligt for helårsbeboere at bo 
og færdes langs vores vej – og vi vil først og fremmest 
vise rettidigt omhu, før nogen kommer til skade.

Inge Walmar fik herefter lov til at komme med en 
takketale, hvori hun fortalte om sin store kærlighed til 
Tisvilde, og hvor vigtigt det er at have mange ildsjæle i 
et lille samfund som vores.

Claus Sabroe, Formand for Tisvilde lokalråd
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En ekstra tak til Buhls Baghave, som kvitterede med et 
måltid mad. Rundt om i byen var endvidere opsat plaka-
ter strategiske steder med fokus på, at folk huskede deres 
affald. Alt tænkt i en venlig tone og med godt budskab.

Vi synes, kampagnen var en succes, og vil på bag-
grund af den videre evaluering se, hvordan vi kan 
bidrage næste sommer, når byen indtages af turister.

Frederik

Derfor støtter vi fagkundskabens udspil til trafiksane-
ring af Tisvilde Bygade og Hovedgaden, og vi støtter 
særligt Grundejerforeningens ønske om pæne chikaner 
med blomsterkasser. Sammen kommer vi længst.

Der er mange trafikforhold, vi kunne ønske os at sæt-
te fokus på, fx parkering i Hovedgaden, bedre skiltning 
og oversigtsforhold, cykelstier – men først og fremmest 
skal vi have sikret vores by, så vi alle kan handle trygt 
hos Thomas, trygt sende skolebørn afsted på cykel og i 
det hele taget bruge vores by.

Derfor, kære byrådspolitikere som kerer sig om Tis-
vilde: Ved de forestående budgetforhandlinger, venligst 
stem for genbehandlingen af punkt 132 fra mødet i 
UBL den 26. maj i år. 

Som det fremgår af bilag til dette punkt, så vil vi 
gerne indgå en formel driftsaftale med kommunen og 
dermed hjælpe med at vedligeholde blomsterkasser, 
som opstilles med henblik på at sænke hastigheden på 
vores veje. Og med en larmende hed sommer, så har 
vi grund til at tro, at mange flere gerne vil træde til og 
hjælpe med at sænke hastigheds- og støjniveauet.

Det koster selvsagt noget – vi hjælper gerne med, at 
kommunen får mest muligt for pengene.

Mvh. Tisvilde lokalråds trafikgruppe

Der køres ofte hurtigt gennem Tisvilde. Her et pitstop på Servicehjørnet – Fotomanipulation: RP

Rent i Lejet
Lokalrådet havde i samarbejde med Mette Tolstrup 
igangsat kampagnen ”Rent i Tisvilde” henover de mest 
travle sommeruger. Vi fik sat ekstra skraldespande op, 
som velvillige erhvervsdrivende havde indvilget i at få 
sat på deres matrikel, og vi vil i den forbindelse gerne 
sige tak til Tisvilde Bistro/Buhls Baghave; Farmors 
lopper på Tisvilde Bygade; Brød og Vin samt EDC 
mæglerne. 

Masser af frivillige bød sig til at tømme de opstillede 
spande, som dagligt blev godt fyldt.

Rundinsvej 4 / 3200 Helsinge / tlf. 4456 3200
helsinge@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/helsinge

Brug for en
at stole på?
Bæredygtighed er en 
naturlig del af vores måde
at drive bank på.

Gennem dialog, engagement 
og åbenhed tager vi et 
ansvar for vores kunder
og omverden.

Fortæl os, hvordan 
vi kan hjælpe dig.
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5: I Folkemunde kaldet Kaj Walter stien 
Kaj Walter, kunstmaler, foredragsholder, sprogunder-
viser, livredder, svømmelærer m.m. blev født i Odense 
den 22. april 1916. Han havde aldrig kendt sine for-
ældre men blev adopteret af ”et par damer”, som han 
udtrykte det i et interview. Senere blev bostedet Char-
lottenlund, hvor han gik i gymnasiet. 

I trediverne var der stor arbejdsløshed. Ved en til-
fældighed blev han anbefalet at søge en opslået stilling 
som livredder i Tisvilde, og i 1937 startede han i jobbet 
som den første livredder nogensinde på Nordkysten.

Det var en stor forandring at komme fra København 
til et lille samfund som Tisvilde, men ”efter blot at 
have været her en uge var jeg klar over, at her skulle 
jeg være resten af livet. Herfra skulle jeg aldrig væk”, 
fortalte han i et interview til Vejby-Tibirke årbog 2000.

Dette udsagn må dog deles med hans begejstring for 
Grønland, som han flittigt besøgte. ”Grønland blev 
mit halve liv”, udtrykte han. De første år, han be-
søgte Grønland, arbejdede han som kok for søværnet. 
Fritiden gik med at tegne og male sine omgivelser. Da 
han på et tidspunkt viste sine tegninger til viceadmiral 
Thostrup, blev denne så begejstret, at Kaj Walther fik 
en fast aftale om at komme med fly og skib til Sirius 
for at tegne og male i Grønland. Tre somre blev han 
fløjet og sejlet ud til kysten hvor han tegnede og ma-
lede fra hytte til hytte. Flere af disse gamle fangsthyt-
ter er væk nu, men dog stadig bevaret i form af Kaj 
Walters tegninger. Efter Sirius-tiden fortsatte han med 
at besøge Grønland, som han elskede. 

Et par år efter at han var startet i sit nye job som 
livredder, mødte Kaj Walther en smuk pige på stranden 

i Tisvilde. Hun hed Estrid men kaldt Strit. De faldt i 
snak, blev forelskede, hurtig gift og endte med et dej-
ligt liv sammen. Strit var dygtig, klog og en stor støtte 
for Kaj Walther. Hun var bohemen i deres liv og hun 
ændrede hele hans tilværelse. Det var hende som, både 
i Tisvilde og København, solgte hans malerier og de 
julekort med tusch, som han lavede hvert år op til jul. 
På et tidspunkt hele 3000 stk. á 25 øre. Selvom Strit 
var ham en stor støtte, havde det unge nygifte par dog 
også en udfordrende tid uden mange penge og uden 
bolig. Men heldigvis lånte forskellige rare landliggere 
dem deres hus om vinteren. 

På et tidspunkt blev Kaj Walther (ifølge Vejby-
Tibirkes Årsbog) inviteret til en middag, hvor han traf 
fru Vagn Jakobsen – enken efter Carlsbergs brygger 
Jakobsen. ”Ved De hvad, Walther? De kommer ikke ud 
af stedet uden penge. Jeg vil i to år give Dem 100 kr. 
om måneden, så De kan få arbejdsro”, tilbød hun ham, 
idet hun kendte til hans svære boligsituation. Nogle år 
efter kom fru Jakobsens søn og fortalte, at hans mor 
var død, og at hun havde testamenteret Kaj Walther 
5000 kr. Nu kunne familien Walther købe et hus i Ti-
birke, et hus der stadig er i Walther-slægtens eje. 

I november 1941 blev Kaj Walter kendt i hele Dan-
mark gennem avisernes fortælling om hans rednings-
dåd: En far og søn var kommet i havsnød, da deres 
skib var ved at gå ned ud for Vejby Stand. Kaj Walther 
svømmede ud til skibet hele to gange og reddede der-
ved begges liv. For dette fik han både en redningsme-
dalje og en audiens hos kongen. 

Selvom Kaj Walther havde holdt af at tegne og male, 
siden han var barn, fik han ikke solgt mange malerier. 
Dette kom dog til at ændre sig. En efterårsaften fik han 
besøg af maleren professor Scharff, som søgte en mo-
del til nogle fresker på Studentergården på Tagensvej. 
Til gengæld for dette modelarbejde underviste Scharff 
Kaj Walter i et par år. Kaj Walther var lykkelig over 
denne mulighed for at lære nyt og for at få rettet nogle 
”skavanker”, og fra midt i 1950’erne tog det kunstne-
riske virke så for alvor en positiv drejning. Han solgte 
nu flere malerier og begyndte at få legater. Bl.a. fik han 
et stort legat til San Cataldo – et kloster syd for Napoli, 
Italien, hvor danske kunstnere og videnskabsmænd 
kunne få ophold. 

Kaj Walther fortsatte som livredder frem til 1958. 
Han var en høj smuk og muskuløs mand, og ”sagnet” 
i Tisvilde fortæller, at der aldrig har været så mange 
kvinder i havsnød eller med behov for livreddende 
hjælp, som dengang Kaj Walther var livredder. 

Kaj Walther var et dejligt og venligt menneske, som 
mange beboere i lokalsamfundet kom i kontakt med, 
da han begyndte at undervise om aftenen på Tisvilde 
skole, bl.a. i tysk og engelsk, og senere i Helsinge 
under aftenskolerne. Han blev senere fast knyttet til 
Pensionisthøjskolen i Tisvilde, hvor han underholdt 
med mange af sine 16 forskellige foredrag. Kaj Walther 
udvidede kultur-horisonten i Tisvilde!

Lokalrådets stigruppe

Gemte og glemte stier

Kaj Walter stien set fra Tisvilde Bygade mod Egekærsvej – RP
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6: I Folkemunde kaldet Johs stien 
Egentlig hed han Johannes Jørgensen, men alle kendte 
ham som Johs. 

Johs var en belæst og visionær mand, evigt interes-
seret og engageret både i samfundet som helhed og i 
det nærmiljø, han befandt sig i, herunder i Tisvilde, 
hvor han igangsatte talrige projekter. Han var nemlig 
en demokrat, som troede på, at det enkelte menneske 
selv må tage ansvar og del i demokratiet, hvis man vil 
skabe et bedre samfund.

Han blev født i København den 7. december 1929, 
gik i skole på Metropolitanerskolen og læste senere 
Teologi på Københavns Universitet. 

Her engagerede han sig i Danske Studerendes Fælles-
råd, hvor han arbejdede på at forbedre de studerendes 
vilkår og økonomiske forhold. I 1954 var han i den for-
bindelse bl.a. med en officiel dansk studenterdelegation 
til Sovjetunionen. 

Som eneforsørger for to drenge var der dog ikke råd 
til at læse på universitetet, og Johs tog i stedet job som 
lærervikar forskellige steder i landet, bl.a. på Fejø. Se-
nere blev han undervisningsansvarlig i Vestre Fængsel 
i København. Det endte derfor også med, at han tog en 
uddannelse som lærer på Københavns aftenseminarium. 

I 1974 blev Johs og hans to drenge ”lokket” til Tis-
vilde af Birte, som senere blev hans kone. Her boede 
han resten af sit liv. Han begyndte straks som lærer 
på Bjørnehøjskolen i Annisse og fire år senere som 
Viceinspektør samme sted, og han var medlem af både 
fælleslærerrådet og skolekommissionen.

Med sin baggrund i teologien var det oplagt, at han 
i 1986 også blev medlem af Tibirke Menighedsråd, de 
sidste 7 år som formand. 

Johs ønskede at blive brugt og at bruge sine visioner 
og sine evner til at skabe liv i det lokale miljø, Tisvilde, 
som han nu engang var havnet i, og han var fuld af ideer.

Så da der lød politiske toner omkring selvstyre til lo-
kalområderne, blev Johs formand for det første lokalråd 
i Tisvilde. Her tog han i 1989 initiativ til at sammenkal-
de alle lokale foreninger og borgere i Tisvilde til et stor-
møde i Idrætshuset, hvor de brainstormede ud fra titlen: 
”Hvordan ønsker du dig Tisvilde i år 2000?” Forslagene 
fra mødet blev udgivet i ”Hvidbog -90”, og de fleste af 
ideerne blev iværksat i løbet af halvfemserne. 

Én af ideerne, som Johs opfandt, var det lokale blad 
”Tisvilde Nyt”, hvor han selv var redaktør i 15 år. ”Vi 
vil godt vide lidt om, hvad der foregår i vores by. Det 
er helt naturligt, og det er udtryk for, at vi føler, at der 
er noget, vi er fælles om”, skrev han i den første ud-
gave af bladet i april-maj nummeret 1993. Og dette var 
netop Johs ś mission med bladet: At skabe en følelse af 
samhørighed og fællesskab for alle borgere i Tisvilde. 
Derfor var han også meget glad, da han kunne overdra-
ge redaktørposten til Karina Thor i 2008 med vished 
om, at bladet ville fortsætte også uden ham.

Kort med indtegnede stier – Kurt Valery

fortsættes næste side

GLASPUSTERI

TISVILDELEJE

Arresø Glashytte
Nyvej 18
DK 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 83 40
Galleri og værksted
Fredag-Søndag 10-17
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Johs stien set fra Oldenvej mod Alleen
”Kildemarkedsbakken” ses i baggrunden – RP

Og TisvildeNyt er heldigvis stadig i dag et blad, vi ser 
frem til at læse for at følge med i, hvad der sker i byen. 

Et andet af de forslag, som Johs var medinitiativ-
tager til fra Hvidbog 90, var at genoplive biografen, 
der havde stået ubrugt og nedslidt i flere år. Johs og 
Birte og 6 andre familier købte nu Bio&Bistro på 
en tvangsauktion, og 65 borgere meldte sig frivilligt 
til at restaurere hele biografbygningen, både ude og 
inde. Tisvilde Biografs historie kan læses i 2 af Vejby-
Tibirkes årbøger: 2004 og 2005. Johs var gennem årene 
involveret i dette arbejde.

Et tredje forslag fra Hvidbogen var at gøre det områ-
de, vi nu kalder Birkepladsen foran Tisvildeleje Station, 
til et folkeligt samlingspunkt. Området stod ellers som 
en forladt og forfalden tankstation, der bød toggæster 
velkommen til Tisvilde med sine knuste ruder. 

Johs forhandlede en god pris for grunden med Real-
kredit Danmark, så kommunen nu kunne købe områ-
det til Lokalsamfundet. 

Sammen med sin svoger Christian Friis, som var 
formand for turistforeningen, opfandt de loppemar-
kedsideen på området – en årlig 13-ugers succes med 
tusindvis af gæster hver sommer i Tisvilde. 

Udover ideerne fra hvidbogen var Johs også engage-
ret i et væld af andre lokale projekter. 

I 1996 etablerede han, i sin egenskab af Lokalråds-
formand i Tisvilde og sammen med Lokalrådsformand 
Karl Tarpager fra Vejby, ”Vejby Tisvilde Fjernvarme 
A.m.b.a.”, hvor Johs også sad i bestyrelsen. 

I 1998, da Gribskov kommune planlagde kulturår 
2000, foreslog Johs at genoplive et Kildemarked i 
Tisvilde. Et marked som tidligere havde eksisteret i 
århundreder, men som var ophørt i ca. 1930. Johs fore-
slog, at det skulle genopstå tillige med operakoncert 
i det fri med sangere fra den Kgl. Opera. Det blev en 
stor succes. Med hundredevis af frivillige borgere lyk-
kedes det at få det hele op at stå! 70 udøvende kunst-
nere på det 2 dage lange marked, og 1000 tilhørere 
siddende på klapstole til operakoncert om aftenen. 

Det hele foregik ved terrænet ved Pyramidestien, 
som ellers var et fredet område. Men Johs opgav ikke 
så let. Han vidste, at man selv har mulighed for at øve 
indflydelse, hvis man tager opgaven på sig. Så han 
gennemlæste de mange fredningsbestemmelser og 
argumenterede for et forslag, som kommunen sendte 
til Fredningsnævnet, og det endte med, at en delegation 
af både en dommer fra Frederikssund, Fredningssty-
relsen, Naturstyrelsen, Gribskov Kommune m.fl. kom 
til Pyramidestien og ved selvsyn så, at området trods 
fredning kunne tåle at vige for 1 koncert og 2 dages 
Kildemarked. 

I 2008 besluttede daværende Lokalrådsformand Erik 
Ohlsen, at der hvert år skulle udnævnes en ”Tisvilde-
borger” – en person som havde gjort en speciel indsats 
for Tisvilde. Johs modtog velfortjent som den første 
denne ære, sammen med et fint diplom og en glasvase 
fra det lokale glaspusteri.



 

   

VI  ELSKER 
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Foruden alle vores fantastiske oste,  
har vi også et stort udvalg af vin,  
spiritus og spændende specialiteter.
Kig ind i butikken, hvor du kan  
smage og blive inspireret.
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Generalforsamlingen i 2020
Vejby-Tibirke Selskabet har endnu ikke afholdt sin 
generalforsamling i 2020, men for længe siden er der 
indkaldt til den ordinære generalforsamling søndag 
d. 11. oktober 2020 kl. 10.00 på Sankt Helenecentret 
i Tisvildeleje. Gense indkaldelsen på næste side. 

Bestyrelsen håber, at vores medlemmer igen møder 
talstærkt op, sådan som vi heldigvis har oplevet det i 
de sidste mange år.

Arrangementerne 
Covid-19 og det lunefulde vejr i juli måned har vir-
kelig haft stor indflydelse på vores aktivitetsniveau i 
Selskabet. Ikke mindre end 5 af vores planlagte ture 
har vi måttet aflyse – og returnere pengene til dem, der 
havde tilmeldt sig. Mest uheldigt har det været med de 
efterspurgte ture rundt om Hesselø med minestrygeren 
Marianne-F. Ud af de fire ture måtte vi aflyse de tre af 
dem. Kun én tur kunne gennemføres. Det har været 
til stor skuffelse for mange, der i flere år har forsøgt at 
komme med på Hesselø-turen.

Alt tyder på, at turene til Arne Jacobsens hus og til 
Stuebjerggaard bliver gennemført med fuld tilslutning. 
Det var også tilfældet både med turen på Tibirke Kir-
kegård i juni måned og de guidede ture i juli måned i 
lokalområdet med Chr. Friis som guide. 

Men hvor har vi dog savnet at kunne deltage i Birke-
pladsens loppemarked og i Kildemarkedet.

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

Christian Friis og Inge Læbo i studiet – Fotograf: Hjalte Gregersen

Som formand for den lokalhistoriske forening, Vejby-Ti-
birke Selskabet, blev jeg spurgt, om jeg ville være med 
til at stå for nogle udsendelser om Good old Tisvilde. 
Det ville jeg godt, men kun hvis min kone/hustru Inge 
Læbo var med. Det måtte hun meget gerne, så vi gik i 
gang med planlægningen af udsendelserne. Det viste sig 
at være et omfattende arbejde, vi havde sagt ja til: 

• Stå op hver morgen kl. 05.15!
• Udsendelser fra 06.30 til kl. 9.00 
 7 dage i træk = 17 ½ times radio
• Kontakte en række mennesker i lokalområdet, der 

havde tilstrækkelig viden om diverse områder
• Have samtaler med hvert af de mennesker, der sagde 

ja til at medvirke – dagen før udsendelsen
• Få udarbejdet nøjagtige musiklister til hver dag med 

7-10 numre med titler og tidslængde

Næsten alle sagde ja til at være med, når vi kom og 
spurgte dem, om de ville medvirke. Det endte med, at 
følgende deltog:

Hans Cornelius, Lise Warburg, Ib Rasmussen, Sven 
Wichmann, Bo Bang Petersen, Søren Grande, Niels 
Worm, Søren Grene og Inge & Chr. I alt 10 personer, 
hvor de 7 er fastboende, 2 er sommerhusejere og én er 
fhv. Tisvildelejer, nu bosat i Hvalsø (Hans Cornelius).

Der er tilsyneladende mange, der har lyttet til udsen-
delserne – og endda har været glade for dem. Endnu flere 
har spurgt Inge og mig, om disse udsendelser kunne af-
spilles et eller andet sted. Vi har spurgt arrangørerne, om 
der bliver mulighed for det, men mangler fortsat et klart 
svar. Håber det bliver en mulighed, bl.a. fordi de medvir-
kende heller ikke har hørt de udsendelser, de var med i.

Radio Lejet i uge 29
En ny aktivitet dukkede pludselig op – nemlig ”Radio 
Lejet”, som Musik i Lejet arrangerede, da den årlige 
musikfestival ikke kunne gennemføres. 
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I de sidste mange år har vi haft mange spændende og 
gode foredragsholdere efter generalforsamlingen. 

Vi havde i år planlagt et foredrag af billedhugger 
Gerda Thune Andersen, som ville fortælle om sit liv 
og sin kunst. Hun har desværre lige meddelt, at hun på 
grund af tilskadekomst ved et fald ikke kan påtage sig 
at være foredragsholder på Vejby-Tibirke Selskabets 
generalforsamling søndag d. 11. oktober 2020. Besty-
relsen vil snarest finde en afløser i stedet for Gerda.”

 På bestyrelsens vegne, Chr. Friis, 
formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Victor Haagen-Mûller. Lystfisker ved å i Nordjylland, 1939. 
Doneret af Gitte Wichmann og Frank Mortensen

Sigurd Schou. Nordsjællandsk landskab, 1923 – Oliemaleri Doneret af Bodil Wulf, Humlebæk

To kunstgaver
Selskabet har modtaget endnu et maleri af Bodil Wulf. 
Kunstneren er Sigurd Schou, der har malet maleriet i 
1923. Der er usikkerhed omkring maleriets motiv. Er 
vi i vores hjemområde eller skal vi et andet sted hen? 

Vi har også fået et maleri af Gitte Wichmann og 
Frank Mortensen. Kunstneren er vores lokale maler 
Victor Haagen- Müller., der malede det i 1939.

Tak til alle for gaverne, der nu snart kan ses på vores 
hjemmeside www.vtselskabet.dk sammen med flere 
hundrede andre malerier.

Indkaldelse til generalforsamling
søndag den 11. oktober 2020 kl. 10 til ca. 12
Vejby-Tibirke Selskabet afholder den årlige general-
forsamling på Sankt Helenecentret, Bygmarken 30, 
Tisvildeleje.

 Dagsorden (ifølge vedtægterne):
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 (v/ formanden Chr. Friis)
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 
 (v/ kasserer Kjeld Pedersen)
4. Forelæggelse af budget 
 (v/ kasserer Kjeld Pedersen)
5. Behandling af forslag fra medlemmerne 
 og bestyrelsen
6. Valg til bestyrelsen. (valget gælder for 3 år)
 På valg er: Inge Læbo (genvalg) 
 Jette Foss (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Evt. ... og derefter en kort pause med servering af 

forfriskninger
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... Og sådan opstod Radio Lejet: 2020 blev året, hvor vi 
hos Musik i Lejet skiftede format. Det var simpelthen 
en nødvendighed. Med Musik i Lejets ønske om at 
skabe sommerminder for livet – samtidig med at skabe 
noget, der både kan gå på tværs af generationer, om-
favne naturen og være lokalt forankret – virkede Radio 
Lejet pludselig helt oplagt.

Radio Lejet kunne høres af enhver med en FM-radio 
eller en enhed med internetforbindelse. En stor og 
spændende udfordring at sætte op. Ingen af os havde 
prøvet det før. Heldigvis kunne nogle af landets bedste 
indenfor faget hjælpe os med at levere programmerne, 
og alle vores fantastiske frivillige knoklede hele ugen 
for at skabe både teknikken, fortællingen og den helt 
rette stemning omkring programmerne. Ikke mindst i 
den lille Radiohave på Birkepladsen, hvor mange søgte 
hen for at slappe af og mærke en flig af fællesskabet i 
hyggelige omgivelser. 

Det var en stor fornøjelse at høre fx morgenfladen med 
Christian Friis & Inge Læbo om ‘Good Old Tisvilde’, 
hvor de leverede tonsvis af historier fra en anden tid. 

Musik i Lejet leverede blandt andet backstagehisto-
rier, debatter, koncerter, DJ-set, MiL-banko med store 
præmier og en hyggelig Radiohave på Birkepladsen. 

Det blev en uge, der for alvor gik ind i MiL-historien. 
Det var fantastisk at opleve den overvældende modta-
gelse af programmerne, roserne fra både fastboende og 
landliggere, som sammen, men alligevel hver for sig, 
nød at følge med. 

Musik i Lejet

1000 tak til alle, der var med og alle de lokale spon-
sorer, der støttede op om projektet. Ikke mindst tak til 
vores imponerende festivalorganisation, der omstillede 
sig på rekordtid og stablede et kæmpe projekt på benene. 
Så blev der alligevel lidt festivalsommer i Tisvildeleje!

Når du sidder med dette TisvildeNyt, har vi afholdt 
vores næste strategiseminar om blandt andet Musik i 
Lejets udvikling og nye tiltag frem mod næste års festi-
val. Det helt store spørgsmål hos os er, ligesom i resten 
af verden, hvordan Covid-19 udvikler sig. Vi kommer 
til at følge udviklingen nøje og planlægge næste års 
festival efter alle regler og retningslinjer. Dialogen om, 
hvordan vi til næste år sikrer en god festival uden smit-
tefare, er allerede i gang i festivalbranchen. Det kom-
mer vi til at vende tilbage til flere gange hen over året. 

De bedste hilsner fra Musik i Lejets Bestyrelse

Foto: Hjalte Gregersen

Foto: Benedikte Hald

Hvad gør man, når man ikke må gøre det, 
man gør? 
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Særlige gæster i studiet
Gennem hele ugen inviterede vores værter gæster i 
studiet. Vi kunne udfylde et helt blad med fantastiske 
historier om de spændende gæster, der besøgte studiet. 
Men vi begrænser os i stedet til et par højdepunkter: 

Under ‘Good Old Tisvilde’ med Christian Friis og 
Inge Læbo havde de blandt andre besøg af Hans Cor-
nelius, der på programmets første dag delte fortællin-
ger om fisk og fiskere i det gamle Tisvildeleje. Under 
Martin Kongstads eftermiddagsprogram ‘Drinkstid’ 
inviterede han Malene Malling, forlægger og ejer af 
Malling Creative, ind til lærerige snakke om dyder, stil 
og selskabslivet i Tisvildeleje. De tre lokale fyre fra 
foreningen ‘Av, Min Guldtand’ havde ligeledes en ny 
gæst i studiet hver dag. Blandt andre den lokale kunst-
ner Marie Tange, som vi også kender fra Musik i Lejet, 
hvor hun har været en del af Kunst i Lejet. Her talte de 
om Tisvilde skole, ungdomslivet i byen og deres årlige 
påskemarch.

Over 15.000 lyttede med online
Tisvildelejes nye, lokale radiostation blev sendt live fra 
Birkepladsen, hvor lytterne helt romantisk kunne tænde 
for sin gamle transistorradio og stille ind på FM 99,0. 
Var man ikke i lokalområdet, kunne man i stedet lytte 
med på Musik i Lejets hjemmeside og app. 
Over 15.000 unikke lyttere over hele Danmark stillede 
ind online. Et lyttertal, der om noget viser den enorme 
opbakning til Radio Lejet. 

Desværre kunne vi ikke måle, hvor mange, der 
lyttede med på FM-båndet, men ud fra den løbende 
feedback fra lokalområdet kan vi se, at overvældende 
mange i Nordsjælland stillede ind på kanalen – lige fra 
Hundested til Hillerød til Lejet. 

Radio Lejet – alternativ til Musik i Lejet 2020
Gennem hele uge 29 sendte vi Radio Lejet som et 
alternativ til Sommerens Festival. Ambitionen var at 
lave en lokal radiokanal med et satirisk, legende og 
musikalsk udgangspunkt og i forlængelse af Musik i 
Lejets værdier. 

Radio Lejet underholdt med 11 forskellige radiopro-
grammer hver dag fra kl. 06-00, hvor Tisvildes folk, 
omgivelser og aktiviteter var omdrejningspunktet 
for sendefladen. Musik og festivalens unikke fælles-
skaber spillede også en væsentlig rolle. Særligt i de 
sene programmer som ‘Havekoncerter’ med spirende 
danske sangere og sangerinder som Aura Dione og 
Alex Vargas og ‘Sommerfavoritter’ med fremtrædende 
artister som Phlake. Samt ‘MiL-hjørnet’, hvor blandt 
andre Musik i Lejets bookere talte om musikprogram-
met gennem årene, og et hold helårsfrivillige bragte 
stemningen fra det helt særlige frivilligområde fra 
festivalpladsen, ‘Søens Folk’, med ind i studiet.

Foto: Freja Marott

Foto: Nicolai Hegelund Vilhelmsen
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Foto: Anton Koch

Mikael Bertelsen og Morten Messerschmidt – Foto: Frejs Marott

Når Bertelsen inviterede 
gæster ind til hans program, 
‘Mikael Bertelsen på Som-
merferie’, gik det heller ikke 
stille for sig: Fredag eftermid-
dag kom den lokale personlig-
hed, ‘Slagteren’, kørende ind 
i studiet på sin motorcykel og 
skulle pludselig rapportere om 
flyveren på den blå himmel 
med banneret ‘Radio Lejet – 
sendt fra himlen’. Lokalrådet 
kårede ‘Årets Tisvildeborger’, 
der i år er: Inge Walmar. Just 
Damgaard, ejeren af den be-
rømte burgerbar Olifanten, bød 
på smagning af hans berømte 
burgerdressing – endnu med en 
hemmelig opskrift. 

Og ikke mindst, da Mikael 
Bertelsen inviterede folketings-
politikeren Morten Messersch-
midt ind til en snak om Mes-
serschmidts forhold til Vejby, 
den lokale kirke og det kul-
turradikale Tisvildeleje. Men 
interviewet tog en drejning, 
da Bertelsen satte sig for at gå 
efter en stor landspolitisk afslø-
ring: Var Messerschmidt den 
nye formand for Dansk Folke-
parti? Dét højdepunkt kan du 
blandt andet høre på Musik i 
Lejets hjemmeside, You Tube 
kanal og Facebookside. 

Årstidens Blomster
Trine Norby - Blomsterdesign

tlf. 48791424
Vestergade 3, 3200 Helsinge

årstidensblomster.dk
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Lyt til højdepunkter fra Radio Lejet-
programmerne
Når du læser dette TisvildeNyt, kan du allerede dykke 
ned i diverse højdepunkter fra Radio Lejets mange 
programmer. Disse er offentliggjort som lydklip på 
vores hjemmeside under ‘Nyheder’ og på vores YouT-
ube kanal og Facebook side: Musik i Lejet. I skrivende 
stund arbejder vi på, om vi til slut kan udgive program-
merne i deres fulde længde, men i løbet af august og 
september udgiver vi løbende udvalgte lydklip, som 
giver et helt særligt indblik i de unikke Radio Lejet-
programmer. 

Mindre plast på stranden
Tirsdag eftermiddag under Radio Lejet drog Mette 
Tolstrup, Musik i Lejets Team Renhold-koordinator, af-
sted mod den store P-plads med et hold MiL-frivillige. 
Udstyret med metaldetektorer, gribetænger og affalds-
sække var formålet at samle affald og plastik fra stran-
den og området omkring P-pladsen. Allerede efter 15 
minutter var der samlet mere end tre kg. affald. Selvom 
vi ikke var til stede på pladsen, som vi plejer, er det 
stadig vigtigt, at vi hjælpes ad med at holde stranden 
ren. Vi ser nu frem mod Musik i Lejet 2021, hvor vi 
vil iværksætte flere initiativer med fokus på genanven-
delse og bæredygtighed.

Foto: Hjalte Gregersen

Foto: Frejs Marott
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Flygtningebarakken fra Horserød blev til 
familiehus i Tisvilde 
De fire sommerhuse ligger her endnu, afgrænset af 
Solvej, Slugtvej og Grünersvej. Og selv om de er blevet 
udbygget og ombygget mange gange, kan man godt se, 
at hovedhusene engang var ens: Fire gamle sommer-
huse bygget af baraktræ fra Horserødlejren, hvor der i 
slutningen af første verdenskrig boede sårede soldater 
fra tyske krigsfangelejre – først russiske, men senere 
også franske, engelske og belgiske – som blev overført 
til Danmark. 

Det var dog før sommerhusene blev opført i Tisvilde. 
Barakkerne blev opført af Røde Kors i 1917 som led i 
en humanitær indsats for tusindvis af krigsfanger og 
senere også flygtninge. Rigtigt mange af dem døde i 
øvrigt af den spanske syge – måske også i vores huse, 
hvor vi i år isolerede os mod Covid19.

Men ulykkerne dengang fik en ende, og en del af 
barakkerne blev solgt. I 1920 købte en ejendomsmæg-
ler i Tisvilde baraktræ og opførte fire ens sommerhuse 
på fire grundstykker mellem Slugtvej og Grünersvej. I 
midten, hvor grundene støder sammen, blev der gravet 
en fælles brønd.

Men ikke nok med det: Der var tale om et nøgle-
færdigt tilbud. Sommerhusene blev møblerede med 
udskårne og dekorerede møbler i en slags jugend- eller 
almuestil – foruden mange flet- og kurvestole, herun-
der en ganske eminent gyngestol, der trods revner og 
huller i fletværket gynger endnu. Mange af møblerne 
har overlevet til i dag.

Og der var mere i huslejekontrakten: Med købet af 
huset fulgte en ret til hver dag at hente to liter tuberku-
linfri mælk på gården, hvorfra grunden var udstykket. 
Det var før Arla og Købmand Thomas.

Sommerhygge: Matriarken Inge With omgivet af sine tre børn Dodie, Torben og Mogens. 
Huset er begroet med den humle, som det fik navn efter. Foto fra 1929

Havelågen på Solvej – de første mange år var der græs på taget. 
Pigen er vores tante Dodie, og billedet fra ca. 1927

100 år med Humlehuset
 Af Peter og Thomas Klenow With

Matriarkerne på Solvej
I år er det så 100 år siden, at vores farfar, Carl With 
(født 1874) købte huset. Han var zoolog med speciale 
i edderkopper og mider, men videreuddannede sig 
senere til læge – under pres fra sin hustru Inge.

Huset på hjørnet af Solvej og Slugtvej kom til at 
hedde Humlehuset, fordi det de første mange år var be-
vokset med humleranker. Og det har dannet rammerne 
for fire generationers ferier og sociale liv – i høj grad 
præget af de skiftende matriarker.

Efter Carl With døde af en nyresygdom i 1924 resi-
derede hans kone Inge som den første matriark med tre 
børn her i sommerperioden plus skiftende unge piger i 
husholdningslære. Indtil 1924, hvor jernbanen kom til 
Tisvilde, hyrede Inge With en vognmand til at flytte 
familien fra Østerbro og på landet. Der blev anlagt 
køkkenhave til selvforsyning med grøntsager og opført 
badeværelse med koldt brus. Og et værelse til, kaldet 
Kavelérfløjen, hvor Inges ugifte bror Henning kunne 
komme på besøg, samt en fløj med to værelser til bør-
nene Torben, Karen Margrethe og vores far Mogens, 
der var født i 1919. 

De første år lå huset med udsigt til marker. 

Solvej 2  •  Tisvildeleje  •  Tlf. 48702141
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Tisvilde med græssende køer 
Her begynder så den Tisvildehistorie, vi brødre selv 
kan huske – fra dengang der græssede køer og kørte 
mejertærskere på markerne mellem Slugtvej og Kilde-
gården, og der var fiskerbåde på stranden bag Molen. 
Der var slagter, grønthandler, boghandler, banker og 
flere købmænd – samt i nogle år en Irma-forretning, 
der åbnede om sommeren i en oppustet boblehal på 
hjørnet af Hovedgaden og Pilevej. En overgang var der 
også diskoteker. Vi handlede altid hos Købmandshuset 
på hjørnet ved Nyvej, hvor man som teenager kunne 
banke på om aftenen og købe guldøl bagom.

Da vi voksede op i Odense, kom vi til sommerhuset 
i ferierne, sommer, efterår og påske – fire timer med 
færge, landevej og en smule motorvej i en Volvo 444.

Vi børn spiste morgenmad med mormor og morfar 
og kusinerne, der ofte var på besøg nede ad Slugtvej 
i nummer 14. Mormor Vibeke, der var født i 1899, 
påstod i øvrigt, at hun, sikkert af Røde Kors, var blevet 
sendt på besøg i Horserødlejren i 1917-18 for at kon-
versere nogle russiske officerer, fordi hun havde lært 
fransk i gymnasiet, og hun citerede som bevis bered-
villigt to linjer fra en fabel af La Fontaine. Og på den 
måde hang det hele sammen. 

Moderlig havetromle
Vores mor, Merete Klenow With, var den næste ma-
triark, og det var i Tisvilde, hun traf min far. Nede ad 
Slugtvej havde hendes forældre sommerhus og histo-
rien går, at hun en dag havde en passiar med Inge, som 
beklagede sig over, at hendes yngste Mogens aldrig 
ville kunne forsørge en familie. ”Jamen så må han jo 
finde en kone, der kan forsørge ham”, skal min mor 
have svaret. Hun var cand. mag. i dansk og fransk og 
medarbejder på Politikens Nudansk Ordbog. Mogens 
var som magister i sammenlignende litteratur evig-
hedsstudent, der drømte om at blive forskningsbiblio-
tekar på det kongelige bibliotek. Inge fik forpurret alle 
romantiske forhold for Mogens, der fortsat som 35-årig 
boede hjemme. Men da hun døde, fandt vores forældre 
hinanden. Historien går, at Mogens kom forbi for at 
låne en havetromle – og han fik en havetromle. 

Humlehusets matriark nummer 2, vores mor Merete Klenow With

Merete motiverede ham til at gå undervisningsvejen, 
og familien flyttede til Ranum Seminarium – senere, i 
1959, til Odense Seminarium. 

fortsættes næste side

Vi har feriegæsterne
Men mangler jeres hus til udlejning

Feriepartner.dk

Feriepartner Liseleje
Liselejevej 60, 3360 Liseleje

47 74 63 34
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Efterårsferie i Humlehuset ca. 1965. Skabet og stolen i forgrunden var en del 
af det møblement, der fulgte med huset og findes endnu. Vores Anders And-
læsende kusine afslog tre-fire år senere et tilbud om at svømme topløs over 
gadekæret i Helsinge. I dag hedder hun Annemette Oxholm og er pensioneret 
hudlæge

Topløs over gadekæret
 I virkeligheden var alt fred og idyl. I Helsinge kunne 
man under en byfest omkring 1970 få 20 kroner, hvis 
man som ung pige ville svømme topløs over gadekæ-
ret. Vores kusine følte sig stærkt fristet. 

Somrene var solrige, varme og lange. Glitrende guld-
smede brummede i Hegnet, når vi cyklede til Brante-
bjerg. Vi gik altid til højre. Til venstre mod Troldesko-
ven holdt nudisterne til. Langt de fleste mænd. De stod 
på toppen af de store klitter og viste sig frem. Viftere, 
kaldte vi dem, uden at forstå hvorfor de viftede. 

Mine forældre, Mogens og Merete, blev skilt sidst i 
70-erne. Vores mor flyttede til København og købte 
vores far ud af huset, da han havde giftet sig til et som-
merhus på Nordfyn tæt på hjemmet i Odense.

Begge brødre endte i København, efter omveje i 
Sudan, Swaziland og Brasilien, og da vores mor døde 
i 2006, etablerede vi en familieandelsforening og byg-
gede et annex – Humlestuen kaldet – så der nu er plads 
til, at de to familier kan føre familiehuset videre. 

Træsæder i Tisvilde Bio
Grantante Agnete Vöhtz og onkel Gus købte også hus 
i Tisvilde, og der så vi for 50 år siden månelandingen – 
det var det eneste fjernsyn i de sommerhuse, vi kendte. 
Men bedst af alt var Tisvilde Bio, hvor man som 8-årig 
kunne se film, der var forbudt for børn: James Bond 
007 og Goldfinger især. Ved at slå en græsplæne med 
en gammeldags, motorfri græsslåmaskine kunne man 
tjene de to kroner, som det kostede at få et træsæde på 
de to cowboyrækker forrest i biografen. Og når der var 
helaftensfilm, kunne man snige sig gratis ind, når folk 
stod udenfor og røg i pausen.

Så inspirerede blev vi, at vi selv med to kammera-
ter fra Vesterprisvej optog smalfilm med titler som 
”Vi likviderer, mens De venter” – eller ”Frokost i det 
grønne”, hvor to personer spiser frokost siddende på 
jernbaneskinnerne og bliver kørt over af toget. Det var 
nervepirrende, da det dyrebare Bolex kamera stod mel-
lem skinnerne, mens Grisen kørte over.

I tilbageblik er det i øvrigt trist og forstemmende 
at tænke på, at vi gik og var bange for de såkaldte 
Godhavndrenge, som vi godt nok aldrig mødte eller 
egentlig vidste noget om, men som vi drenge talte en 
del om og frygtede – ligesom man frygtede rockere fra 
Hundested, der kunne komme forbi og tæske løs med 
deres cykelkæder.

Påskefrokosterne med Tisvilde-familierne Kistrup/Krag og Klenow/With er ble-
vet holdt hvert år siden i hvert fald 1942. Fra slut halvtredserne i Humlehuset

gardinmanden du kan ha´ tillid til
MIDT I GÅGADEN

ØSTERGADE 16 • 3200 HELSINGE
TLF 4879 4052 • MOBIL 4074 7052
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Foreningen Av, min Guldtand, som er drevet af unge 
Tisvildere, har efterhånden snart eksisteret i to år. 
Og sikke meget der er sket: Festival på Birkepladsen, 
scene på Musik i Lejet og sidst en hel uges radio. Vi 
elsker at sætte vores præg på Tisvilde.

Tiden er nu ved at være inde til, at Av, min Guldtand 
igen inviterer til årets festival på Birkepladsen. Det 
hele sker den 11. og 12. september. Af gode grunde 
blev vi nødt til at udskyde fra maj måned, men nu er vi 
klar til at vise jer alt, hvad vi har arbejdet på. I år byder 
vi jer velkommen til to dages festival, som starter med 
hygge på pladsen, dj, petanque og kølige drinks. 

Derefter skrues der løbende lidt op for musikken 
med koncerter frem til midnat. Unge lokale talenter er 
i Av, min Guldtand’s ånd. På årets program er Tisvilde-
produceren Christian Løve at finde. Christian produce-
rer hip-hop beats, som flittigt bliver gæstet af omeg-
nens talentfulde lyrikere, som han selvfølgelig hiver 
med op på scenen. Af lokale talenter kan vi også byde 
på koncert med Albert og Elijas. Albert har spillet til 
samtlige Av, min Guldtand arrangementer, hver gang 
med nye projekter. I år kan han opleves sammen med 
produceren Elijas. Sammen vil de spille elektronisk 
musik, som får jeres kroppe til at bevæge sig. Bevæger 
vi os lidt væk fra Tisvilde finder vi Rap-gruppen Rød 
Sofa fra Gilleleje: 4 drenge som igennem inspiration 
fra den nyere hiphop-scene prøver at skabe deres helt 
egen lyd. Rød Sofa kommer med frisk energi og glæ-
der sig til at sprede den udover publikum. Ved af siden 
af de lokale talenter kan I opleve en række spændende 
kunstnere fra den nye danske musikscene. Vi tager 
lidt af hvert fra forskellige genrer, bare det er nyt og 
spændende. 

Av, min Guldtand 2020
Der males figurer, der skal bruges som dekoration til festivalen – RP

Her kan du blandt andre opleve Ecstasy in Order, KÅ, 
NØIA, C. Rou og Orla Engstrøm. Det samlede pro-
gram kan findes løbende på Facebook og Instagram.

I løbet af dagene vil barchef Viggo sørge for kolde 
drikkevarer. I baren kan vi byde på kolde fadøl, lækre 
drinks eller en sodavand. Skulle sulten melde sig, har 
vi sørget for, at Sixten og Soppeklubben kommer forbi 
– de serverer en fuldkommen legendarisk pasta pesto. 

Det er gratis at deltage, og vi håber på at se jer alle 
sammen!

aflyst pga. corona
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Det er et program spækket med kulturelle oplevelser, 
når KULTURNAT i Tisvilde for første gang løber af 
stab len den 10.10.2020.

I et område, der strækker sig fra Tibirke Kirke til Na-
turrum ved stranden, kommer det til at syde og boble 
med, blandt andet, udstillinger, fortællinger, film, arki-
tektur, dans og musik og meget, meget mere på denne 
første dag i efterårsferien.

ET UDPLUK: 

Kirkekunst, Orgelmusik, Billedkunst og Natur
I Tibirke Kirke kan man både opleve orgelmusik op-
ført af organist Mimi Birkelund og værker af egnens 
anerkendte billedhugger, Gerda Thune Andersen, og 
i ’Gretely’ udstilling af kunstnersammenslutningen 
3220Arts&Craft. 

I Tibirke Lunde kan man stifte bekendtskab med Tis-
vildemaleren Mogens Valeur (1927-2000).

Der arbejdes på at skabe adgang til yderligere et par 
kunstnerboliger i Lundene, herunder huset, som Asger 
Jorn har beriget med vægmaleri og stenrelief.

En lokal forstmand vil berette om Hegnets historie og 
planerne for den fremtidige drift af samme.

Dans
Er man til dans og rytmer, kan børn og unge mennesker 
prøve kræfter med en hiphop/breakdans-workshop på 
Stuebjerggård, hvor NEXT ZONE holder til. Senere, 
samme aften, viser NEXT ZONE forestillingen 
RITUAL. 

Har man mere blod på tanden og selv lyst til at prøve 
kræfter med en dans, kan man tage turen omkring Bir-
kepladsen, hvor der lige nu arbejdes på at få et danse-
telt op at stå.

Noget for øjet
Hos Zachariassen Indretning lægger man stærkt ud 
med en fotoudstilling af Fotograf Jakob F.S. og mode-
stylist Vibe Dabelsteen. De har kaldt udstillingen for 
Tisvildeleje Skæbnefortællinger. Udstillingen består af 
en række modefortællinger inspireret af Tisvildeleje, 
byens historie og skæbner på tværs af tid og sted. 

I Galleri Det er Kunsten, udstiller 3 generationer under 
samme tag, når malerdynastiet Hoff viser deres værker.

I Sirius House’ gård, kan man se pop-up udstillingen 
Den lille Skulpturelle gårdudstilling, hvor alle, der ar-
bejder med tredimensionelle objekter, kan deltage i en 
fælles udstilling.

Fra Galapagos til Tisvilde
Er man mere til at lytte eller måske bare gerne vil 
have lidt af det hele, så kan sognepræst Kathrine Lil-
leør’s samtale med journalist Poul Pilgaard Johnsen 
(på Højskolen) om H.C. Andersens drikkevaner, hans 
syn på kærligheden samt mænds og kvinders forskel-
lighed være et spændende bud. På Tisvilde Strandhotel 
fortæller Arrangs Plura Consulting om erfaringer med 
plastikforurening på Galapagosøerne og kobler det til 
udfordringer og løsninger, som stranden ved Tisvilde 
kan drage god læring af. ’House of Trends’ slår dørene 
op for en samtale mellem sognepræst Klaus Meisner 
og cand.mag.psyk. Nina Sommer om de vigtige ting i 
livet. Endvidere vil der blive et arrangement med netop 
tilflyttede forfatter Merete Pryds Helle.

Endelig vil Martin Kongstad og Mikael Bertelsen – 
kendt fra Radio Lejet – på en endnu ikke endeligt fast 
lokalitet underholde med en særlig Tisvilde Quiz Ex-
travaganza.

Film under åben himmel
Tisvilde Bio er også med denne aften, og de garvede 
operatører kommer ud under åben himmel og hjælper os 
med at binde byen sammen, så man kan opleve film fra 
de gamle dage i Tisvilde på udvalgte facader i bymidten. 

Mere energi
Foreningen Esrum-Tisvildevejen tilbyder guidede gå-
ture fra Naturrum til hhv. Tibirke Kirke og til Observa-
toriet i Tisvilde Lunde, hvor man kan kikke på stjerner 
og høre foredrag.

Liv Motion Alignment & Stretching, holder work-
shops om kropssindoplevelse, der hjælper os med at 
slappe af og frigøre den ekstra spænding Og Nordtrim 
sætter tempo på kroppen igennem Tisvilde Hegn med 
et kulturløb, der undervejs er krydret med vilde sevær-
digheder om djævle, tugthusfanger, kongens elsker-
inde, kanonstillinger, bronzealderhøje, toldere, ørken, 
istid og smukke udsigter. 

Energi er der også i musikken den aften: McLarsen, 
med den specielle ”Tisvildeleje-lyd” af havskum og 
skovluft, vil fylde Tisvilde Kro først på aftenen. Se-
nere er der jazztoner i byen. Av min guldtand, Katja 
Prudinsky & Ole Holst Duo med danske viser under-
streger den spændvidde, som vil være at finde i KUL-
TURNAT TISVILDE’s program.

Også børnene er der tænkt på, bl.a. med græskar-
udskæring (på Kongernes) og leg på Bungalow’s plæne.

Måske er der nogle, der tænker, hvordan man dog 
skal kunne nå rundt til alle de arrangementer, man øn-
sker. Det har vi også overvejet i bestyrelsen. Løsningen 
er blevet shuttlebusser, som vil køre i pendulfart mel-
lem arrangementets yderpunkter, så man kan hoppe af 
og på undervejs. Man kan således roligt lade bilen stå 
hjemme den aften.

KULTURNAT TISVILDE’s bestyrelse

Udsat til 14-5-2021
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Der er ikke plads i herberget - eller i kirken! 
Det kan være svært nok som præst, at navigere i folks forvent-
ninger til hvordan et bryllup eller en begravelse skal forløbe, men 
coronaen har gjort det endnu mere besværligt at få kirkens rum-
melige selvforståelse til at passe sammen med civilsamfundets be-
grænsninger på antallet af kirkegængere.

Det har gennem århundreder været skik og brug, at kirke- 
rummet var dér, man søgte hen for at finde fred og trøst, når krig, 
ulykker og personlige tragedier truede. Kirkedøren var åben for 
alle som søgte trøst, håb og fred.
Med coronaen har menighedsrådene måtte forholde sig til øget 
rengøring af kirker, toiletter og sognegård. Lukning af kirken i 
dagtimerne og toiletterne på kirkegårdene. 
Og ikke mindst antallet af kirkegængere ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger. I skrivende stund må der være 30 personer i 
Tibirke og 44 i Vejby, hvis vi skal synge.

Det gør ondt at afvise folk … 
Jeanne og undertegnede er splittet imellem kirkens åbne  og rum-
melige ånd og Folketingets anvisninger for det sociale liv. Vi vil så 
gerne tage imod alle, som søger til kirken uanset anledning, men 
må igen og igen skuffe folk, som tror at reglerne for det offentlige 
rum også gælder i kirken.
Planlægningen af efterårets kirkelige liv er heller ikke nemt. Vi har 
således valgt at vente med opstart af familiegudstjeneste med fæl-
lesspisning. Højskolesang i biografen venter vi også med. Dåb bliv-
er holdt som selvstændige handlinger uafhængigt af de faste guds- 
tjenester, så dåbsforældre kan have det maksimale antal gæster 
med. Og tankerne kredser allerede nu om, hvad vi gør juleaften.
Vi håber, alle vil hjælpe os igennem den tid, hvor der ikke er plads 
til alle i herberget.

Ulrik Pilemand

HØSTGUDSTJENESTE OG
INDVIELSE AF ALTERTÆPPE
Søndag den 13. september kl. 10.30 
i Tibirke kirke
Ved gudstjenesten fejrer vi årets høst og efter 
gudstjenesten inviterer menighedsrådet på et 
glas for at markere ibrugtagningen af det nye 
altertæppe.

Kunstneren Annette Holmgren Krebs vil være 
tilstede og hun og udvalget fra menighedsråd- 
et, vil kort fortælle om overvejelserne bag valg 
af farver og motiver.
OBS: Da der kun må være 30 personer i kirken ad gangen, 
må der evt. roteres lidt hvis vi er flere, så alle kan få set al-
tertæppet

FILM I 
SOGNEGÅRDEN 
Fredage kl. 19.00

2. oktober30. oktober  20. november
15. januar  5. februar  5. marts  26. marts.

Vi starter kl. 19.00 som vanligt. Ulrik Pilemand
vælger film og bagefter er der et stykke brød og lidt 
at drikke, mens vi fordøjer filmen sammen.

Nyt minikonfirmandhold 
Eleverne fra 3. klasse på Tisvildeafdelingen, 
Skt. Helene Skole, inviteres til Tibirke seks 
onsdage med en masse spændende, lære-
rige og hyggelige aktiviteter i og omkring 
kirken. Ulrik henter eleverne efter skole og 
vi cykler sammen til Tibirke kirke og retur til 
skolen. 3. klasserne inviteres direkte.

I foråret havde vi et hold super søde og nys-
gerrige minikonfirmander i Vejby kirke. Her 
var vi bl.a. i klokketårnet og på kirkeloftet, 
hvor vi gik henover alle hvælvingerne. 

Trine Schousen, Kirkesanger



Mødeplan for menighedsrådet Tibirke kirke
Møderne begynder kl. 19.00 med offentlig spørgetid.  
tors. d. 17. sept., tirs. d. 13. okt., ons. d. 25. nov., tirs. d. 
15. dec.
          Alle møder i Gretely. Evt. lukkede punkter lægges sidst.

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 4870 6294
up@km.dk
Mandag fri

Sognepræst
Jeanne von Benzon
Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
Mandag fri

Kirkekontoret
v/ kordegn Gitte Nielsen 
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Træffes tirsdag, onsdag
& fredag kl. 9-13
tlf.: 2440 8073

Tibirke Kirkegårdskontor
Graver Henrik Müller
Tlf. 4870 7785
Tirsdag - fredag kl. 9 - 10

Menighedsrådsformand
Niels Worm, 
Bækkebrovej 28, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067 / 2321 5314
new@nst.dk

Næstformand
Thomas Skov,
Hegnsvej 22, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690 
thskov@mail.dk 

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen,
Svanekæret 4, 
3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

KIRKEBIL 

bestilles på 

tlf. 4870 7785

 senest 2 dage før, 

fredag senest 

kl. 10.00

KONTAKT & INFO

WWW.TIBIRKEKIRKE.DK
Vi mødes tirsdage hver anden måned kl. 10-11.30 
i Sognegården:  22. sept. - 20. okt. - 17. nov.

Kontakt: Jeanne von Benzon, 2491 7970 / jgvb@km.dk

DÅBS
KLUDE
KLUBBEN

SKAL DU VÆRE 
MED?

i Sognegården
Sangeftermiddage 

Sange fra salmebog og Højskolesang-
bog!  2. torsdag i måneden kl. 14-16.
  
10. sept. - 8. okt. & 12. nov.
  

Der er kaffe, hygge og 
ingen tilmelding!  Vel mødt til alle! 

Læsninger i 2020-udgave af Bibelen
Onsdag 7. okt. kl.19-21  - Tirsdag 20. okt. kl. 19-21

I vinterhalvåret vil interesserede mødes for at snakke om 
nogle af de forskelle der er mellem de to seneste udgivels-
er af Biblen. Sprogligt har man med 2020-udgaven forsøgt 
at gøre sproget mere læsevenligt, men det har nogle om-
kostninger.  
Man behøver ikke have et større kendskab til Biblens tekster for 
at kunne deltage - en vis nysgerrighed er tilstrækkeligt.

Tilmelding Ulrik Pilemand: up@km.dk - inden 1. okt.

Afhængigt af interesse vil der blive planlagt flere aftner 
efter oktober

STUDIEKREDS
Dantes ”Guddommelige Comedie”
Tirsdage kl. 19-21 - D. 17. nov.- d. 24. nov. & 1. dec.

Jeg tilbyder en studiekreds i Dantes Guddommelige Come-
die over 3 aftner.

Hvis du er lidt nysgerrig på middelalderens verdenssyn og 
tro, så er her en mulighed for at udforske den og måske 
blive klogere. Du skal ikke nødvendigvis læse hele bo-
gen, da jeg til hver aften vil vælge nogle passager som 
er repræsentative for henholdsvis Helvede, Skærsilden og 
Paradiset.

Jeg bestiller en stak bøger på biblioteket, som kan afhentes hos 
mig. Det er Ole Meyers oversættelse.

Tilmelding til Ulrik Pilemand up@km.dk senest 8. nov.

Her I efteråret har Vejby Tisvilde LM mange spændende 
aktiviteter fredag aften i Sognegården, som du er meget 
velkommen til at være med til.

Vi glæder os fx til at få 
besøg af Noa Bak den 
23. oktober kl 17.30. Han 
kommer og fortæller "Mit 
hjertes historie". Han har 
været med ved Paralym-
pic Games, og deler nogle 
af de livskampe, han står 
med som handicappet pro-
fessionel sportsudøver. 

Følg med i vores aktiviter her: vejbytisvilde.dlm.dk
Kontakt: henrikfredsgaardlarsen@gmail.com

Børneklubben 
Børneklubben i Vejby er startet igen.
Vejby Tisvilde Børneklub er for børn i alderen 4-9 år. Vi 
mødes hver onsdag kl. 16.45 til 17.45 i Sognegården i 
Vejby. Vi hører superspændende bibelhistorie i børne-
højde, leger, synger, spiser kage, er kreative og meget 
mere. Du er meget velkommen også til at tage mor og/
eller far med de første gange. 
Vi er på facebook på Vejby/Tisvilde Børneklub.

Godt efterår fra Luthersk Mission Vejby Tisvilde

Nyt fra Luthersk Mission



STØT…
… Tibirke Sogns 2 fadderbørn, 
Aklilu og Angel Selelo

STØT VORES SOS BØRN - MOBILEPAY 12 40 10
                     Også små bidrag tæller!

KIRKEN TIL TJENESTE

Info om Vielse, Fødsel, Dåb, Navn-
givning, Dødsfald, Navneændring
og Konfirmation - tjek kirkens 
hjemmeside www.tibirkekirke.dk

Valgforsamling  
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 
på Pension Kildegaard, Kildegårdsvej 5, 3220 Tisvildeleje
2020 er valgår for menighedsråd! 

Det sker denne gang som noget helt nyt på en valgforsamling, 
der afvikles tirsdag d. 15. september 2020. 

På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, 
og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig, hemmelig afstemning. 

Er du fyldt 18 år, er medlem af folkekirken og har dansk indfødsret, eller haft fast bopæl i 
Danmark i et år forud for valgforsamlingen, har du ret til at stemme til menighedsrådsvalget. 
Og har du ret til at stemme, har du også ret til at stille op som kandidat til valget i den me-
nighedsrådskreds du har adresse.

Vel mødt til alle i sognet! God mulighed for spørgsmål og debat!

Meditation og refleksion 
          Tibirke kirke kl. 19.30-20.30
 

Onsdagene d. 28. oktober o 18. november o 16. december o  
13. januar o 10. februar o 17. marts

 
I disse særlige gudstjenester vender vi blikket mod eksistentielle temaer, vi alle kender 
og berører igennem livet så som mening, skyld og skam, frihed, sorg og glæde.
 
Sognepræst Ulrik Pilemand og Cand.mag.psyk. Nina Sommer inviterer til denne række særlige 
meditations og fordybelsesaftener i Tibirke Kirke. Vi lader kirken ligge hen i skæret fra lev-
ende lys og skaber rum til stilhed, så du kan trække dig tilbage fra hverdagens tankemylder 
og gøremål. 
 
Ulrik deler ud af Biblens livsvisdom, som vi finder den i fortællinger, salmer, lignelser og livs- 
historier fra både Det Gamle og Nye Testamente samt lyser velsignelsen. Nina guider medi-
tationer og giver et eksistentielt blik på aftenens tema, mens organist Mimi Birkelund skaber 
plads til at blive berørt /  De bedste hilsner -  Nina Sommer og Ulrik Pilemand 

Velkommen til et rum, 
hvor der er plads til at være. 

I tvivl. I tro. I stilhed.
Tankefuld eller tanketom. 

Alene. I fællesskab. I nærvær. 
Altid velkommen. 
Altid accepteret. 

Nyt fra Luthersk Mission

Du får hvad du fortjener!
D. 15. september er der valg til menighedsrådet i Tibirke Sogn! 
Kom nu og stem på de menighedsrådsmedlemmer (eller stil selv op), der 
skal sætte rammerne for kirken både som arbejdsplads og som et sted med 
liv de næste 4 år.
Hvis du fortsat vil have ordentlig betjening af gravere, sangere, organist og 
præster, så vær med til at vælge nogen, som vil tage et ansvar som arbejds- 
giver og som ikke er ligeglade med, hvad vi som trossamfund skal bruge 
vores tid og penge på.

Det er din kirke, også selvom du ikke bruger den så ofte.
Hvis du mener at kirken både har en ramme og et indhold, der er af betyd-
ning for livets store ritualer, så har du også en pligt til at bruge din stemme 
som medlem af Folkekirken. / Ulrik Pilemand, Sognepræst

KOM OG 
BRUG DIN 
STEMME



KIRKEBIL 
bestilles på 

tlf. 4870 7785
fredag senest 

kl. 10.00

Gudstjenester / Vejby og Tibirke kirker 
September

Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 6. 13.s.e.trinitatis
Fællesgudstjeneste 

9.00
SOGNEUDFLUGT

Ingen Ulrik Pilemand

Lørdag 12.
Dåbsgudstjeneste

10.30
Ulrik Pilemand

Søndag 13. 14.s.e.trinitatis 9.00
10.30

HØSTGUDSTJENESTE & 
INDVIELSE ALTERTÆPPE

Ulrik Pilemand

Torsdag 17. Trongården / 14.00 Jeanne von Benzon

Søndag 20. 15.s.e. trinitatis 10.30
HØSTGUDSTJENESTE

9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 27. 16.s.e.trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Oktober
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 4. 17.s.e trinitatis 10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 11. 18.s.e trinitatis 9.00 10.30 Jeanne von Benzon

Torsdag 15. Trongården / 14.00 Jeanne von Benzon

Søndag 18. 19.s.e trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Søndag 25. 20.s.e trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

November
Dag Dato Vejby Tibirke Præst

Søndag 1.
Alle Helgens 

Dag
17.00

13.30 og
15.00

Jeanne von Benzon
Ulrik Pilemand

Søndag 8. 22.s.e trinitatis 10.30 9.00 Jeanne von Benzon

Lørdag 14.
Dåbsgudstjeneste 

10.30
Ulrik Pilemand

Søndag 15. 23.s.e trinitatis 9.00 10.30 Ulrik Pilemand

Torsdag 19. Trongården / 14.00 Ulrik Pilemand

Søndag 22.
Sidste søndag 

i kirkeåret
10.30 9.00 Ulrik Pilemand

Søndag 29.
1. søndag 
i advent

13.30 10.30 Ulrik Pilemand

Tillykke til årets 
konfirmander i Tibirke kirke
I Tibirke kirke kunne vi d. 20. juni endelig holde konfirmation!

Pigerne fra venstre: 
Frida Wolff Salver, Astrid Gerner Frost, Ellie Malou 
Burnett Andersen Gerts, Frida Bjørg Gottlieb Eriksen

Drengene fra venstre: 
Nicolai Jørgensen, Casper Sode Prudinsky, 
Bertram Frobenius

Foto: Charlotte Sommer



Find ud af, hvad din bolig er værd
med danbolig Tisvildeleje.

danbolig.dk

Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Tisvildeje på tlf. 48 70 10 45 
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Tisvildeleje
Tennisvej 2

3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 10 45

Derfor skal du vælge
danbolig Tisvildeleje.

Vi sælger fl est boliger 
i 3220 Tisvildeleje.

Kundeanbefaling.
9,1 ud af 10*

37 besvarelser

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

* Kilde: boligsiden.dk pr. 31.03.2020

Antal solgte boliger i 3220 Tisvildeleje i perioden 17-03-2019 til 17-03-2020

Anden lokal 
mægler

16
solgte

Anden lokal 
mægler

9
solgte

Anden lokal 
mægler

9
solgte

37
solgte

danbolig
Tisvildeleje

Vi er lokale og erfarne, 
og går gerne den ekstra mil 
for dine behov.
• Vi bor alle i lokalområdet og kender 

derfor Tisvildeleje bedre end de fl este 
andre mæglere. 

• Vi er tilgængelige og strækker os langt 
for vores kunder. 

• Vi er altid til at træ� e på tlf. 48 70 10 45 
og har åbent alle ugens dage. 
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Et udvalg fra Menighedsrådet og jeg begyndte på pro-
jektet i september 2019 med overvejelser omkring valg 
af medie, farver og motiv. Vævning, korssting, filtning 
... andre har jo filtet tæpper, så hvorfor ikke? Valget 
faldt på filtning, og jeg besøgte Grete Lottrup, som er 
en erfaren filtekvinde.

En gammeldags stenrulle fra nordjylland har stået 
model til alle farveprøverne – og de var mange. Det 
færdige tæppe består af 5 lag nålefiltflor i forskellige 
farver, som tilsammen påvirker slutresultatet. 

Jeg nåede efterhånden frem til, at en filtemaskine 
skulle trække læsset. Det færdige tæppe skulle være 
1,70 m x 2,48 m, men oplægget af uldfiberne er endnu 
større, da det kryber i filteprocessen. En opdeling i tre 
baner, hvor den midterste er den bredeste, gav det mest 
harmoniske udtryk.

Filtemaskinen, ”Gentle Roller”, blev bestilt i Austra-
lien og store pakker med nålefilt kom også ind af døren 
fra Tyskland. 

Altertæppe til Tibirke kirke 

Gentle Roller

Jeg startede med den midterste bane, som lige kunne 
være på mit arbejdsbord, sammensat af 3 borde med 
spånplader ud over. Det fyldte det meste af stuen de 
næste tre måneder!

U
D
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IK

Finn Dam Rasmussen, Haredalen 4, Tisvildeleje 
Normalt åben daglig 11-17 – eller efter aftale på tlf. 29366854
www.finnkeramik.dk

Eva Müller 
Ved Kirken 4 
3220 Tisvildeleje

TIBIRKE
KUNST

Galleriet kun åbent efter aftale grundet COVID-19 
Tlf. 4870 9121 / eva@tibirkekunst.dk
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Rullen blev pakket ind i store håndklæder, så den und-
gik at dryppe på vej til vådrummet, hvor den fik 750 
omdrejninger og så tilbage til arbejdsbordet, rulles ud, 
strækkes i form, rulles ind fra den modsatte ende, 750 
omdrejninger osv. Efter megen bearbejdning er ulden 
sammenhængende og endnu større end før. 

Derefter skal ulden krympes. Det foregår i en tumb-
ler, der sættes på maskinen. Der hældes varmt sæbe-
vand i, og så står den og siger bum, bum og bum 1000 
gange, tilbage til arbejdsbordet og strækkes i form og 
så videre, til den endelig er krøbet nok og endelig ikke 
for meget, hvorefter den spændes ud på en træramme 
og tørrer. Til sidst skæres banerne til og samles med en 
9 mm syning. Et stort arbejde, som menigheden forhå-
bentlig bliver glad for.

Annette Holmgren Krebs 

Foto: Charlotte Sommer

Det hjmmelavede redskab til ”sammenfiltring” af lagene

Oplægningen af ulden var 5 lag, med den mørkegrønne 
bue, kornaks som 6. lag, og underliggende diffuse lys-
stråler. 

Så kom turen til at arbejde nåle-filte-lagene sammen 
med håndkraft, så de er sammenhængende og ikke 
forskubber sig i filteprocessen. Det blev gjort ved hjælp 
af 5 filtenåle, en vinprop og et spændbånd. Dette enkle 
redskab holdt til hele processen, og der knækkede ikke 
en eneste filtenål!

Dernæst skulle hele molevitten gennemvædes med sæ-
bevand og rulles på gummivalsen til Gentle Rolleren. 
Jeg var megaspændt, men fandt så ud af, at jeg overho-
vedet ikke kunne løfte den fra bordet ene kvinde. Jeg 
måtte pænt vente til næste dag, hvor der kom 2 hjæl-
pende hænder. 
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På vores breddegrader er det helt åbenlyst, at årstiderne 
skifter. Det gælder ikke kun i den natur, der umiddel-
bart omgiver os, men også på stjernehimlen, hvor der er 
forskel på de stjernebilleder, vi ser om natten i årets løb.

Om vinteren kan vi se det letgenkendelige stjernebil-
lede Orion på sydhimlen. Ligeledes kan vi om vinteren 
se Sirius, den klareste stjerne på himlen næst efter 
Solen. Den står lavere end Orion og er nem at finde, 
fordi Orions bælte peger mod den i retningen nedad 
mod venstre.

Om sommeren kan vi ikke se Sirius, men til gengæld 
kan vi få et glimt af den klare rødlige stjerne Antares 
i stjernebilledet Skorpionen. Den står midt i juni ved 
midnatstid i syd 7-8° over horisonten.

Nu er det i virkeligheden ikke sådan, at nogle stjer-
ner kun er over horisonten om sommeren og andre 
om vinteren. Både Sirius, Antares og alle de andre 
stjerner, vi kan se på himlen, er oppe en del af døgnet 
hele året rundt. Men vi kan kun se dem, når de er oppe 
på tidspunkter, hvor Solen ikke er på himlen – dvs. 
om natten. Om sommeren er Sirius oppe om dagen, 
og Antares er på samme måde oppe i dagtimerne om 
vinteren.

Som bekendt roterer Jorden om sin akse én gang i 
døgnet. Det giver anledning til, at hele himlen tilsyne-
ladende roterer omkring Nordstjernen, der står næsten 
lige i forlængelse af Jordens omdrejningsakse. Set fra 
Jorden står de fleste stjerner, solen og månen derfor op 
i øst, bevæger sig hen over himlen og går ned i vest.

Der er undtagelser, nemlig de stjerner, der står så tæt 
ved Nordstjernen, at himlens rotation aldrig fører dem 
under horisonten. De stjerner og stjernebilleder kaldes 
for cirkumpolare. Det drejer sig f.eks. om stjernebille-
derne Karlsvognen og Cassiopeia. Når de er på himlen 
hele døgnet, er de naturligvis også oppe i nattetimerne, 
og derfor er de synlige hele året. Men de ses på forskel-
lige steder på himlen, alt efter årstiden. I starten af 
april står Karlsvognen i zenit (lige over vores hoveder) 
ved midnatstid, mens Cassiopeias karakteristiske W-
figur står lavt på nordhimlen. Et halvt år senere, ved 
midnat i oktober, er det lige omvendt. På det tidspunkt 
står Cassiopeia nær zenit, mens Karlsvognen slæber sig 
lavt hen over nordhimlen.

Der er stor forskel på, hvor stor en del af døgnet en 
given stjerne er på himlen. Jo nordligere en stjerne 
er, jo større en del af døgnets timer er den oppe. De 
cirkumpolare stjerner er oppe hele døgnet, og fra vores 
breddegrader kan vi aldrig se stjerner, der står langt 
mod syd. Vega, der er en af sommerhimlens klareste 
stjerner, er lige akkurat cirkumpolar. Når den står 
lavest, er den kun 5° over horisonten mod nord. Castor 
i Tvillingerne står op og går ned, men er over horison-
ten i 20½ time hvert døgn. Mintaka, den øverste højre 
stjerne i Orions Bælte står tæt ved Himlens ækvator. 
Den er lige længe oppe og nede, ca. 12 timer. Antares 
er en af de sydligste klare stjerner, vi kan se fra Dan-
mark. Den er kun oppe i knap fire timer.

Solen flytter sig mellem stjernerne i årets løb. Det er 
naturligvis Jorden, der bevæger sig i en bane omkring 
Solen med en omløbstid på et år, men herfra ser vi, at 
Solen flytter sig mellem stjernebillederne. Om somme-
ren er den ved sommersolhverv i det nordligste punkt 
af sin bane. Det er i stjernebilledet Tvillingerne. Derfor 
er Solen længe på himlen, næsten 17½ time. Ved vin-
tersolhverv er Solen ved det sydligste punkt i sin bane 
og kommer højst 12° over horisonten midt på dagen. 
Ved den tid er den kun oppe i 6½ time i døgnet.

Stjernebilledet Orion, som vi kan se til vinter. Den berømte Oriontåge er det 
lyse område under de tre bæltestjerner. Foto: Mouser, Wikimedia Commons

Området nær den nordlige himmelpol optaget fra Arizona i 1982. 
Bemærk, at Nordstjernen også laver en lille bue, fordi den står et lille stykke fra 
polen, omkring trekvart grad. Foto: LCGS Russ, Wikimedia Commons

Stjernehimlen netop nu 
– og hele året af Michael Quaade
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I september og oktober kan vi se både Jupiter og Sa-
turn på sydhimlen ligesom i de sene sommermåneder. 
Efterhånden kommer de længere over mod sydvest. 
Sidst i oktober går de ned ved 21-tiden. Man kan stadig 
se dem året ud. Hen mod nytår går de ned hen mod kl. 
18, hvor det allerede er mørkt nok til at kunne se dem.

De får følgeskab af Mars, der står op ved 21:30-tiden 
i starten af september og allerede to timer tidligere 
sidst på måneden. Sidst i oktober står den op ved 16-ti-
den. Mars lyser kraftigt i disse måneder. Det skyldes, 
at den står nogenlunde modsat Solen på himlen. Så er 
den også forholdsvis tæt på Jorden, så den ser stor ud 
på himlen. Samtidig er det meste af dens skive belyst 
af Solen set herfra. I en kikkert ser den omkring halv 
så stor ud som Jupiter, og de to planeter lyser med 
nogenlunde samme lysstyrke.

Wieth-Knudsen Observatoriet holder åbent hus lørda-
gene 12. og 26. september samt 10. og 31. oktober, med 
mindre en ny opblussen af coronaepidemien kommer 
i vejen. Nu bliver det mørkt tidligt nok til, at vi kan 
holde åbent kl. 21-23. Se mere på observatoriets face-
bookside facebook.com/wiethknudsenobservatoriet.

Mars optaget fra Rosetta rumsonden i 2007 fra en afstand på 240.000 km. 
Foto: ESA

Murer�rmaet
Damgaard Aps

Entreprenør - aut. Kloakmester
Tilsluttet:

Haredalen 1A, Tisvildeleje - damgaardo@privat.dk

Henrik 2323 1318Tlf. Bo 4044 5610
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Omkring fjorten år af Ingrid Damgaard Olsens lange 
liv er gået, da det i slutningen af 1920’erne er ved at 
være slut med leg og skolegang, og enden på barn-
dommens tid kan øjnes ret forude. Livet hos familien 
Jensen og de mange børn i det lille husmandssted i 
Holløse Gade havde for Ingrids vedkommende budt 
på en god barndom, omend i fattige kår. Og en barn-
dom under sådanne livsvilkår i årene omkring Første 
Verdenskrig, Genforeningen og den gryende industria-
lisme, det var en tilværelse, som indeholdt andet end 
leg og skole. Børn skulle være med til at ”passe hus” 
i det omfang, det var muligt og betimeligt og så langt 
evner og kræfter rakte. Pasning af mindre søskende 
samt lettere husholdning og markarbejde er det, man 
må forestille sig, var Ingrids del af at ”passe hus”. Og 
efterhånden som tiden lagde det ene år oveni det næste, 
blev forventninger og krav givetvis større, og eftersom 
Ingrid ikke var den, der forsøgte at snyde sig uden om 
pligterne og arbejdet, så har den byrde, hun påtog sig, 
sikkert ikke været helt så beskeden.

Men ved 13-14 års alder var det tid for Ingrid til at 
blive konfirmeret, og bortset fra det religiøse indhold, 
så var den begivenhed på den tid samtidig et tegn til, at 
man var ”moden” eller ”voksen” eller ”stor” nok til at 
komme ud at tjene til føden på egen hånd: Som oftest 
kom drengene ud at tjene i marken på en gård eller, 

hvis de var heldige, så blev de sat i et håndværk. Og 
pigerne kom som oftest i huset hos ”bedre folk”, - såle-
des også Ingrid. Det var kutyme dengang, at man også 
samtidig fraflyttede sit barndomshjem og fik en seng 
dér, hvor man skulle tjene. 

Barndomshjemmet i Holløse Gade var, som de fleste 
ude på landet i 1920’erne, hårdt presset penge- og 
arbejdsmæssigt af de mange børn og den arbejds-
mængde, der skulle leveres, for at livet kunne leves. Så 
det kom belejligt, når børnene var blevet så store, at de 
kunne flytte hjemmefra og ikke længere skulle ”bela-
ste” hjemmet med deres tilstedeværelse og forsørgelse. 
Men selvfølgelig var de stadig deres forældres børn, og 
de dukkede op ”på besøg”, så snart de kunne og fik lov 
af deres arbejdsgiver.

Ingrid fik sin første plads ikke langt hjemmefra. 
Kunstmaleren Victor Haagen-Müllers far, som var 
præst i Vendsyssel, kaldedes i 1908 til embedet som 
præst i Vejby og Tibirke sogne, og så blev den da 14- 
årige søn også Vejby-borger. 18 år senere, i 1926, gif-
tede han sig med Marie Skibsted, og parret købte året 
efter ”Kjædemosehus” i Tibirke Lunde. Victor blev, 
som bekendt, med tiden kunstmaler, mens fru Marie 
i takt med øget husførelse og børn, der kom til, måtte 
lægge det meste af sit kunstneriske virke på hylden, 
sådan som det som oftest ses. 

INGRID DAMGAARD OLSENS ERINDRINGER kapitel 2
Ingrid (forest nr. 2 fra venstre) med 6 af sine søskende foran Onkel Peters hus i Holløse, kort før konfirmationen
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Vi kørte i bil til kirken, hvorfor ved jeg ikke, men vi 
skulle vel være lidt fine i dagens anledning. En ting hu-
sker jeg meget tydeligt, far kastede op hele vejen, han 
har aldrig tålt at køre i tog, bil eller sejle, så blev han 
syg, derimod kunne han tåle at sidde bag på en mo-
torcykel. Vi nåede da kirken i nogenlunde god behold, 
men mine trængsler var ikke slut, jeg lagde mærke til 
at far og to af mine fastre sad og grinede, det var vel 
nok flovt, mor så strengt på dem, men de morede sig 
meget. Fik senere at vide det var fordi præsten havde 
fået nye tænder, og når han talte, så fløj der spytklatter 
ud i hovedet på drengene, da de sad lige under præ-
dikestolen. Jeg har senere fået fortalt, at min Far og 
hans familie ikke kunne lide provsten da han ved min 
Farmors begravelse, havde sagt noget om, at hver fugl 
synger med sit næb. Farmor var en ivrig kirkegænger, 
og hun sang højt og rivende falsk.

Mor havde ikke så meget godt at sige om Farmor, 
hun var vist ikke velkommen i familien. Farmor døde 
i 1916, så jeg har ingen erindring om hende, men hun 
skal have været en dame, man regnede med, jeg hu-
sker, når jeg blev hidsig som barn, sagde min mor altid, 
der har vi nok Karen fra Stavlehøj, så var det bare med 
at dæmpe sig en anelse, ellers vankede der en kindhest.

Konfirmationen var signalet til at komme ud af vag-
ten og bestille noget. Lærer Brøns ville gerne, at jeg 
skulle læse videre, men da han luftede tanken for mine 
forældre, svarede Far nej. 

Det var hos familien Haagen-Müller i ”Kjædemose-
hus” den ny-konfirmerede pige Ingrid fik arbejde i 
huset, og som hun mange år senere beskriver i sine 
erindringer. Det er morsomt at læse om fra en anden 
vinkel end den, man plejer at få serveret. Normalt vil 
en omtale af ”fine familier” ikke rumme den slags dag-
ligdags oplevelser, som Ingrid kan divertere med i sin 
ligefremme og bramfri facon, - det der virkelig giver 
hendes erindringer værdi. 

Senere kom Ingrid i huset hos forpagterparret på 
Tisvildegården for enden af vejen Torpen, på højre 
side af Godhavnsvej, kort før svinget ved Holløselund 
Strandvej. En plads, der kom til at betyde mere end 
blot arbejde:

”Så blev vi da endelig konfirmeret, først gik vi hos 
præsten et halvt års tid, det var to gange om ugen, altid 
de dage vi ikke var i skole, det var bønderne sure over, 
mange fattige unger var ude at tjene, og så kunne de 
ikke arbejde nok, hørte jeg en bonde sige til min mor, 
de skulle nemlig tjene til konfirmationstøjet. 

Så oprandt endelig dagen, den havde man set hen til 
med stor forventning, vi troede jo at når man bare var 
konfirmeret, så var man voksen. Vi skulle blive meget 
klogere, man fik nemlig voksnes pligter, men barnets 
rettigheder, og det var ikke altid lige nemt at vide, hvor-
når man var det ene eller det andet, var man pjattet, så 
var man for stor til det, ville man noget voksent, var man 
ikke gammel nok, nåh – alt det retter sig jo med årene.

De gratis glæder kunne også nydes i Holløse og omegn omkring 1930, selv om 
man kom ud at tjene efter konfirmationen, og der ikke var så meget at rutte 
med. Ingrid til højre og en veninde på Tisvilde Strand (billedet bragt med Just 
Dangaards tilladelse)
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”Farfar” Vilhelm Olsen og ”Farmor” Lauré Olsen på Tisvildegård, 
sølvbryllup 1931

Farfar var en meget flot mand, han havde været i 
livgarden, havde stået vagt da daværende Kronprins 
Christian hjembragte sin brud Prinsesse Alexandrine, 
og stod igen vagt da Prins Frederik blev født, det var 
tider, Farfar talte om med stolthed.

Efter soldatertiden blev Farfar forvalter hos Kon-
ceilspræsident Estrup på Skaføgård på Djursland, det 
var nok Farfars storhedstid, vi var aldrig i tvivl om, at 
han var noget særligt, han var en meget smuk mand 
og tillige yderst charmerende, så han scorede Lauré 
Larsen, en meget velhavende pige, 

hun var enebarn på en god gård med Sjællands bed-
ste jord – gældfri + penge i banken.

De boede i Serdrup til 1914, så solgte de og flyttede 
til Jylland. Her forpagtede de en gård på 250 td. land.

Her boede de så i 10 år, men alle Farfars gode sider 
kom til kort, han var blevet slem til at gå på kro, og 
han var med i nogle foretagender under krigen som 
gav store tab. Farfar var Frimurer, så han betalte al 
sin gæld, og så stod de på bar bund. Han prøvede som 
agent for landbrugsmaskiner men han var bestemt ikke 
handelsmand, så det gik bare ikke. Gennem bekendte 
hørte han om stillingen på Tisvildegården, søgte og 
fik den. Farmor mente vistnok de var blevet degrade-
ret temmelig meget, men de var på gården fra 1924 til 
1941, det var elendige tider for landbruget, så ejeren af 
gården tilbød Farfar den i forpagtning, da han var en 
meget dygtig landmand gik det fremad.

Olsen og ikke mindst hans kone var et par meget 
varme mennesker som tog hånd om mig forsultne pige-
barn. Fru Olsen vejede 256 pund, så maden var god og 
nærende, min vægt blev forøget med 5 pund på bare en 
måned, og ikke alene min fysik blev bedre, vi talte om 
alt muligt, masser af ting jeg aldrig havde hørt om, Fru 
Olsen sagde ofte til mig, når vi diskuterede, at jeg ikke 
skulle lade mig nøjes med hvad jeg kunne, jeg skulle 
bare gå i gang med det der var svært. Jeg har meget at 
være hende taknemlig for.

Fru Olsen blev mange år senere min svigermor, og 
dermed Farmor til mine børn, så nu omtaler jeg hende 
som Farmor og Hr. Olsen som Farfar.

I 1941 rejste de fra gården, og købte et hus i Tisvilde, 
dér indrettede de vandrehjem, og det blev faktisk en 
succes. Farmor var god til at snakke med unge menne-
sker og dem der var lidt for smarte klarede Farfar, han 
var stadig i besiddelse af sin medfødte myndighed, så 
alt i alt havde de det godt.

Nu slutter jeg med den familie indtil videre, de vil 
nok optræde i min historie senere, da de jo er mine 
børns bedsteforældre.”

Hun skal lære at bestille noget ordentligt, dermed 
mentes malke køer, hakke roer, skure og skrubbe og i 
det samfund jeg voksede op i, var folk der læste videre 
bare nogle snyltere, der var mange mærkelige fordom-
me, man havde bare at kende sin plads.

Min første plads var hos kunstmaler Viktor Haagen-
Müller, han var en søn af vores præst, som også var 
stiftets provst. Malerens kone var væverske, det skulle 
vist også være kunst, men for mig at se var det noget 
ubestemt krimskrams. Hun var bestemt ikke egnet til at 
have et så ungt menneske i huset, hun kunne ingenting 
bortset fra vævning, vi havde så at sige aldrig mad i 
huset, jeg var altid sulten, jeg åd alt hvad mor havde i sit 
madskab, når jeg var hjemme på fridage, var efterhån-
den så mager at folk begyndte at spørge om jeg var syg.

Min mor var en resolut kone, hun tog stokken i hånd 
og gik til fruen, hvor hun meddelte at kosten var en del 
af lønnen, og at jeg selvfølgelig skulle have mad hver 
dag. Jeg blev færdig med den plads efter 3 måneder.

En morsom episode husker jeg, fruens søster var gift 
med den legendariske Magister Ingvald Lieberkind. De 
kom til middag en søndag, vi fik høne i karry, jeg hav-
de glædet mig til at blive mæt for en gang skyld, men 
den gode Magister havde ædt hele hønen, der blev kun 
gumpen til mig og det er ikke meget til en 14 åring.

Februar 1929 kom jeg så i arbejde på Tisvildegården 
hos Wilhelm Olsen, han var dengang bestyrer af land-
bruget hos hattegrosserer Adolph Melby.
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Tisvilde Vandrehjem i 1940’erne

Her ender kapitel 2 af Ingrid Damgaard Olsens erin-
dringer. Just Damgaard kommer forbi redaktionen 
med et par stakke gamle billeder, og vi skynder os at 
bringe nogle som illustration til Ingrids fortælling. Just 
kan berette, at han blev født på Tisvilde Vandrehjem i 
december 1941, da hans farfar og farmor netop havde 
købt huset på hjørnet af Kunertsvej og Skt. Helene-
vej. Imidlertid blev Just først døbt et halvt år senere, 
eftersom der ikke blev ruttet med pengene dengang, og 
at varme kirken op til en barnedåb midt om vinteren, 
det kunne der ikke være tale om!! Men mere om den 
historie i kommende kapitler.

SB og EB

HAR DU PRØVET EN RIGTIG MALER ?
0Plet Malermester har mere end 30 års erfaring 
og konkurrencedygtige tilbud på alle former for 
maleropgaver, store som små: 
Maleropgaver for virksomheder, kontorer, boliger 
og sommerhuse, indvendigt og udvendigt og altid 
udført i høj kvalitet.

Telefon 51 20 30 79 – CVR 35 74 51 57 – Tisvildeleje
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Grydetøserne sender en hilsen til alle jer trofaste gæster, der plejer 
at komme til spiseaftnerne i Tisvilde Idrætshus.

Efter mange overvejelser har vi besluttet at aflyse den første 
spise aften, der plejer at være i oktober måned. Vi ser nu, om corona-
smitten fortsat breder sig og tager bestik deraf. I næste TisvildeNyt 
fortæller vi, hvordan situationen er med hensyn til, hvornår vi kan 
fortsætte med spiseaftnerne.

Kærlig hilsen fra Grydetøserne

Grydetøserne

Som noget nyt arrangerer Tisvilde Højskole, i samarbejde 
med Tisvilde Højskoles Venner, et høstmarked på Højskolen. 
Markedet finder sted den 10. september fra klokken 13 til 17.

På markedet vil der blive lejlighed til at se, smage og købe 
produkter fra en række lokale producenter. Der vil være 
udvalg inden for frugt, grøntsager, honning, kød, ost, vin og 
kunsthåndværk. 

Høstmarked på Højskolen
Desuden vil højskolen være repræsenteret med 
sit eget loppemarked. Repræsentanter for Tis-
vilde Højskoles venner vil også være til stede. 

Endelig vil det også være muligt at købe 
kaffe/te og kage, og markedet vil være åbent for 
offentligheden.

Tisvilde Højskole er en seniorhøjskole, der 
arrangerer en række korte kurser inden for et 
stort spektrum af emner. Det er muligt at kaste 
sig over emner inden for sprog, musik, kunst og 
samfund. Desuden afholder højskolen kurser 
for bedsteforældre og børnebørn.

Højskolen har kun få fastansatte, størstedelen 
af opgaverne klares af en stor skare af dedike-
rede, frivillige medarbejdere.

Yderligere information kan fås ved henven-
delse til Tisvilde Højskole på telefon 48707636.

Hjertelig velkommen, hilsen Mogens

Højskolen og kurserne 
Generelle oplysninger kan findes på: 
www.tisvildehoejskole.dk

Tisvilde Højskoles Venner 
Generelle oplysninger kan findes på:
www.thv.one

Fotograf: Karen Myron Jeppesen

Akvarel af RP

Et stærkt partnerskab 
med Nordsjællands største 

advokatfirma

Tak for mange gode år i Bødkergården. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i nye 
rammer og introducere dig til vores mange 
kollegaer hos WTC advokaterne i Hillerød. 

Vi dækker alle discipliner indenfor både det 
privat- og erhvervsretlige område. Bliv klogere 

på wtc.dk eller ring på 4822 0040.

Gitte Wichmann Mortensen Advokat (L) 
gwm@wtc.dk / direkte: 48 20 13 30

Søren Nielsen Advokat (L)
sn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 31

Johan Klint Nielsen Advokat (L)
jkn@wtc.dk / direkte: 48 20 13 33
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Diskussionen om svineriet i sommer-Tisvilde har været 
standard i de senere år, hvor turismen er vokset, og 
byen er blevet indlemmet i ”fejringen” af Uge 29, med 
alt hvad det indebærer. Sommer betyder, at vi er meget 
udenfor, og er vi udenfor, så har vi også affald med. Og 
naturen er jo den nærmeste affaldsspand, hvis ens sam-
fundsmoral ikke tilsiger én at beholde sit affald, indtil 
man kommer forbi en affaldsspand. 

Byen koger, for det moderne menneskes trang til at 
blive underholdt gør, at de fleste søger kystnære steder 
med smuk natur, og specielt de steder hvor turismen 
prioriteres højt af politikere og erhverv, som f.eks. i 
Tisvildeleje. Og eventindustrien larmer, ikke blot i 
ørerne, men også for de andre sanser, - og for sjælen!

Med hensyn til det synlige affald, så gør Gribskov 
Kommune nok, hvad den kan, for at minimere svine-
riet og samle skidtet ind, inden (og nogle gange efter) 
det flyder over i diverse affaldsbøtter og containere.

Men langt værre er jo alt det skidt, der ligger uden 
for skraldespande og containere, - på jorden, i sandet, 
på gader og veje. Alt det affald, som har ramt forbi 
åbningen på affaldskurven, - eller som nogle bare har 
rejst sig fra og ladet ligge i græsset eller på sandet, - el-
ler som nogle har smidt fra sig, hvor de stod, fordi det 
fyldte i hånden. Og her kan man ikke klandre kommu-
nen eller nogen anden myndighed for lemfældighed. 

I stedet må man gå direkte til menneskene og hen-
vende sig dér, hvor moralen sidder, for den skulle jo 
have sendt besked til hjernen, som så igen skulle have 
aktiveret hænder og arme. Men som det ses, er det 
ikke altid, det er sket. Tilbage ligger skidtet, som kun 
måger, ræve og krager kan se noget godt i, men heller 
ikke de tager emballagen med, når de er færdige. Gad 
vide hvordan de mennesker er indrettet, som hele tiden 
regner med at andre rydder op efter dem?

I sommer-Tisvilde kan der efter solrige weekender 
flyde med tomme pizzabakker og plasticflasker, madaf-
fald, servietter, hundelorte og en masse andet affald, og 
kommunens rengøringshær kan ikke altid følge med og 
nå at rydde op efter dem, der er synligt ligeglade med 
alle andre end dem selv. 

Billedet, vi tog, viser et syn, som desværre er ret 
almindeligt i vores højt udviklede samfund: Tre 
containere ved Tisvildeleje Station, én til flasker, en 
til reklamer og papir og én til plasticposer. Men ingen 
til stopfyldte affaldsposer med alskens affald fra en 
studenterfest, som det åbenbart definitivt ville tage for 
lang tid at køre på genbrugspladsen med, ligesom de 
fleste andre gør, fordi sådan har vi bestemt, at vi bedst 
holder rent omkring os. Men festaberne har ryddet op i 
hus og have, for det svineri ser ikke godt ud lige foran 
ens egne øjne, - så væk skal det, og så kan andre klare 
slut-rengøringen!

Måske burde kommunens rengøringshær tage ferie i 
juli måned og lade lortet ligge, til de kom hjem en-
gang i august. Så ku’ alle vi højt udviklede mennesker 
måske lære det, når bunkerne med menneskeaffald 
voksede til bjerge omkring os?

PS! Lokalrådet har gjort en prisværdig indsats ved 
at fremstille og ophænge plakater, der udbeder sig 
hensyntagen. Bifald til dem, - og man må så håbe, det 
hjælper.

Redaktionen (SB & EB)

Lad lortet ligge!

Fotograf: Susanne Borup
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“I’m the king of the world”

“Show me the money”

“Heeeeere’s Johnny”

“Du vil gerne være med i hulen, 
ikk’ Mulle?”

“Hasta la vista, baby”

“Why so serious?”

“Frankly, my dear, I don’t give a damn”

“Nobody puts Baby in a corner”

“Toto, I’ve got a feeling we’re not in 
Kansas anymore”

“Here’s looking at you, kid” 

“Go ahead, make my day” 

“May the Force be with you” 

“Fasten your seatbelts. It’s going to 
be a bumpy night” 

“You talkin’ to me?” 

“Det skal jeg da ha’ ”

Sudden Impact

Dirty Dancing

Titanic

Terminator 2

Gone With The Wind

The Shining

Casablanca

Jerry Maguire

Taxi Driver

Blinkende Lygter

All About Eve

Wizard of Oz

Zappa

The Dark Night

Star Wars
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Noget at glæde sig til
I sæsonen 2020-21 er der planlagt otte forestillinger i 
alt i perioden oktober-juni. Og der er noget for enhver 
smag. Årets valg af forestillinger er helt overvejende 
velkendte værker af store operakomponister som 
Verdi, Puccini, Donizetti med fremragende musikere 
og sangere fra de store operahuse som La Scala, La 
Fenice, Bastille Operaen og Opéra National Paris. Ud 
over opera har vi også valgt en ballettransmission og 
en koncert af og med den amerikanske komponist John 
Williams og violinisten Anne Sophie Mutter. Han har 
bl.a. skabt musik til Harry Potter og Star Wars m.m.

Der er i år tre LIVE transmissioner på programmet. 
Vi er med til sæsonåbningen for La Scala den 7. decem-
ber med Donizetti’s Lucia di Lammermoore; i april ser 
vi Roland Petits ballet Notre Dame de Paris, fra Paris 
med kostumer af Yves St. Laurent; og i juni måned 
slutter vi sæsonen af med at gå i Pariser Operaen og 
opleve Tchaikovskys Spar Dame. 

De fleste forestillinger vises søndag eftermiddag. 
Det er helt bevidst ud fra et ønske om også at tilgodese 
sommerhusejere, som kommer på weekend i Tisvilde 
uden for sæsonen. De kan lige nå en opera som afslut-
ning på weekenden. LIVE transmissioner er henholds-
vis mandag, onsdag og torsdag aften.

Traditionel eller moderne opsætning
Der er flere måder at opsætte opera på. Nogle holder sig 
tæt til den traditionelle opsætning, som den blev til på 
komponistens tid. Andre forestillinger er såkaldt Regi-
teater. Dvs. instruktøren flytter den oprindelige tekst 
til et andet tidspunkt, en anden scenografi og et andet 
sted. En tendens som ses stadig oftere. 

Hvis man tænker på temaerne fra rigtig mange ope-
raer: stor ulykke, stor angst, store tab, stort heltemod og 
stor kærlighed, blandet med hovmod, arrogance, begær 
og bedrag, så er det temaer, som er evigt aktuelle. Al-
ligevel er det forbundet med en risiko at flytte en ældre 

tekst ind i en ny tid. Når det lykkes, er det fordi de 
udøvende sangere og musikere er fremragende. Det er 
også vigtigt, at vi som publikum kan se, hvad instruk-
tøren vil med det, at der en rød tråd og at det giver me-
ning. I de senere år har Paris Operaen været eksponent 
for moderne regi-teater, og deres forestillinger sætter 
nye standarder for opera. 

At der er LIVE transmissioner på programmet er et 
udtryk for optimisme hos de store teatre – på trods af 
Corona. Ligesom de store må vi i Tisvilde Bio også 
indstille os på at vise færre forestillinger og sælge færre 
billetter. Tisvilde Bio har 80 siddepladser; for tiden kan 
vi kun lade ca. halvdelen besætte, så det gælder om at 
være i god tid. Vi kalder det ’intim-opera’ – nu mere 
end ellers. 

’Bobler’ i pausen
Der skal nok være plads til at nyde de drinks eller glas 
vin i pausen, som er inkluderet i billetten. Ved LIVE 
transmissioner, som er endnu mere festlige – næsten 
som at være der selv – serverer vi ’bobler’ i pausen. 
Takket være det store proscenium rundt om flyglet, er 
der også plads til at overholde retningslinjer for afstand. 
Det skal være både sikkert og fornøjeligt at gå til opera 
i biografen. Det skal også være en oplevelse for alle 
sanser. Dertil hører god lyd. Tisvilde Bio kan bryste 
sig af, at man både sidder godt i nye stole og hører godt 
takket være et nyt lydanlæg. Her kan man trygt læne 
sig tilbage og overgive sig til musikken og de stærke 
følelsers kunstart i en intim atmosfære.

Opera i Tisvilde Bio
Notre Dame de Paris

Spar Dame



Måske, måske ikke, blues
I skrivende stund er det endnu ikke afgjort, om 
blueskoncerten lørdag den 12. september kl. 15 i Tis-
vilde Bio bliver til noget eller ej.

Arrangøren, Tisvilde Bluesmafia, har for lang tid si-
den, inden Danmark begyndte at tale om corona-virus, 
skrevet kontrakt og aftalt, at H.P. Lange skulle komme 
forbi Tisvilde med sit nye og heftigt swingende band, 
Big Gumbo, og få 100 mennesker i biografen op og 
danse på stoleryggene. 

I 2016 blev HP Langes band ”The Delta Connection” 
til ”HP Lange & Band” med JK Dam på trommer, 
Dave Stevens på bas og Niels Bonefaas på banjo, fiddle 
og mandolin. Albummet ”Travelling man blues” blev 
starten på en ny sound med elementer af mountain mu-
sic og cajun feeling og New Orleans-rytmer. 2019 blev 
bandnavnet som naturlig udvikling til ”HP Lange Big 
Gumbo”, og albummet ”I feel fine” udkom. Pladetur-
néen fører dem rundt i Europa og Danmark, - desværre 
kun på halv kraft, som HP siger i telefonen i pausen 
mellem to sæt på Skagen Bryghus, og han og Tisvilde 
Bluesmafia er blevet enige om at afvente nogle uger for 
at se, om virus-situationen bedres. 

Som det er nu, vil max. 40 mennesker i biografen 
ikke være nogen optimal oplevelse, hverken musikalsk 
eller økonomisk.

SB & EB

Hvis vognen er syg, utilpas eller 
har fået et hul!

Tlf. 48 79 75 96
www.autocentralenhelsinge.dk

Tofte Industri 18 • 3200 Helsinge • np@autocentralenhelsinge.dk

• Vi reparerer alle bilmærker samt rust- og forsikringsskader, 
skifter ruder samt dæk og gør bilen klar til syn

• Service og reparation af aircon
• Olieskift og skylning på automatgearkasser

Autocentralen 
Niels Pedersen ApS

Så ring el. mail til Niels og få en tid
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3220ARTS&Crafts 
Efterårsudstillingen 2020 i Grethely
Ja, det er i god tid, vi minder om EFTERÅRSUD-
STILLINGEN, som 3220ARTS&Crafts igen i år 
afholder i Gretely; stedet hvor sammenslutningens 
allerførste fælles udstilling fandt sted i efterårsfe-
rien 2019. Vi håber at møde lige så mange glade og 
inspirerende besøgende igen her i 2020.

I år falder EFTERÅRSUDSTILLINGEN sam-
men med KULTURNAT Tisvilde. I den anled-
ning holdes der Preview lørdag den 10. oktober i 
Gretely. 

Derefter kan udstillingen ses hele efterårsferien 
i Gretely, hvor seks medlemmer udstiller tegning, 
akvarel, olie- og akrylmaleri, grafik, keramik, 
skulptur, glaskunst og ikoner – evt. også andre 
værker; det vil tiden vise! I år deltager Britt Salver, 
Christina Bardram, Eva Müller, Finn Dam Ras-
mussen, Hans Friedrichsen og Viggo Kierkegaard.

EFTERÅRSUDSTILLINGEN 2020 kan ses hver 
dag i tidsrummet 11-16 i perioden 11.-18. oktober.
PREVIEW lørdag den 10. oktober kl. 16-23.
Der er gode parkeringsforhold og naturligvis gratis 
adgang. På gensyn i Gretely vis-á-vis Tibirke Kirke.

Osteopati i Tisvilde
Osteopati

Fysioterapi 
Akupunktur

Træning

Også weekends!

Skriv på 2128 1665 – og jeg kontakter dig

Levering af grus, sten, muldjord og flis
samt afhentning af byggeaffald m.m.

Maglebjerggård
Torben Christensen

Maglebjergvej 12 • 3200 Helsinge • 20258652  

Haveaffald
afhentes med kranbil

for grundejerforeninger og private
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7 spørgsmål 
til en Tisvilder
Fotos af Susanne Borup

Byen ligger stille hen i solen og puster ud 
efter nogle hårde og tæt befolkede dage. 
Enkelte går og forsøger at fjerne affaldet fra 
en uge, hvor event-Tisvilde har holdt udsalg. 
Andre pakker ned og rydder op, mens vi 
cykler ind på byens hovedstrøg. Uge 29 har 
netop forladt ”stakkels” Tisvilde, hvor man 
kommer til at tænke på Sebastians sang 
”Danmark, dum og dejlig”, hvor ”det er så 
fristende at tage dig, mens du sover, og når 
du vågner af din døs, er du bollet op med 
deutsche dollars”. 

Denne formiddag behøver vi ikke at sno 
os gennem trafikken, uge 29 er afløst af uge 
30, og vi kan nogenlunde sikkert manøvrere 
os ned gennem byen. Vi forlader turismens 
epicenter og ruller ned til byens mere stille 
bagland, for vi har en aftale med en Tisvil-
de’r på Rosenbakken, og drejer til højre ind 
ad den lille, rolige vej på Poulstrup-bakken. 
Vi cykler ned ad vejens grus til nr. 8, hvor 
der står en stor trækasse med honning til 
salg foran et solidt, ældre murermesterhus, 
hvis røde mursten har en del årtier på bagen. 

Vi skal denne gang besøge hele Tisvildes 
honning-bonde, Arne Henriksen, som i snart 
mange år har været Tisvildes hofleverandør 
af biernes gave til menneskeheden: Den 
livgivende honning.

Vi parkerer vores tohjulede op ad Arnes store honning-
trailer, som vi igennem mange år har set på loppemar-
kedet. At Arne ikke er en mand, der går af vejen for at 
lege, mens tid er, ses af at indkørslen også rummer en 
stor kraftig motorcykel samt en overdækket turmotor-
båd med sovepladser.

Vi aner konturerne af en stor have bag huset, men 
vælger at vente med at kigge, til vi på ordentlig vis har 
hilst på husets ejer. Vi banker på og bliver kort efter 
budt velkommen af Arne og inviteret indenfor på kaffe 
og bagerens kanelsnegle.

Kort efter kan vi så fra stuen bese herlighederne i 
den store rummelige have, som ikke er af den velfrise-
rede slags. Arnes have ligner, og er, en hyggelig brugs-
genstand og ikke en pralende pyntegenstand. Det er en 
have, der er til for at man kan leve i den og af den, med 
solpladser og skyggepladser, bærbuske og bihuse med 
livlig trafik, græsplæne og træer. Og i bunden af haven 
troner en mægtig eg, der i årevis har taget livtag med 
en efeu, der nu har omringet den fra bund til top, uden 
at egen har givet op.

Vi bænker os udendørs, da denne julidag meget venligt 
har valgt at sende over 20 grader ned i hovedet på 
Tisvilde’rne. Godt nok holder solen af og til pause, når 
store hvide sky-totter blæser forbi, men det er sommer-
lunt, og i den overdækkede terrasses læ, med vinranker 
dinglende over vores hoveder, kan vi i ro og mag nyde 
samværet med Arne og få lidt at vide om ham og hans 
liv og hans tanker om Tisvilde. 

Arne griner lidt, da vi fortæller om vores tur gennem 
event-Tisvilde og fortæller, at han selv var på motorcy-
kel dernede for at kigge og være lidt med, og endnu et 
grin senere har Arne også fortalt, at for en god del år 
siden var hele Tisvildes sommerfest noget, der foregik 
inde ved siden af på Idrætspladsen. Dengang foregik 
festen over en weekend med banko, dans og omrejsen-
de tivoli, pilsnere og pølser og musik fra en blokvogn. 
Men den slags sommerfester har haft sin tid, og nu, 
mange år efter, er den afløst af Uge 29. Pølser og blok-
vogne er udskiftet med soundboxes og foodtrucks, der 
sælger rosé, pizza’er og burgere. Og kjoler og smykker 
og piercing og krystaller. 
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Senere, da Arne tjente sine egne penge, købte han et 
sommerhus på Lundebjergvej og flyttede hjemmefra, 
indtil han som 45-årig arvede huset på Rosenbakken 
efter sin mor og således blev husejer, - med eget som-
merhus en god kilometer væk!

3. Hvad bestiller du i Tisvilde?
Som tidligere nævnt er Arne født og opvokset i byen, 
hvor ét af de første minder er fra 1958: synet af den 
brændende Fogedgården fra soveværelsevinduet på 
1.sal, hvor han stod med mor, mens far var løbet ned 
for at hjælpe. Men bortset fra den dramatiske hændelse 
stod menuen på Tisvilde Skole med fru Otto og senere 
Poul Jespersen som klasselærer, samt 17 klassekamme-
rater, hvoraf flere stadig bor i byen.

Efter syv år i Tisvilde Skole kom to år på Helsinge 
Kommuneskoles realafdeling og siden tre år på Frede-
riksborg Statsskole, hvor studentereksamenen kom på 
CV’et i 1974. 

Sideløbende levedes ungdomslivet, med hvad dertil 
hører. Arne erindrer aftener på ”Hjortebo”, caféen på 
hjørnet af Vesterprisvej, som forsvandt for mange år 
siden og fik sine mere moderne afløsere med trendy og 
turistdesignede menukort. ”Hjortebo” kørte med fri-
turemad, øl og billard, hvilket i 70’erne sagtens kunne 
tilfredsstille en teenager! Hvis man vel at mærke havde 
et fritidsjob, der kunne finansiere forbruget, og det 
havde Arne, først hos den Tisvilde-historiske berømt-
hed, Landorff.

Tisvildegården, og om hans arbejdskammerat, der for-
søgte at hente farfaren op fra brønden. De blev til sidst 
trukket op af redningsfolk, men deres liv stod ikke til 
at redde. Arnes farfar blev kun 31, og uden ham måtte 
farmor klare sig med forefaldende arbejde som vaske-
kone, men fik hjælp af Carls arbejdsgiver til at blive 
boende i huset på Poppelvej med sine tre børn. 

Èt af børnene var Arnes far, Ejnar Henriksen, som 
efter endt skoletid arbejdede som mælkedreng, inden 
han blev udlært tømrer og fik arbejde på Nakskov 
Skibsværft. Senere mødte han Maren fra Hjørring og 
giftede sig med hende. Sammen flyttede de til Tisvilde, 
hvor Arnes far fik arbejde på Poulsen og Nielsens 
tømrer- og snedkerværksted på hjørnet af Bygaden 
og Stuebjerggårdsvej. Her stod Ejnar Henriksen for 
maskinværkstedet i ca. 25 år. Poulsen og Nielsen var 
et stort, velrenommeret firma med over 30 ansatte, 
og mange af byens gamle drenge arbejdede dér. Arne 
nævner i flæng, René Gudmandsen, Børge Jensen, Jør-
gen Nielsen og Aksel Nielsen. Og som det ofte var skik 
i de kredse, så byggede man sit eget hus. Undervejs 
udvekslede man så arbejde med håndværkere fra andre 
grene af byggebranchen. På den måde kom Ejnar Hen-
riksens hus til at stå færdigt på Rosenbakken i 1952, og 
dér står det altså stadig, for den gang byggede man, så 
det kunne holde. Og dér, på Rosenbakken 8, kom Arne 
til verden få år senere, og ”dér har jeg boet det meste af 
sit liv, for jeg er ikke rigtig kommet nogen vegne”, si-
ger han med et smil, men det vil næste kapitel fortælle 
en ganske anden historie om. 

Men nu skal vi nærme os de syv spørgsmål, og Arne 
viser os nogle gamle avisudklip fra 1921, som kan 
forklare, hvorfor de to første spørgsmål ...

1. Hvor kom du fra, 
	 inden	Tisvilde	fik	glæde	af	dig?	

2. Hvad bragte dig til Tisvilde? 

... er helt uvedkommende for fortællingen om Arne 
Henriksens eget liv, for, som han siger, ”jeg er født fire 
meter herinde bagved”, mens han med tommelfingeren 

Ramløse, hvor Arnes farfar, Carl Hen-
riksen, var født. Og til Thy, hvor Arnes 
farfar senere arbejdede som karl på en 
gård og mødte Kristine, der blev Arnes 
farmor. De flyttede tilbage til Sjælland 
og bosatte sig i Tisvilde på Poppelvej 
(som i dag hedder Pilevej) og blev gift. 
Carl ernærede sig som skovarbejder og 
brøndgraver, og her kommer så udklip-
pene ind i billedet, for de fortæller om 
brøndgraver Carl Henriksen, der faldt 
om på bunden af en nyudgravet brønd på 

peger bagud ind i huset. 
Men de gamle skrøbelige avisudklip fra 1921 

fortæller en dramatisk historie, som Arne giver liv, 
og som fører os uden for Tisvildes bygrænse, til 
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Landorffs blandede landhandel fortsatte langt ind i en 
tid, hvor dens funktion mest var af museal betydning. 
Alle Tisvilde’re husker Landorff-forretningens fanta-
stiske varelager, - samt priserne, der ikke havde ændret 
sig i årtier!! 

Men en dag kom klassekammeraten Pål Ramberg og 
spurgte Arne, om han ikke kunne tænke sig at arbejde 
som operatør i Tisvilde Bio, og det ville Arne godt. 
Det var i 1971, den første sommer efter at Morten 
Schyberg havde ”genoplivet” biografen. Drengene 
havde godt nok ikke alderen til at se de film, der var 
forbudt for børn under 16 år, - men de var gamle nok 
til at vise dem! 

Når man blev student, forventedes det, at man havde 
en plan, men der lå ikke lige en færdig køreplan hos 
Arne, så det blev ved tilfældighedernes spil, som han 
siger, at han en dag sad skolebænket på Københavns 
Navigationsskole og blev udlært som telegrafist med 
morsealfabetet som hovedfærdselsåre. 

Direkte efter uddannelsen kom Arne ud som tele-
grafist på skoleskibet ”Danmark”s søfartsskoletogt 
med 72 matroselever og 8 kokkeelever samt den faste 
besætning, og oplevede dér, hvordan 80 unge menne-
skers selvtillid fik et betydningsfuldt skub i den rigtige 
retning. Afbrudt af en kortere sejlperiode med ét af 
Mærsks blå skibe, tog Arne endnu to togter med ”Dan-
mark”, inden han sluttede sin maritime periode med 
7 år hos Mærsk, - hele tiden som telegrafist, hvilket i 
virkeligheden mest er en slags ”kaptajnens sekretær”, 
foruden arbejdet med kommunikation via telegraf og 
aflytning af nødfrekvensen. 

Men efter små ti år på søen blev Arne ”landkrabbe”, 
tog en ekstra uddannelse inden for EDB og fik job, 
først i bankverdenen, siden i rederiet Lauritsen, inden 
det blev til 26 år hos Skandinavisk Datacenter i Bal-
lerup, hvor Arne stadig er, - og nu efterhånden kan ane 
efterlønnen i horisonten.

Vender vi tilbage til Arnes udsagn om ”ikke at 
være kommet nogen vegne”, så har Arne jo altså i sin 
professionelle karriere været Jorden rundt nogle gange 
og besøgt Singapore, Hongkong, Japan, Australien, 
Bangla Desh og, - listen er lang, men læseren har nok 
forstået pointen!

4. Hvad får du i øvrigt tiden til at gå med 
 i Tisvilde?
Arne er ikke er én, der går rundt og gør opmærksom 
på sig selv, men én ting ved Tisvilde’rne om ham, - det 
er, at han har bier og sælger honning, og det har da 
også fyldt en stor del i hans liv. 

Mens han boede på Lundebjergvej, blev han kæreste 
med Marianne, som læste til hortonom, en uddannelse 
inden for havebrug. Arne læste interesseret med over 
skulderen på Marianne, og specielt kapitlet om bier og 
bestøvning fangede hans interesse, og derfra var der 
ikke så langt til at blive grebet af biernes verden og 
selv stikke fingrene ned i deres verden. 

De første bier købte Arne sammen med Carlo Han-
sen fra Ørby. De delte bierne, som de delte interessen 
og kunne udveksle erfaringer i nogle år, indtil Carlo 
pludselig døde. Carlos kone, Annette, stod så alene 
med alle bierne, blev Arnes bi-partner, og efter en 3-4 
år blev Arne og Annette også livs-partnere, giftede sig 
og boede sammen på Rosenbakken i mange år, indtil 
Annette døde for nogle år siden. 

Men livet med bierne greb om sig, og Arne blev for-
mand for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening, som 
den lokale forening i Gribskov Kommune hedder, og 
som er vokset fra at have 36 medlemmer til nu at have 
120! Denne post har han givet videre, men er i stedet 
blevet formand for Danmarks Biavlerforenings 6000 
medlemmer. 

Sammen med Annette deltog Arne i et væld af for-
eningsmæssige aktiviteter, verdenskongresser i Korea, 
Australien, Ukraine, Sydamerika, bare for at nævne 
nogle få, og endnu en gang må Arne, der ”aldrig kom 
nogen vegne”, æde sine ord i sig, for han har nok set og 
oplevet mere end de fleste. 

Ved siden af sit faste arbejde har han haft fingrene i 
en masse aktiviteter, i skolebigården, i foredrag, i stu-
diet af biers liv og virksomhed, og i de over 200 arter 
af bier med forskellige levevis, i politisk arbejde, hvor 
han har haft den glæde at opleve, at hans egen kom-
mune er én af landets førende inden for bifremmende 
foranstaltninger. 
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Derudover har han jo så skullet passe sine egne bier 
og bihuse rundt om i naturen i lokalområdet, og det 
er ikke ”bare”, for de skal passes punktligt og omhyg-
geligt, ligesom alle andre dyr, man har påtaget sig et 
ansvar for. Her udveksles morsomme historier om 
gamle tiders biavlere, som menneskeliggjorde deres 
bier og kunne sige, at det med bier var ligesom hjem-
me, for ”hvis dronningen har det godt, så er alt godt”, 
- eller en anden som, når bierne var fredelige omtalte 
dronningen kærligt som ”vor mor”, men hvis de var 
irritable kaldte dem for de frygteligste gloser, -som her 
er censureret bort!

Arne har også beskæftiget sig med biernes helbre-
dende kraft, og har bl.a. haft en sclerosepatient, som 
skulle stikkes 4 gange i håbet om at kunne mærke 
bi-giftens helbredende kraft. Kendt er det jo i allerhø-
jeste grad, at biens gift indvirker på mennesket, hvilket 
vi får et lille praktisk bevis på, da vi vil fotografere 
Arne, mens han ”roder med” bihusene i bunden af den 
store have, og han øjeblikkeligt bliver mødt af en vred 
vagtpost, der stikker ham på næsen. 

At biernes summende univers er af større vigtighed 
for verden, end man umiddelbart aner, det er efterhån-
den et velkendt videnskabeligt faktum, og at det har 
haft stor indflydelse på Arnes liv, det mærker vi, nu da 
vi har fået lejlighed til at tale med ham. 

5. Hvad synes du, er det bedste ved Tisvilde?
”Det er det, der sker, som man ikke ser, når man kører 
ned gennem Hovedgaden. Der sker vitterligt en masse 
inde bag den facade, som Tisvilde ikke viser frem 
for alt og alle. Der er en frodig underskov af spæn-
dende ting: Grydetøserne, de lokalhistoriske aftener, 
Tisvildeleje går i fisk og jeg holder meget af historien 
om, hvordan biografen blev reddet. Og den gang John 
lavede Folkfestivalen, - der er en kolossal styrke ved 
Tisvilde. 

Jeg har ikke selv været så aktiv, men jeg har da solgt 
øl på Folkfestivalen, og jeg har været kasserer i Idræt-
tens Venner, så helt væk har jeg da ikke været. 

Jeg glæder mig over at se, at også de nye generatio-
ner er med, og jeg er da én af dem, der ikke synes, at 
Musik i Lejet skal ud. Jeg imponeres over arrangemen-
tet og det lokale islæt. Jeg imponeres, når der er nogen, 
der gør noget!”

6. Hvad, synes du, er det værste ved Tisvilde 
”Det klart værste er brokkeriet, som sættes til skue for 
alle på Tisvilde hele Året. Tisvilde har altid været, og 
er stadig, en sommerby i forandring. Man skal selv-
følgelig ikke som Tisvilde’r stå parat til at stille op i 
folkedragter til ære for turisterne, men man må ac-
ceptere, at byen udvikler sig og finde sig i, at den lever. 
De udenbys handlende om sommeren, som bare drager 
ind, sælger ligegyldige ting og forsvinder igen med 
pengene uden i øvrigt at gøre noget godt for byen, det 
er mere ligegyldigt, - de giver ikke byen noget. 

Men Musik i Lejet og deres radio i år, - de giver også 
byen noget. Og Kødsnedkeren i Vejby og Ølfabrikken 
i Holløse er gode initiativer, - bare synd, at der er folk, 
der skyder meget af det gode ned og brokker sig over 
nye initiativer. Det er ærgerligt, at man kan være sik-
ker på, at der mobiliseres modstand, når nogen kom-
mer med gode forslag, - at så mange fokuserer på det, 
man ikke skal eller kan eller må. Heldigvis er der også 
mange ting, det lykkes at få i gang.” 

 
7. Hvad er dit største ønske for Tisvilde?
”Jeg kan fortsætte, hvor jeg slap og sige, at jeg øn-
sker, at der altid vil være plads til dem, der kan og vil 
noget. Da jeg var med i Idrætsforeningen og Idrættens 
Venner, så man næsten aldrig forældrene til dem, for-
eningen var til for, når der skulle laves noget. Så man 
bør også tænke på, at man måske kan hjælpe sin by, 
samtidig med at man hjælper sig selv.

Og så har jeg tænkt på her under corona-nedluknin-
gen, om det med at arbejde hjemmefra ikke kunne gå 
hen og blive en rigtig god ting for en by som Tisvilde. 
Forstået på den måde, at så bliver afstanden til arbej-
det jo ikke noget man hver dag skal udligne ved at 
køre. Jeg håber, det åbner for, at flere får lyst til at bo 
heroppe.”

Her slutter ordstrømmen de tre mennesker imellem. 
Der er også løbet mange ord over bordet i eftermid-
dagens løb, og da vi triller hjem gennem Uge 30’s som-
mer-Tisvilde, kan TisvildeNyts to udsendte bekræfte 
hinanden i en glæde over, at have truffet ét af Tisvil-
des mere stille mennesker, som har boet hele sit liv i 
byen, og som selv siger: ”jeg kan snakke hele vejen fra 
Tibirke og ned til Lejet om alt, hvad der skete, og hvem 
der boede hvor, - så nu er jeg vist blevet én af de gamle 
i byen!” Og som på trods af det, ikke har blandet sig i 
koret af de mange, der taler højt og gør opmærksom på 
sin egen eksistens. Her kom vi om bag et menneske, 
der lever og laver noget uden nødvendigvis at fremvise 
det bøjet i neon eller sat fikst op på sociale medier. 
Dejligt, at det også findes!! 

SB & EB

Peter Eckardt
Udd: Fysioterapeutskolen i Kbh.
og Nordlyscenteret i Silkeborg
2 timer 700 kr. / 1 time 450 kr.
Tlf. 48709675

massage for 
krop og sjæl
i Tisvilde
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Den lokale sangskat på 
TISVILDE KRO Lørdag den 5. september kl. 14-16
Man kan nyde en dejlig frokost fra kl. 13. 
Atter slår Tisvilde Kro dørene op for det hyggelige syng-
sammen-arrangement, vi startede op tidligere på året.

Åh Tisvildeleje og Gribskovbanen
Det bliver gamle og nye sange fra lokalområdet, og vi 
deler tekster ud, så alle kan være med. 

McLarsen
er husorkester og vil med deres specielle ”Tisvildeleje-
lyd” fylde den smukt restaurerede kro med havskum 
og skovluft. Emnet denne gang er MYSTIK OG SAGN

Hvis Tisvildenyt er ud-
kommet senere end den 
5. september kan jeg sige, 
at vi også spiller op til et 
lignende arrangement på 
Tisvilde Kulturnat, og 
gæstesolist er denne gang 
Karoline Munksnæs. 

Hilsen John Kofoed

Karl Erik Frederiksen 
vil her fortælle et par 
”sandfærdige” historier. 

McLarsen poserer ved Stejlepladsen – RP

Havskum og skovluft

GL G R I B S K O V
L Å S E

t .  2 2  2 3  2 4  2 2
g r i b s k o v l a a s e . d k
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Ring til os og få et gratis sikkerhedseftersyn...
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Fuldt forsikret  

JT Træfældning 

Medlem af  Dansk Træplejeforening   



57



58

Alle veje fører til Rom, siger man i folkemunde
Men man kunne også tage på pilgrimsrejser, så derfor 
opstod der så mange munkeordener og tilsvarende 
klostre. På disse ”turrejser” kunne man blive renset 
eller lutret, som det hed, bl.a. ved hjælp af helbredende 
urter og vederkvægende rent kildevand. I vores område 
findes en del såkaldt hellige kilder, fx Helenekilde og 
Tyrsvæld (nær Tibirke Kirke). Klostrene fungerede 
faktisk som datidens hospitaler. Når vi færdes i Tis-
vilde Hegn kommer vi ofte forbi Asserbo Ruin, bl.a. 
fordi rigtig mange veje fører dertil: Bisp Absalons Vej, 
Lejevejen, Ridebrovej og Tisvildevejen. Men lad mig 
prøve at fortælle Asserbos lange historie, så kort det 
nu lader sig gøre. Det er skønt at gå, cykle eller løbe i 
smuk natur, men også meget rart at vide, hvad vi ser på 
vores vej ud fra et historisk perspektiv. 

De første munke kommer hertil i 1000-tallet
Benediktinerne kommer som de første til Sjælland 
og slår sig ned i Sorø Kloster, men ærkebiskop Eskild 
får fat i Esrum Kloster, som i 1140’erne opretter en 
slags filial i en tyndt befolket skovegn ved et vandløb, 
der kan opstemmes til møllebrug – tæt ved en sø eller 
fjord. Det udvalgte sted kommer til at hedde Asserbo, 
måske fordi den store sjællandske rigmandsslægt, Hvi-
derne, er knyttet til kongemagten, og Skjalm Hvides 
søn hedder Asser Rig. Asserbo starter altså som et lille 
klosterannex til Esrum, og i 1144 inviterer man nogle 
karteusermunke op fra Køln (Chartreuse-ordenen) 
til at få det op at stå. Men klimaet er for koldt, og de 
brunkuttede brødre får hurtigt kolde fødder. Selv om 
de beder i tide og utide, kan de ikke få noget til at gro i 
det barske Nordsjælland.

Kongernes betydning for vores skov del 1 Tekst og fotos af Søren Thilst Grande

Lad os kigge på Asserbo Ruins beliggenhed
Tæt på vandveje har man muligvis kunnet sejle fra 
Roskilde Fjord eller sågar Kattegat helt ind til Asserbo 
via en kanal måske fra Arresø, men det er kun gæt-
terier. I hvert fald har stedet været omgivet af vand 
på mange sider, bl.a. Tovebækken som måske havde 
forbindelse til Ramløse Å og måske endda Bydinge 
Å nord om Arrenakke. Denne å afvandede Arresø til 
Roskilde Fjord. Dengang var vandstanden adskillige 
meter højere end i dag, også i Arresø, så vandvejene 
har været sejlbare. To vandmøller tilhørende krongod-
set Dronningholm Slot (i dag ruin i stil med Asserbo 
Ruin) blev anlagt på vejen til fjorden. I dag er det hele 
sandet til, og nu er der kun små vandløb tilbage: Arre-
nakke Å, Ramløse Å og den større Pøle Å i den anden 
ende af Arresø, hvor sandflugten aldrig nåede til. Til 
gengæld blev Huseby oversvømmet af vand i stedet for 
sand, indtil man i 1720’erne får gravet kanalen til Ros-
kilde Fjord. På den måde kan den stigende vandstand 
i Arresø bortledes gennem Frederiksværk, som dog 
endnu ikke eksisterer på landkortet. Det vil jeg skrive 
mere om i del 2. 

Ærkebiskop Eskild rager uklar med Hvideslægten, som 
får Absalon i spil som biskop i Roskilde, og han erhver-
ver Asserbo fra Esrum Kloster. Men Benediktinerne fra 
Sorø Kloster var blevet bofaste og magelige, så det bliver 
de ydmyge tiggermunke som omkring 1151/53 lod sig 
lokke til Asserbo. De sort- og hvidkuttede cisterciensere 
er den broderorden, som Ebbe Kløvedal Reich kalder for 
”slamfiserne” i sin roman ”Festen for Cæcilie”. Et lidet 
flatterende navn, men de var nøjsomme og flittige, og de 
ku’ brygge øl. Trappist munkebryg er deres opfindelse.
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Slotsport Hus
Den hvide skovfogedbolig er naturligvis kommet til 
senere, men navnet fortæller os, at Asserbo er blevet 
tituleret som et slot. Ruinen har nok snarere været en 
lille borg med voldgrav og vindebro. Det er bygget i 
en periode med uro, voldeligt regime og terror, så et 
udkigs- og skydetårn har været nødvendigt. Efter dati-
dens målestok har Asserbo været et ganske imponeren-
de klostergods og 4-fløjet herregård med en kvadratisk 
gårdsplads på ca. 15x15 meter. Der har været kældre 
under det meste og højt til loftet undtagen i sydfløjens 
østende og i den østlige fløj. Indkørslen til gårdsplad-
sen har været 15 meter lang og 3 meter bred mellem 
høje mure, så der har været mulighed for god bevogt-
ning i de vilde tider. I forbindelse med udgravning af 
den sanddækkede ruin og Thorup (tilsandede) landsby 
har man fundet meget lidt, men dog en del mønter fra 
Valdemar Sejrs regeringsperiode (1202-41).

Bevæger vi os lidt på opdagelse i ruinens opland, vil 
vi støde på vejnavne, der understøtter denne beretnings 
historicitet, bl.a. Asser Rigs Vej, Bisp Absalons Vej, Es-
bern Snares Vej, Skjalm Hvides Vej, Knud Lavards Vej, 
Valdemarsvej, Sune Ebbesens Vej og Bisp Eskilds Vej.

I midten af 1200-tallet vokser Asserbo
Den bliver en ladegård eller avlsgård og fremstår 
herefter som et gods med stordrift. Men en ladegård 
har brug for arbejdskraft, så derfor vokser en landsby 
op med små fæstegårde som er forpligtiget til hoveri. 
Munkene må ikke beskæftige sig med ”simpel mam-
mon” eller have arbejdsfolk eller daglejere under sig – 
det er syndigt – så det bliver nødvendigt med en foged 
eller en herremand til at styre driften. 

Absalon er død, men måske har Asser Rigs sønner 
Esbern Snare og brorsøn Sune Ebbesen været herre-
mænd på godset Asserbo. Det er næppe opkaldt efter 
vikingernes Aser fra den nordiske mytologi. Dog helt 
utænkeligt er det ikke, fordi der har været beboelse 
helt tilbage til bronzealderen, ca. 1500 år f. kr., for 
tæt på ruinen ligger Store Søhøj, en fin og mægtig 
gravhøj fra en tid, hvor solen var den store og måske 
eneste gud.

Thorup – den tilsandede landsby
I slutningen af 1100-tallet har dette område også været 
omgivet af vand – et åløb (sandsynligvis Tovebæk-
ken) eller ”søfilialer” af Arresø, som også er med til 
at skabe et ret stort vandingsområde – en sø – i dag 
kaldet Toelt Gadekær. Dette kær blev brugt til kvæg-
vandingssted for bønderne i landsbyen Thorup, og har 
været forudsætningen for, at man har kunnet drive en 
intensiv kvægdrift fra stedet. Også det sander til op 
gennem 15-1600-tallet. Kvægavl har været hovedind-
tægten på Asserbo Gods, og sandsynligvis er årsagen 
til sandflugten overgræsning på Asserbo og Melby 
overdrevene. Det, der i dag kaldes Vandkalven (shelter-
stedet), ligger også ved en tidligere sø, hvor der er 
blevet gravet tørv, mergel eller ralsten. I hvert fald har 
det været et større vådområde engang. Sandsynligvis 
med fjord- eller søvand, der skyllede op mod de klint-
lignende skrænter, som omkranser shelterstedet. 

Thorup, den tilsandede landsby

Store Søhøj
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Det er en lun sommeraften på den første dag i august.
I bugten ved Molen ses en flok superhelte i rød-gule 
dragter. Det er vores højt værdsatte livreddere!

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste dækker 
Furesøbad og kysten fra Nivå til Lynæs. Der er tilknyt-
tet 85 livreddere og desuden 15 frivillige under 18 år. 

Omkring halvdelen er mødt op til den ugentlige fest-
lighed, der arrangeres for at styrke holdfølelsen, og det 
går lystigt for sig denne lørdag, hvor der skal padles 
om kap, stående på to specialbyggede mega SUP ś.

Stand Up Paddleboard ś, er blevet meget populære, 
men brugen af dem har desværre skabt mange farlige 
situationer og resulteret i mange redningsaktioner 
denne sommer. Cheflivredder John Mogensen fortæl-
ler, at man ikke nødvendigvis skal tage et kursus for at 
kunne betjene sin SUP på sikker vis – man når langt 
ved at læse den medfølgende instruktionsbog grundigt.

Det har vores livreddere her ved Molen selvfølgelig 
gjort, og alle kom sikkert i land efter en herlig, hæs-
blæsende aften.

Superhelte på SUP Tekst og fotos af Rasmus Pape
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DET NOSTALGISKE HJØRNE

Borshøjgård og familien Møller

”Har du sorg i sind
mangler glød på kind
Gå til kysten ved Helene Kilde
lydt til bølgens brus og dens sagte sus
Helst når alt omkring er tyst og stille” 

Sådan lyder Kirstine Møllers eget digt. Ida Dorthea 
Kirstine er født 24/12 1859 i Ørby – med ungpige-
navnet Andersen. I 1887 bliver hun gift med ungkarl, 
slagter og gårdejer Carl Christian Møller i Vejby kirke. 

Carl Christian er født 28/7 1853. Hans fader er 
husmand i Tisvilde, Peder Jakob Møller, 1818-1893 og 
moderen, Karoline Frederikke Niemann, 1819-1901. 

Borshøjgård er omdrejningspunktet i denne fortæl-
ling. Gården, der i 1844 hedder Bjorshøi, skulle efter 
sigende være en udflyttergård. I et skøde- & pantepro-
tokolat står der, at gårdmand Lars Jørgensen er ejer af 
arvefæste og eiendomsgaarden Bjorshøj. 

Vi ved ikke, hvornår Møller erhverver eller evt. arver 
Borshøjgård. Jordtilliggende ved vi dog er 110 td. land, 
Matrikel nr. 7. Jorden strækker sig fra Godhavn og 
ned mod lejet. Der er også jordarealer rundt omkring. 
Ifølge forskellige lejekontrakter er der indtægter for 
salg af grunde, udlejning af jordstykker, udlejning af 
brønd og vejret.

En Folketælling fra 1890 oplyser, at der udover 
familien også var tre tjenestefolk på gården. Kirstine 
og Christian Møller får to børn: Frederik født 1901 og 
Anna, kaldet Eja, født 1889. Eja var allerede som ung 
pige dygtig til at spille og synge.

Christian Møller har ved siden af driften af gården 
også haft et savværk. Det sidste er der næsten ingen 
efterretninger om og få billeder. 

”Jamen er der allerede gået 2 måneder?”, tænker jeg, 
hver gang det er tid til at skrive til TisvildeNyt! Det er 
dog utroligt, som tiden går stærkt. 

Men sommer har det været. Måske ikke den mest 
solrige juli, vi har oplevet, for det har været køligt og 
blæst en del. Meeen så fik vi nogle gode dage i august!

Vi har haft besøg af rigtig mange mennesker, og vi 
håber, de har nydt det.

Der er opstået et sjovt “ fænomen”: Tisvildeleje er 
blevet “udvidet” med et par matrikler: Sct. Helenevej 
1 er til salg og “... ligger lige midt i Tisvildeleje”, kan 
man læse! Og Tisvildeleje Camping har adressen Rå-
gelejevej 37 B, 3210 Vejby? Ja, der kan man bare se!

Nå, vi skal videre, og dette nummer af “hjørnet” 
handler om Borshøjgård på Sct. Helenevej 10, Tisvilde. 
Hele beretningen har Hanne Nielsen, som var en højt 
skattet stationsforstander i 7 år på Tisvildeleje Station, 
nedfældet for eftertiden. Hun er direkte efterkommer af 
familien, som ejede gården i hine tider.

Herligt, at hun har villet delagtiggøre os i historien 
om dette spændende sted. Og Hanne fortæller:

Christian Møller er nr. to fra venstre
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at få vendt stemningen for at anlægge en jernbane 
til Tisvildeleje. I 1912 citeres Møller for at sig: ”kom 
banen, ville det være den største ulykke for Vejby-
Tibirke Kommune. Hvis de jernbanemænd fik listet 
den ulykkelige jernbane igennem, da ville det være det 
første skridt til ejendomsrettens ophævelse”. Projektet 
manglede penge.

En af de andre modstandere sagde, at kom banen, 
”ville der ikke blive bygget mere i Tisvilde, thi de fle-
ste landliggere vil flytte bort. Hvorfor ødelægge egnen? 
Banen bliver kommunens største fattiglem”. 

I Nordsjællands Socialdemokrater refererede man til 
Politikens indlæg om, at et udvalg af jernbaneinteresse-
rede havde samlet en mængde underskrifter, hvor man 
foreslog at skaffe penge til anlæggelsen af forlængel-
sen af jernbanen ved at sælge 25 tønder land indenfor 
skovparken ved stranden og udstykke dette areal til 50 
parceller. Landbrugsministeriet har svaret, at det kom-
mer ikke til at ske. Adgangen til forstrandens skønhed 
skal bevares i sin helhed for almenheden, og der vil 
ikke blive solgt parceller fra statsskoven til private.

Det var på Borshøjgårds jord, at endestationen skulle 
ligge. Der blev fremlagt expropriationplan i 1919. Ba-
nen stod som bekendt færdig i 1924.

Nu får I ikke mere denne gang men må have resten til 
gode til næste nummer af bladet. Hav det godt så længe.

Mange hilsener Hanne Nielsen og Anita Olsen

Stue på Borshøjgård

Rie Poulsen, Stuebjerggårdsalle, som i mange år arbej-
dede på posthus og station, husker savværket, som lå 
på hjørnet ved Kunertsvej skråt overfor Ries hjem. Hun 
mente, at savværket blev revet ned omkring 1928. Dets 
fundament lå synligt mange år efter. 

Møller var som sagt også handelsmand og kreatur-
handler. Møller kørte til København i åben hestevogn i 
mange år. Dengang var der handelsplads for kreaturer 
ved Skt. Petri Kirke. 

På Borshøjgård blev der lejet feriebolig ud til land-
liggerne. I overleveringerne lyder det, at Niels Bohr, fa-
milien Høeberg og A.V. Larsen, var nogle af familier-
ne. Kirstine har beviseligt haft en masse brevveksling 
med landligger-familierne omkring deres planlægning 
af sommerferie og ankomsttidspunkter, og i brevene 
bliver hun rost for sin venlighed og gæstfrihed. Det var 
andre tider omkring 1900. Møller havde en meget fin 
hestevogn, som han kørte i for at hente landliggerne 
til Tisvilde, for toget kørte kun til Helsinge den gang. 
Hestevognen blev ikke brugt til andre kørsler. 

I et dokument, som arkivet opbevarer, ses, at Møller 
indgår kontrakt med Krigsministeriets Fæstningsartil-
leri-regiment om at stille to brune hopper på 5 og 7 år 
til rådighed, såfremt en mobilisering er bekendtgjort. I 
fald at hestene bliver afleveret dagen efter om morgen 
kl. 8 inde i Helsinge, ville Møller blive betalt 1300 kr. 

Familien er venner med Soffy og Niels Nielsen, Fo-
gedgården. I et brev beskrives det, at det er hyggeligt at 
dumpe ind til hinanden om aftenen. Foged Niels skri-
ver videre, at han husker Kirstine og Christian fra før, 
de blev gift, og skriver videre at han husker, at Chri-
stian Møller var i søofficer-uniform til maskeradebal på 
Tisvilde kro. Kristine i fin hvid kjole. Christian havde 
budt Niels´ mor op til dans. Den lille Niels, kunne ikke 
lide at se, at Christian trak hans moder rundt – og kneb 
en tåre. NN er født 1879, død i 1947. Kirstine bevarede 
hele livet venskabet med foged Niels og klippede alle 
hans artikler og egnshistorier ud af avisen. De udveks-
lede digte, der var nok så vemodige, syntes eftertiden.

Christian Møller blev kendt i sin samtid for at gå 
imod jernbaneplaner Helsinge-Tisvildeleje.Han har 
været medvirkende til, at det tog adskillige år mere 
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