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KOM IND 
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og se vores store udvalg 
af hverdag og sports cykler

Altid mere end 600 cykler på 
lager i Helsinge & Helsingør

HISTORIE "Må jeg nu bede læ-
serne følge mig på rejsen fra
København til Gilleleje en
majmorgen i 1886. Man star-
tede på den gamle Nordbane-
gård, omtrent hvor nu Studen-
terforeningen ligger, og kom i
ro og mag til Hillerød hvor
man skulle skifte over i Grib-
skovtoget. 

Der, hvor toget stadig hol-
der, gik man ind i en stor lade-
agtig træbygning, hvor man
forefandt det daværende tog,
der bestod af lokomotiv, pas-
sagervogn og godsvogn. Pas-
sagervognen lignede nærmest
en 2-etages sporvogn; den
øverste etage var åben på si-
derne, så man kunne nyde ud-
sigten til Gribskov. Det lyder jo
rart, men det var for lyst som-
mertøj mindre behageligt.
Der fyredes nemlig med en
slags smuld, der udviklede en
kraftig sort røg; denne forhin-
dredes af skoven i at sprede
sig, og sodpartiklerne lejrede

sig derfor stille og fredeligt på
sæderne.”

Sådan beskriver Thora Lyt-
thans sin barndoms rejse fra
København til Gilleleje i slut-
ningen af 1800-tallet. Det kan
man læse om i hendes artikel
”Det gamle Gilleleje – Nogle
erindringer fra Tiaaret 1886-
1896”, som blev trykt i skriftet
”Fra det gamle Gilleleje” i
1955. Men lad nu rejsen gå vi-
dere mod nord:

”Travlt havde man ikke den-
gang. Når toget havde forladt
afgangshallen i Hillerød,
hændte det ofte, at en forsin-
ket rejsende kom løbende, og
så holdt man og tog ham med.
I Kagerup var der ophold, og
tørstige sjæle kunne købe øl
hos stationsmesteren. Så ven-
tede toget yderligere, til øllet
var drukket, og den tomme
fl��aske kunne leveres tilbage.
Ankommet til Græsted, hvor
banen dengang endte, besteg
man Ole Hansens lille Char-a-
banc, (hestevogn, red) der i lø-
bet af en times tid, ad en fuld-

stændig skyggeløs landevej,
førte én til kroen i Gilleleje,
hvor fra man ad Lejets den-
gang eneste, meget sandede
gade nåede sit bestemmelses-
sted.”

Det frie børneliv
Thora Lytthans var kun fi��re år,
da hun første gang besøgte det
lille fi��skerleje, og familien Lyt-
thans var blandt de første rig-
tige ”landliggere” fra Køben-
havn. Men den allerførste

landliggerfamilie var – skriver
hun – familien Lendorf. Arki-
tekt Carl Lendorf, som har lagt
navn til Carl Lendorfsvej ved
Strandbakkerne, købte
Strandbakkerne i 1885. Thora
Lytthans’ far, Emil Lytthans-Pe-
tersen, havde som tømrerme-
ster gennem årene arbejdet
for Lendorf, og som tak for
indsatsen blev Lytthans-Peter-
sen tilbudt en grund ved siden
af Lendorfs egen. Tømrerme-
steren byggede i første om-

gang tre huse helt nede for fo-
den af bakkerne: ”et til arki-
tekt Lendorf, et til sig selv og et
til Diakonissestiftelsen til fe-
rieophold for vekslende sø-
stre”, skriver Thora. Men hvad
var det så for et liv, der udspil-
lede sig dér?

”Åh, disse somre med det
frie liv, hvor vi børn tumlede os
ved stranden og i vandet, fan-
gede krabber og søstjerner,
samlede sten og muslingeskal-
ler eller kurede ned ad bakker-

ne; det sidste var ikke videre
velset, da græsfarven næsten
ikke var til at få af tøjet”.

Damperen til Jylland
Kom der overnattende gæster,
skulle de selvfølgelig se fyrene
på Nakkehoved og fyrmester
Fabers smukt anlagte terrasse-
have. Den kan man kun se gan-
ske få spor af i dag. En velvillig
fi��sker roede også familien en
tur, hvis det var stille vejr. Men
da Thora ikke var særlig sø-

Landliggerlivet var noget helt, helt andet i
gamle dages Gilleleje. Eller var det? Læs
her, hvordan Thora Lytthans huskede sine
ferier på strandbakkerne i ”byen på top-
pen” i slutningen af 1800-tallet.

Af Inger Hørup Slot

Den ”2-eta-
ges spor-
vogn”, som
fragtede pas-
sagerer fra
Hillerød til
Græsted. Her
fra gik turen
til Gilleleje
med heste-
vogn. I 1896
blev jernba-
nen forlæn-
get til Gillele-
je.

Med to-etages sporvogn til ferieliv i Gilleleje



stærk, blev hun oftest på land
og nøjedes med at se på van-
det:

”Til daglig morede vi os og-
så med at se på rutebådene til
Jylland, der kom forbi hver
mandag og torsdag ved niti-
den om aftenen. Det var jo
hjuldampere dengang, og hvis
man lagde øret mod vandet,
kunne man høre dunket af
skovlene, mens skibene endnu
var ved Hellebæk,” fortæller
Thora.

”Sigtekage” om søndagen
Ferie var dengang kun noget,
lærere og skolebørn havde. Så
det var primært kvinder og
børn, der tog til nordkysten
om sommeren. De arbejdende
herrer kom på besøg om søn-

dagen, hvor der ventede dem
et godt kaffebord med alt godt
fra bagerens brødvogn: 

”Traktementet var rigeligt,
men enkelt, en hjemmebagt
kringle og masser af Sigtekage
med smør. Jeg kan endnu sma-
ge denne sidste; vognen fra
Dronningmølle kom hver uge,
og vi købte alt vort brød der. Ba-
geren i Lejet havde så mange
fl��uer, at man ikke vidste, om det
var korender (rosiner, red.) eller
fl��uer, der var i hans boller. ”

Uden hat og handsker
Men hvad var så den største
forskel på landligger- og byli-
vet?

”Den største forskel mellem
de to tilværelser lå på et punkt,
hvor der nu til dags slet ikke er

nogen forskel, nemlig med
hensyn til, hvad man kan tilla-
de sig på landet, men absolut
ikke i byen. Man kunne den-
gang i København ikke gå et
ærinde uden at være iført over-
tøj og hat, helst også hand-
sker; hvis der dengang havde
været ispinde, ville man have
gjort sig fuldstændig umulig i
det gode selskab, hvis man
havde nydt en sådan uden for
sine fi��re vægge. Derfor nød al-
le, store som små, dette at kun-
ne frigøre sig for de bånd, der
bandt en til daglig, og derfor
fi��k man, tror jeg, mere ud af et
landophold dengang selvom
der jo også i vore dage er men-
nesker, der helst ligger på lan-
det, hvor der er langt til Alfar-
vej og andre beboere, og som

også nu får meget ud af ophol-
det.”

Så vidt Thora Lytthans’ erin-
dringer. Hvad erindrer du?
Om din barndoms ferier? Om
dit frie børneliv eller dit spæn-
dende arbejdsliv. Dét vil vi i
Gribskov Arkiv gerne vide.
Skriv!! Og send til
arkiv@gribskov.dk

Familien Lendorfs sommerhus i 1890’erne.
Sådan så Strandbakkerne ud ca. år 1900. Her kurede landliggerbørnene
ned ad bakkerne og fi��k græspletter på tøjet.

En fi��skerkone taler med sommergæster ved den nordlige ende af Gilleleje
Havn. Billedet er taget på et tidspunkt mellem 1896 og 1910.

276. AUGUST 2019Ugeposten

Møllegade 1 · 3250 Gillleleje
Tlf. 48 30 33 30

Op t i ke r

Åbningstider:
Tirs-, ons- & torsdag kl. 10.00 - 16.30

-35%-35-35%%

JUBILÆUMSTILBUD 35ÅR

m. fl.m. fl. Stel inkl. glas

PÅ AL L E
MÆRKEVARER-

SOLBRILLER

Stel inkl. glas

PÅ AL L E
KOMPLETTE

BRILLER

Elektriker eller anden el-faglig baggrund søges 
til arbejde med gadelys/forsyningsnettet
Verdo søger en montør, som har lyst til at være en del af vores fl eksible 
afdeling i Hillerød, hvor medarbejderne arbejde med både gadelys og 
andre tekniske infrastrukturopgaver i Københavnsområdet og med 
forsyningsnettet i Hillerødområdet. 
For Verdo er gadebelysning og teknisk infrastruktur et fokusområde, 
hvor vi arbejder for at skabe vækst og udvikling.

Som montør arbejder du på projekter i et område, hvor du indgår i et 
fast team med fl ere kolleger. Teamet arbejder forholdsvis selvstændigt 
i dagligdagen og løser de planlagte opgaver i samråd med en 
projektleder. Verdo har base i Randers, men arbejder med gadelys 
varetager vi i hele Danmark. 

Kvalifi kationer
Verdo søger en kollega med følgende kvalifi kationer: 
• En el-faglig baggrund gerne som elektriker/forsyningsoperatør 
• Sætter det helt rigtige serviceniveau
• Ordentlig færden i trafi k og i gadebilledet 
• Fagligt velfunderet i arbejdet med gadelys er en fordel
• Brug af PC/tablet til elektronisk registrering er nødvendig
• Kørekort C
• Ren straff eattest

Hvem er du?
Du har ovenstående kvalifi kationer, og dertil har du en serviceminded 
og ansvarsbevidst indstilling til dine arbejdsopgaver, som du udfører 
med en vis rutine og ekspertise. Du er en kompetent del af et team og 
har en stor forståelse for teamets gensidige afhængighed. 

Vi tilbyder 
Et afvekslende job i en dynamisk afdeling med et venligt og humoristisk 
arbejdsmiljø og gode muligheder for at opnå både personlig og faglig 
udvikling. Du bliver en del af et godt medarbejderteam, hvor du vil 
opleve frihed under ansvar. Din hverdag vil bestå af arbejdsopgaver, 
som oftest er udendørs hele året. Verdo har mange medarbejdergoder 
så som sundhedsforsikring, frugtordning og fælles sociale aktiviteter.

Ansøgning
For yderligere information bedes du kontakte Projektleder Flemming 
Faarup på telefon 5198 2075 eller afdelingsleder Per Gylling på telefon 
3073 1721. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi snarest 
tager kandidater ind til samtale. 
Du kan søge stillingen ved at klikke på ansøg-knappen på vores 
hjemmeside . Vi modtager ikke skriftlige ansøgninger per post og mail
www.verdo.com/dk/karriere/ledige-jobs/

verdo.com/dk/karriere 
Verdo Teknik A/S  •  Agerskellet 7  •  8920 Randers SV

GAMLE GRIBSKOV
I samarbejde med Gribskov Arkiv beretter Ugeposten
om gamle dages Gribskov. Du er velkommen til at
kommentere artiklen på Ugepostens facebookside.

Familien Lytthans-Petersens sommerhus i 1890, senere ”Marthahjemmet”. 

Med to-etages sporvogn til ferieliv i Gilleleje


