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Da vi nu er ved at lægge den 
mørke vintertid bag os, er det tid 
til se frem mod foråret med de 
kommende opgaver. 
 
Vor årlige generalforsamling 
finder sted i Aktivitetshuset den 
28. marts kl. 19:30, hvor vi hå-
ber på et stort fremmøde af for-
eningens medlemmer. 
 
Vort seneste foredrag fandt sted 
den 31. januar, hvor Kim Grei-
ner levende fortalte de mange 
fremmødte om de danske inte-
resser for De Vestindiske Øer 
gennem mere end 250 år og om 
salget af dem til USA I 1917. 
 
Et nyt foredrag finder sted i Akti-
vitetshuset den 4. april kl. 19.30, 
hvor Peter Armfeldt vil fortælle 
om Skoleskibet Georg Stage. Vi 
håber også her på et stort fremmø-
de. 
 
Der er planlagt udflugt med bus 
den 7. maj til Bjørn Wiinblads 
hus. Her vil vi blive guidet gen-
nem kunstnerens spændende 
hjem, hvorefter vi fortsætter til 
Dyrehavnsbakken, hvor forenin-
gen vil være vært ved en frokost. 

 
Resten af eftermiddagen kan del-
tagerne frit se på Matador-byen 
eller andre af de mange oplevel-
ser inden turen går hjem til Slan-
gerup. 
Mere om foredrag og udflugt 
inde i bladet. 
 
Smedjen åbner sæsonen lørdag 
den 6. maj 2017 kl. 10-13. Vi hå-
ber, mange har lyst til at kigge for-
bi. 
 
Jeg vil slutte med en stor tak til 
bestyrelse, arkivmedhjælpere og 
øvrige medlemmer for jeres sto-
re engagement i vor forening. 
Det lover godt for fremtiden. 

Jens Lindgreen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formanden har ordet 

PS. Klip dit medlemskort ud, side 

35/36. Ønsker du at få det lamineret, 

hjælper vi dig gerne med det.  

Så, kig ind til os på  Arkivet! 
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Foreningsnyt 

Indkaldelse til 

Ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19:30 i 
Aktivitetshuset Kongshøj 

Kannikestræde 2C 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabet fremlægges. 

4. Indkomne forslag. 

5. Kontingent for år 2018 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent : 200 kr. pr. husstand 

og 150 kr. for pensionister, ligeledes pr. husstand. 

6. Inger og Birthe Larsens Mindelegat 
Bestyrelsen ansøger ifølge vedtægterne om 60.000 kr. 

til foreningens aktiviteter til 
bl.a. Ejegod Tidende, bogudgivelser, foredrag og udflugter. 

7. Valg til bestyrelsen. På valg er: 
Jens Lindgreen, Torben Møller, Henny Bøgh og Irene Nielsen 
samt  suppleanter: Jørgen Rasmussen, Susanne Havsholm og 

 Aase Nielsen  
revisor Frede Petersen (ønsker ikke genvalg) 

 og Per West samt revisorsuppleant  

8. Eventuelt 

Evt. forslag skal være Foreningen (tlf.: 4735 2372) 

i hænde senest den 20. marts 2017. 

 

Husk 

Indbetaling af kontingent for 2017 

http://vergilis.co/easter-bunny-clipart-image-5078/
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LOKALHISTORISK FORENING for SLANGERUPEGNEN 
 

Regnskab for året 2016 
 

1. januar - 31. december 
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Den 31. januar havde vi i Aktivi-
tetshuset et billedforedrag om 
Dansk Vestindien før og nu.  
 
Der var stort fremmøde denne 
aften, hvor globetrotteren Kim 
Greiner fortalte spændende og 
medrivende om de tre danske 
øer: St. Thomas, St. Jan og St. 
Croix, der gjorde danskerne rige.  
Om sukkerplantagerne, slaverne, 
Peter von Scholten, der frigav 
dem, og om salget af øerne til 
USA for 100 år siden.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      HvornårHvornår  
                  var det nu det varvar det nu det varvar det nu det var   
 
 
   

??  
KonkurrencensKonkurrencensKonkurrencens   

vindere er:vindere er:vindere er:   

1. præmie, 1 års medlemskab 

    Paul Norup 
 
2. præmie, Slangerup Landsognsbog 

   Inger Christiansen 
 
3. præmie, Gamle Slangerup-billeder 
    1-7 
   Ann Mari Clementsen  
 van den Brink 
 

De gamle bygninger dominerer stadig gadebilledet i Christianssted på  
St. Croix. Her er det Guvernements huset, hvor Peter von Scholten holdt  
sine berømte baller. 

Vi hørte om øerne i 
vore dage og så skønne 
billeder af de gamle 
danske byer med dan-
ske gadenavne og hørte 
om den venlige befolk-
ning, der slet ikke har 
glemt, at de engang var 
en del af det danske 
rige.  

Den friske passatvind gav liv til møllerne,  
der pressede saft ud af sukkerrørerne. 

F
o
to

: 
K

im
 G

re
in

er
 

F
o
to

: 
K

im
 G

re
in

er
 



6 

 

 
 

 
Tirsdag den 4. april 2017 
kl. 19:30 i Aktivitetshuset 

Peter Armfelt 
vil fortælle os om: 

”Skoleskibet Georg Stage” 
 
 

Foredrag 

Gratis adgang! 
 

Kr. 30 for ikke - medlemmer 

I pausen byder  
vi på en øl/vand. 

Peter er en rigtig sømand og har 
bl.a. sejlet som 1. styrmand på 
Georg Stage i mange år, og han 
kan fortælle mange ting fra den-
ne tid såvel som om skoleski-
bets funktion i dag.  
 

Peter Armfelt er formand for 
Georg Stage Foreningen.  
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Den dag i dag sejler Skoleski-
bet Georg Stage stadig under 
den samme buste, som blev 
lavet for over 130 år siden. 
Skoleskibet Georg Stage er en 
tre-mastet fuldrigger. Det er 
alle skibes moder (på engelsk 
hedder en fuldrigger - a Ship) 
og riggen er en af de mest 
håndterbare i forhold til at få 
den rette sejlføring. Samtidig 
er fuldriggeren også meget 
mandskabskrævende. Det er 
nok derfor, at vi ikke ser så 
mange fuldriggere nu om stun-
der. 

Det første Georg Stage blev søsat i 1882 og sejlede frem til 1934,  
hvor Skoleskibet Georg Stage,  som vi kender det i dag, blev  
bygget ved Frederikshavns Værft og Flydedok. 
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”Side 9 drengen” 

Af: Irene Nielsen 

 

Frede Erfort Larsen, 1912 - 1987, 
Jættehøjgård, Jordhøj. 
Her fotograferet med sine forældre: 
Tømrer Lars Peter Larsen, 1886 - 
1960 og hustru Alma Jacobine f. Ja-
cobsen, 1889 - 1967. 
Familien flyttede fra Vassingerød til 
Slangerup Landsogn på et tidspunkt 
mellem 1921 og 1925. 

Foto: Chr. Nissen Kbh. ca. 1919 

Manderup ca. 1950 - 1956,  
Alma Larsen, Lars Peter 
Larsen 
Bagerst: Gudrun Nielsen,  
Frede Erfort Larsen,  
Magda Rasmussen. 

Fotograf: Ukendt 

Jættehøjgård, Jordhøj, 
1949.Karen og Frede Erfort 
Larsen, med børnene Else, 
Edith, Poul og Knud.  

Foto: Knud Larsen 
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Frede Erfort Larsen ca. 1932 
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Renovering af Kratmølle Bro  
februar 2016 – juni 2016 

Fakta 
 

 
Kratmølle Bro er ifølge Kulturstyrelsen - måske - Dan-
marks ældste bro (ca. 400 år gammel). For at bevare den 
oprindelige konstruktion blev en ny brokonstruktion etab-
leret ovenpå den eksisterende bro. COWI var rådgiver på 
projektet, og CG Jensen var entreprenør. Inden projekt-
start skulle der hentes tilladelse fra Kulturstyrelsen, og 
Roskilde Museum skulle observere arbejdet. 

 

 
Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie 
Af Arne Sundbo  
Udgivet: 01-01-1931 

 
 

Alfred E. Nilsens fortælling  
fra Amtstidende 27. august 1920,  
bragt i Ejegod Tidende nr. 1, 1. marts 1999. 
 
 
 

Fortalt af: Paul Norup Redigeret af: Irene Nielsen 

 

Foto og tegning til denne artikel er af: Paul Norup. 
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Kom med på en spændende og skøn naturoplevelse  

”MARKEN RUNDT”  
syd for Slangerup by.  

Rundturen begynder ved Ny Øvej ad Kratmøllestien med eng og mose 
på begge sider, forbi ”Kratmølleskoven”, der ligger op til højre og vide-
re langs omfartsvejen ”Hørup Skovvej”, til højre ind gennem tunellen 
og videre ad stien langs slåenhegnet og ud til Kratgården på Gl. Køben-
havnsvej.  
Fra Kratgården kan man gå tilbage, men på turen efter tunellen drejer du 
op til højre, forbi den lille charmerende gård, ”Pilevang” og går langs mosen 
og engdraget tilbage til Københavnsvej. 
Den tur har vi vandret utallige gange med børn, børnebørn og hunde i 
mere end 40 år. Der var et fugle- og dyreliv på turen. Svaler, dueflokke 
fra gårdene, musvåger, spurvehøg og ikke mindst fiskehejren ude i mo-
serne. Og vi har oplevet så mange sjove og spændende ændringer gen-
nem årerne.  
I starten dyrkede ”Ejnar” grønsager i sin lille have i den for os lidt håb-
løse jordbund i sumpen og mellem alskens ukrudtsplanter. Haven lå lige 
over for gården på Ny Øvej nr.7. Han og konen var altid god for en snak 
og hen på sommeren kunne man erhverve sig porrer, gulerødder, persil-
le ja, det kom heller ikke an på et enkelt grantræ på hans anbefaling.  
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Før omfartsvejens tid … 
 
Videre ad stien og til højre efter grøften lå indtil medio 70-erne den 
gamle losseplads, hvor Slangerups beboere kunne aflevere deres haveaf-
fald m.v. Senere blev den flyttet til Lystrupvej - heldigvis. I dag henlig-
ger jorden, hvor får og køer kan græsse. Ud ad stien til højre var der ofte 
stor vandansamling i bunden af bakken og man kunne få sig en ”sok”, 
hvis man vovede sig ud for at plukke de flotte valmuer. 
I dag er dette område tilplantet; det blev til ”Kratmølleskoven” –  
indviet af dronning Ingrid og borgmester Bent Lund i 1994.   
De tre ege: Dronningens, Borgmesterens og Frejas ege, der blev plantet 
øverst på bakken ved indvielsen, er et besøg værd. Vi fortsætter ad stien 
(det er før omfartsvejen blev anlagt i 1983) og støder nu på Græse Å, 
der løber i en kanal, anlagt med store kampesten på siderne lige neden 
for Kratgården og videre ud til broen over Gl. Københavnsvej. Her står 
vi på broen med det rustne jerngelænder og ser, hvornår pinden, vi ka-
stede i åen på modsat side, dukker op. Her er landligt, stille og kun hø-
res fuglenes kvidren, som bliver afbrudt, når en bil passerer. 
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Nu sker der vist noget her …     
 
Her begynder den egentlige historie, hvor Kratmølle Bro dukker op 
måske fra Middelalderen   
 
En dag i det tidlige forår 2016 så vi en mand i store støvler gå rundt 
ved Kratmølle Bro med et eller andet udstyr. På den parkerede bil læ-
ste man noget om jordbundsprøver, husker ikke helt! Hen på foråret 
opfattede vi larm fra maskiner og blev nysgerrige.  
 
Nu var der opsat trådhegn på begge sider af broen – den var blændet 
af! Og på begge sider af vejen meldte skiltningen: Broen lukket pga. 
reparation i flere måneder. Hvad sker der? Der var ikke opsat en forkla-
ring, hvorfor lige ”vores 
bro” på turen skulle re-
staureres.  
Voldsomme gravemaski-
ner fjernede asfaltlaget, og 
i slugten var der placeret 8
-10 runde jernarmeringer 
ca. 8 m lange. Dét satte 
tankerne og fantasien i 
gang.  

En dag var der kørt en 
kæmpekran i stilling 
derude på broen og den 
havde fået påmonteret et 
bor vi aldrig før havde 
set af de dimensioner. 
(Se billedet). 

 
Aha, her skal nok bores 
dybt ned og armeringer-
ne sænkes i hullerne, 4 
stk. på hver side af bro-
en! Og så støber de nok 
en betonsag henover. 
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 Gætteriet var ikke helt forkert.  

 

 

Den nye vejbro indvier vi med en cykletur i dejligt solskin i 
juni måned; den er blevet flot og finishen med betonforstærk-
ning, asfaltering, autoværn og gelænder må enhver kommune 
misunde os.  
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Se, se, hva’ så - en gangbro måske? 

  

Og minsandten - 
sidst på året står 
en fantastisk flot 
gang, cykel- og 
ridebro færdig. 

Et smukt håndværk, 
et mesterstykke ud-
ført i en brun træsort 
- vistnok hårdttræ 
fra Afrika. Det skul-
le være holdbart i  
mange, mange år. 

 

Fremskridtet stopper imidlertid ikke her, for der er påbegyndt arbejder 
øst for broen med rydning af træer, jord og en grussti er anlagt ca. 10 
m. fra den nye bro. 
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PS.: Tag vandreskoene på og få spændingen udløst ved selvsyn af 
Kratmølle Bro over Græse Å! 
 
Et nyt emne til skønne oplevelser i den nyoprettede ”Naturpark Møl-

leåen”. 

Her kommer så den store oplevelse …  
 
 
Beskuet fra gangbroen, åbenbarer der sig med ét en rigtig spændende 
og gammel vejbro nedenunder den ny-restaurerede vejoverførsel. 
 
Her er overraskelsen - for først nu blottes udsynet til den smukt opbyg-
gede middelalderbro, som vi bare har vandret ud til for at vende om - 
uden at kende til den gamle historie om bro og vandmølle, fra måske 
det 13. århundrede. 

Set fra vest - i vandets modstrømsretning.  
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Teknisk og tidsmæssig beskrivelse af Jørgen Frandsen, Arkitekt 
MAA, Slots og Kulturstyrelsen, 2014: 
 
 
Kratmølle Bro må ud fra dens konstruktionsmæssige opbygning med 
flade kampesten tørsat med smalle kiler og med et tøndehvælv med 
langsgående forbandt, være af den ældste brotype der findes i Dan-
mark. Det gamle vigtige vejforløb langs vandskellet i Nordsjælland, 
som broen indgår i, styrker sammen med mølleanlæggets datering 
tilbage til 1300-tallet, at broen sagtens kan være af anseelig alder, 
muligvis middelalderlig. At mølleanlægget og broen samtidig ligger 
umiddelbart op ad en mulig middelalderlig borgbanke samt i umid-
delbar nærhed af Slangerup by, der daterer sig tilbage 1000-tallet, 
bekræfter vejforløbet, broens og mølleanlæggets betydning. 

Set fra øst - i  
medstrøm og  
set fra gang- 
broen , hvor  
man også ser 
Kratgården i  
baggrunden. 
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med tunneldalen og Græse Å- løb nede på venstre hånd.  
Fortsæt til højre ned ad stien, Jørlunde Overdrev, og drej til venstre 
mod Buresø.  
Den nordlige ende af søen har et udløb til Buresø Rende, der løber  
ud og møder Langesø Å forbundet med Kedelsø Å fra Krogenlund. 
 
Disse tre vandløb danner tilsammen strømmen i Græse Å. 
Der er fra 2014 oprettet en smuk natursti på den nordlige side af  
Buresø.  

 
 
 

Den fortsætter op ad en stejl trappe lige før Mørdrupgård og fører 
frem til tunneldalen med Uggeløse Skov lige overfor.  
Her opleves om sommeren den smukkeste sang fra et væld af lær-
ker. Markerne langs Mørdrupgård dyrkes nemlig økologisk. Fra 
den smukke tunneldal mod øst kan man se langt ind til Mølle Å 
dal. 
Men det er en lang historie med vandskellet fra den sydlige Buresø,  
Bastrup Sø, Mølle Å til Farum Sø, Furesø og videre ud til Øre-
sund.    

Vandreturen kan anbefales fortsat ud ad Slangerup Ås , 

 Natursti  =   .   .  .  .  . . 
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mod Buresø.  
Den nordlige ende af søen har et udløb til Buresø Rende, der løber  
ud og møder Langesø Å forbundet med Kedelsø Å fra Krogenlund. 
 
Disse tre vandløb danner tilsammen strømmen i Græse Å. 
Der er fra 2014 oprettet en smuk natursti på den nordlige side af  
Buresø.  

 
 
 

Den fortsætter op ad en stejl trappe lige før Mørdrupgård og fører 
frem til tunneldalen med Uggeløse Skov lige overfor.  
Her opleves om sommeren den smukkeste sang fra et væld af lær-
ker. Markerne langs Mørdrupgård dyrkes nemlig økologisk. Fra 
den smukke tunneldal mod øst kan man se langt ind til Mølle Å 
dal. 
Men det er en lang historie med vandskellet fra den sydlige Buresø,  
Bastrup Sø, Mølle Å til Farum Sø, Furesø og videre ud til Øre-
sund.    

Vandreturen kan anbefales fortsat ud ad Slangerup Ås , 

Oversigtskort: Med SDFE tilladelse copyright 
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I Ejegod Tidende udsendt i de-
cember 2016 fortalte vi om Slan- 
gerup-virksomheden Bay & Vis-
sing A/S, og denne gang vil vi 
berette om Tandex A/S, som var 
en del af Bay & Vissing A/S ind-
til 1994. 
 
Senfirserne bød på skærpede 
konkurrencevilkår for Bay & 
Vissings aktiviteter, og firmaets 
bestyrelse besluttede efter nær-
mere overvejelse at søge bistand 
fra ekstern rådgivning. Gennem-
gangen af firmaets aktiviteter før-
te til en beslutning om frasalg af 
tandbørste-divisionen.  
Den nye ejer af TANDEX blev et 
partnerskab bestående af Ole 
Theilvig med baggrund især fra 
produktion og Henrik Kaa An-
dersen med en baggrund i økono-
mi og finans. 

 

I de første år i TANDEX’s nye 
liv, altså fra 1. juli 1994, for-
blev virksomheden på Toften i 
Slangerup, hvor man lejede de 
eksisterende lokaler, men flyt-
tedes i begyndelsen af juni 
1997 til Lynge.  
 
Flere medarbejdere, hvis daglige 
opgaver allerede lå hos TANDEX 
på Toften, fulgte med over i det 
nye regi. Blandt andre værkføreren  
Flemming Petersen, der forblev  

hos 
TANDEX  
til sin  
pensione-
ring. 

Af: Karen Sinding Christoffersen 
Foto til denne artikel er bragt med tilladelse fra Tandex som har copyright. 
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Virksomhedens daglige ledelse 
stod Henrik Andersen for, mens 
Ole Theilvig koncentrerede op-
mærksomheden om produktio-
nen.  
 
Henover årene opkøbte partner-
skabet andre virksomheder, og 
partnerskabets ledelse måtte med 
tiden fordele deres arbejdstimer.  
 
 
 
 
 
 
For at sætte sving i hjulene fandt 
man på forskellige nye tiltag så-
som f.eks. DUO-tandbørsten, 
men TANDEX A/S produkter 
var generelt udsat for skarp kon-
kurrence, og i alle salgskanaler 
faldt salget. Især kom tilladelsen 
af TV-reklamer til at betyde me-
get for udbredelsen af konkurre-
rende produkter.  

TANDEX havde haft en solid 
markedsandel på ca. 60% af det 
danske marked, og man forsøg-
te at fastholde sit marked ved at 
reklamere som de øvrige leve-
randører i TV, men TV-
reklame koster mange penge og 
konkurrenter med større rekla-
mebudgetter fik nu en stærkere 
adgang til forbrugerne.  

 
Før hvor TANDEX-
tandbørster  var noget 
næsten alle børn fik 
med sig fra skoletand-
plejen, var børsterne  
meget udbredt, men 
nu forandredes for-
brugernes indkøbsva-
ner  markant. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB_4K5kfrRAhUCMZoKHVVqDO0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hvedemagasinet.dk%2F&psig=AFQjCNEi_TTBxn-mZ_vAw9E05dDG-uK7jw&ust=1486424592190657
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I takt med partnerskabets opkøb 
af flere virksomheder begrænse-
des Henrik Andersens fysiske 
tilstedeværelse i Lynge, og vis-
se arbejdsopgaver udlagdes til 
medarbejderne hos TANDEX. 
 
Til kundepleje ansattes en sær-
lig, og midlertidig, medarbejder 
til at besøge alle TANDEX’ 
kunder, apoteker, supermarke-
der, Matas-butikker o.s.v.  

Denne medarbejder var Janni 
Theilvig, der med en uddannel-
se i Føtex som salgsassistent 
inden for isenkram, og på basis 
af en matematisk studentereksa-
men og den 1-årige Højere Han-
delseksamen, fik opgaven med 
kundebesøgene til afklaring af 
betingelserne for salget af 
TANDEX-tandbørsteprodukterne. 

Da opgaven var løst og resulta-
terne af kundeundersøgelsen var 
afleveret til TANDEX’ direktør, 
forlod Janni igen virksomhe-
dens dagligdag.  
Imidlertid opstod der i efteråret 
’96 igen behov for hjælp til fo-
refaldende kontoropgaver og 
Janni blev igen kaldt ind.  
Opgaven med at besvare tele-
fonopkald førte meget hurtigt til 
selvstændig besvarelse af  

kundehenvendelser, ordrebehand-
ling, pakning af varer, lagerhånd-
tering, fakturering, bogholderi og 
korrespondanceansvar.  

 
 

Et drøm-
mejob 

med ud-
dannelse i!  

 

Janni Theilvig 
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Janni Theilvig beretter til denne 
artikels forfatter, at hun ikke altid 
i sine første måneder i jobbet føl-
te sig på omgangshøjde med alle 
opgaver, men at firmaets øvrige 
medarbejdere tålmodigt undervi-
ste og støttede hende i alt. Sær-
ligt én dag i Jannis unge liv står 
stadig med stor klarhed for hen-
de: Hun mødte på arbejde og 
blev oplyst om, at TV2 ville 
komme for et interview, som 
skulle bringes samme dags aften, 
vedrørende små danske virksom-
heders konkurrencevilkår mod 
store, udenlandske koncerner. 
Janni forsøgte at få fat i sin travle 
far, men han kunne desværre ik-
ke med så kort varsel give møde 
i Lynge! Den daglige leder på 
kontoret, Janni, måtte i ilden. 
Janni fortæller selv, at hendes far 
efter hendes TV-debut mente, at 
man meget tydeligt kunne aflæse 
i hendes ansigt og kropshold-
ning, at vilkårene for små danske 
virksomheder var vanskelige! 
 
Om dagligdagen for virksomhe-
der dengang og nu bemærker 
Janni Theilvig, at hvor man den-
gang levede efter et princip om 
månedsordrer fra kunderne, som 
bestilte det nødvendige lager til 
deres eget marked, så forventer 
kunder nu at kunne ændre deres 
bestillinger, f.eks. at kunne tilkø-
be yderligere varer, næsten fra 
time til time. Lagerbeholdning er 

noget, leverandøren har, ikke 
nødvendigvis noget kunderne 
skal have. 
 
Og hvor kunder tidligere var 
fleksible med hensyn til f.eks. 
pakningsstørrelser, således at le-
verandøren kunne få lov at levere 
f.eks. større pakninger, hvis min-
dre ikke var på lager til øjeblik-
kelig levering, så må forbrugerne 
nu vente på en given vare/
pakningsstørrelse, til denne igen 
er produceret. I vores elektroni-
ske produktions- og lagersty-
ringstider kan kommunikation gå 
hurtigt, og store mængder af in-
formation kan håndteres, men 
kravene til overensstemmelse 
mellem bestilling og levering må 
overholdes, hvis de elektronikba-
serede systemer skal kunne hjæl-
pe i menneskers daglige arbejde. 
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TANDEX A/S’ historie fortæller 
om det samarbejde med tandple-
jefaglig kompetence, der indled-
tes allerede tidligt i Bay & Vis-
sing A/S tid for at sikre den opti-
male pleje af et af menneskes 
uundværlige tandsæt. Således in-
deholder TANDEX’ sortiment 
børster til baby, barn, junior og 
voksen. Bløde og til voksne også 
hårde børster. Børster til de van-
skelige steder i mundhulen, tand-
stikkere og tandtråd, alle med de-
sign i skafter, der tilgodeser næn-
som og ergonomisk tandpleje.
(www.tandex.dk har nærmere op-
lysninger). 

Den første produktion af TANDEX-
tandbørster fandt sted i 1931 hos 
Bay & Vissing, og lige fra starten 
var det vigtigste, at kvaliteten var 
i top og designet funktionelt. Få 
år efter igangsætningen af tand-
børsteproduktionen tillagdes en 
produktion af protese- og special-
tandbørster, og siden 1994 ligger 
altså hele denne produktion i en 
selvstændig virksomhed. TANDEX-
tandbørster sælges verden over.  
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I Danmark forhandles tandbør-
stesortimentet på apoteker, hos 
Matas i udvalg, og i visse super-
markeder (f.eks. sælger 
Rema1000 Tandex-tandbørster,  
men i eget navn, også kaldet 
’private label’). 

Janni Theilvig er i dag ejer af og 
direktør i TANDEX A/S og har 
sammen med Ole Theilvig meget 
venligt stillet tid og viden til rå-
dighed for nærværende artikel. 

Janni Theilvig, direktør og Ole Theilvig, bestyrelsesformand,  
foran deres domicil i Lynge. 

http://www.tandex.dk
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Løbsk Kørsel 
Frederiksborg 1905 

Af: Erik Mortensen Redigeret af: Irene Nielsen 

Lynge, 18. December 
 
Løbsk Kørsel: Der telefoneres til os: En stor Ulykke kunne let 
være hændet i Fredags, da Præstegaardsforpagteren fra Lynge 
kom kørende fra Lillerød Station. Paa Vognen befandt sig 4 Per-
soner, deriblandt Grønlandsfareren Knud Rasmussen og Etats-
raad Andersens *)  Se side 29, Datter fra Søholm. Ud for Pottema-
geriet blev Hestene pludselig sky og sprang i Grøften, som er 
meget dyb. Heldigvis slap Passagererne med Skrækken, men 
Vognen blev fuldstændig splintret. 

 
Samme,  
men med nutidens skrift 
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Lillerød Jernbanestation, 1900 - 1905, Arkiv.dk 
Fotograf:Ukendt.  

Oversigtskort: Med SDFE tilladelse copyright 

   StationStationStation   
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Lynge Præstegård 

Oversigtskort: Med SDFE tilladelse copyright 

Lynge præstegård, 1950 - 1959, Arkiv.dk 
Fotograf: Ukendt 
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11.11.1969 Indvielse af : 
H.N. Andersens Kollegiet -  

Lektor Marius Hansen og 
Kammerherreinde Adda Neergaard . 

Fotograf: Ukendt 

Tirsbæk Gods . . . .  
 
Slottet blev erhvervet af H.N. 
Andersen, ØK’s stifter, som 
bryllupsgave til datteren Astrid 
(kaldet Adda) Andersen og svi-
gersøn Frode Neergaard.  Adda 
Andersen er født og opvokset i 
Siam (Thailand), hvorfra mange 
af antikviteterne i slottets stuer 
stammer.  
 
Adda og Frode fik to døtre: 
 
1. Lillie Kathrine Elisabeth, 
1911 - 1988, gift med greve  
Daniel Rantzau, 1903 - 1982.  

2. Ebba Louise  
Marie, 1916 - 2008. 
 
 
Om Ebba kan fortælles at hun  
var fotograf, godsejer (Aakjær) 
og hofdame. hos dronning Ing-
rid. Ebba Neergaard efterlod 
sig ingen arvinger, så den ef-
terladte formue overgik til 
RCT - Rehabiliterings- og 
Forskningscenter for Torturof-
re i København. 
 
Frode, Adda og Ebba er alle 
tre begravet på Falling Kirke-
gård, Odder. 

*)  
H.N. Andersens datter som var 
passager i hestevognen er: 
Astrid Elisabeth Andersen 
(Adda) 1890-1976, gift med 
kammerherre og hofjægermester 
Frode Busky-Neergaard. 
 
Hans Niels Andersen  
1852 - 1937, 
fra skibsbygger til en dansk er-
hvervsmand, etatsråd og stifter 
af Det Østasiatiske Kompagni 
(ØK).  
 
Erfaringen fra handelslivet fik 
H.N. Andersen til at bosætte sig 
i Bangkok og stifte handelsfir-
maet Andersen & Co. 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kammerherre
https://da.wikipedia.org/wiki/Hofj%C3%A6germester
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Frode_Busky-Neergaard&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Etatsr%C3%A5d
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98K
https://da.wikipedia.org/wiki/Grossist
https://da.wikipedia.org/wiki/Grossist
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Knud Johan Victor Rasmussen 
var en dansk/grønlandsk polarfor-
sker, der udforskede Grønland og 
Arktis på adskillige ekspeditioner 

Født: 7. juni 1879, Ilulissat, 
Grønland. Død: 21. december 
1933, Gentofte. 
Knud Rasmussen blev født i Ja-
kobshavn, nuværende Ilulissat i 
Grønland. Faren var missionæren 
Christian Rasmussen som boede 
og fungerede som præst og semi-
narielærer i byen i over 20 år. 
Moren var Sofie Lovise Susanne 
Fleischer, en kvinde hvis mor var 
grønlænder. 
Sine første skoleår tog han i Ilu-
lissat, men i 1891 kom han som 
12-årig til Danmark fordi han 
skulle på kostskole. 5 år senere 
kom resten af familien også til 
Danmark da faderen af helbreds-
mæssige årsager ikke længere 
kunne bestride stillingen i Jakobs-
havn. Faderen fik en stilling som 
sognepræst i Lynge, i Nordsjæl-
land, hvor familien atter kunne 
samles i en præstegård. 
 

Kvinderne sværmede om polar-
kongen  
Polarforskeren Knud Rasmussen, 
der døde som 54-årig i 1933, var 
en mand med format. En vaske-
ægte charmør. Han kunne ikke 
bare styre et spand vilde hunde 
hen over indlandsisen, men også 
forføre borgerskabets døtre, når 
han i kortere perioder vendte 
hjem til Danmark og skiftede ka-

mikkerne ud med laksko. 
Kritikeren Tom Kristensen  og 
Knud havde isoleret sig på en 
gård i Jyllinge, hvor Tom var sat 
til at redigere de mange opteg-
nelser, som Knud havde skrevet. 
Han udtaler her: ”Jeg kunne ikke 
holde pigerne borte, de dalede 
som manna i ørkenen for Knuds 
maskuline charme. Når jeg holdt 
vagt ved den ene dør, smuttede 
de ind ad den anden. Knud hav-
de svært ved at sige nej.” 
 

Det kunne Rasmussen heller ikke 
dengang i efteråret 1905, da han 
mødte den unge og skønne Ellen 
Hallas i en kreds af unge, livsgla-
de mennesker, der havde Knud 
Rasmussen og hans to søskende, 
Me og Christian, som et naturligt 
og vildt energisk centrum. 

Knud  
Rasmussen 
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Kilde: Wikipedia, den frie  
 encyklopædi. 
 www.b.dk/kultur 
Foto: Knud Rasmussen Selskabet 
 Arkiv.dk 
 

Knud og Dagmar 1909 

Deres første møde var i efteråret 
1905, hvor Ellen Hallas skulle 
aflevere en fransk stil til en ven-
inde og tilfældigt mødte den 26-
årige Knud Rasmussen. Som 
mange andre kvinder var hun til-
trukket af Knud Rasmussens sen-
sualitet og af hans blandede af-
stamning, der lyste ud af de dybe 
øjne.  
 
 
 

 
 
Mere blev det dog aldrig til mel-
lem Knud Rasmussen og Ellen 
Hallas. Hun blev siden gift med 
en stadsingeniør (Olaf Forchham-
mer ), og Knud Rasmussen var jo 
allerede i 1908 blevet gift med 
Dagmar Andersen, som med ti-
den skænkede ham to døtre og en 
søn. 
I 1933 vendte Knud Rasmussen 
hjem fra den 6. og 7.Thuleekspe- 
dition  som en syg mand, og han 
døde samme år.  
Som Rasmussen selv sagde i 
1910 - og på strålende vis perso-
nificerede til sine dages ende: 
 
 

”At dø er ikke svært,  
at leve oftest en kunst.” 

 

 
 
 

Ellen Hallas, 
ca. 1905-1911 
senere  
Forchhammer 

Knud Rasmussen  
på 5.  
Thuleekspedition. 
 

 

https://www.google.dk/search?biw=1632&bih=1054&q=knud+rasmussen+f%C3%B8dt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEkxLNMSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5APLmmnokAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj--pT1iNTRAhXhDZoKHXLgDlMQ6BMIswEoADAV
https://www.google.dk/search?biw=1632&bih=1054&q=Ilulissat+Gr%C3%B8nland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEkxLFPiBLEMi8wyyrXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAJh8RiIvAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj--pT1iNTRAhXhDZoKHXLgDlMQmxMItAEoATAV
https://www.google.dk/search?biw=1632&bih=1054&q=Ilulissat+Gr%C3%B8nland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEkxLFPiBLEMi8wyyrXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAJh8RiIvAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj--pT1iNTRAhXhDZoKHXLgDlMQmxMItAEoATAV
https://da.wikipedia.org/wiki/Ilulissat
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nland
https://da.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A6r
https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_Rasmussen_(pr%C3%A6st)
https://da.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A6st
https://da.wikipedia.org/wiki/1891
https://da.wikipedia.org/wiki/Forchhammer
https://da.wikipedia.org/wiki/Forchhammer
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Busturen starter fra Kirketorvet 
søndag den 7. maj 2017 kl. 09:30. 
 
 

Udflugt til Bjørn Wiinblad Museet 
 

og Dyrehavsbakken 

Forventet hjemkomst 
ca. kl. 17. 

Der køres til  Lyngby, 
hvor vi ankommer til  

Bjørn Wiinblad Museet  
 

”DET BLÅ HUS” 
 

ca. kl. 10.30. 
Vi bliver modtaget af guider 
som viser os rundt i museet. 

Billetter til turen kan  
købes i Arkivet fra mandag  

den 24. april 2017  
kl. 9 - 12 

til en pris af kr. 200. 
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Derefter køres til Dyrehavs-
bakken, hvor der serveres fro-
kost, på Restaurant Valentino. 

 
 
 

Man kan datere restaurantens opbygning til ca. 1880, da var det et fa-
milie foretagende , kaldet Jensens familie have. Der findes billeder der 
viser hele familien samt personale, ca 20 personer. På dette tidspunkt 
var der kun åbent i de lyse måneder, så det var en kort periode. I 1917 
er der kommet nye ejere til, og der omdøbte man navnet til Valentino, 
nok inspireret af den store stum films stjerne Rudolf Valentino. Han var 
den tids store kvinde bedårer ak ja, ak ja. Restauranten har gennem 
årene været kendt for god og borglig mad, hvor man kan sidde og nyde 
sin mad og kikke ud over Bakken. Den nuværende ejer af Valentino, 
købte restauranten i 1969, og den bliver stadig drevet som familiere-
staurant. 

Efter spisningen vil der være 
et par timer til fri disposition, 
hvor man kan gå omkring på 
Dyrehavsbakken og evt. kig-
ge ind i Korsbæk på Bakken.  

Herefter går turen tilbage til 
Slangerup. 

https://www.houzz.dk/projects/2043678/det-blaa-hus-bjoern-wiinblad-museum
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Vil du hjælpe med at bevare lokalhistorien? 

Vi har stadig brug 
for flere frivillige, 
kærlige hænder til 
at holde orden på 
vores hyggelige 
smedehave. 
Så.... har du tid og 
lyst til at hjælpe os, 
kan du kontakte 
Henny Bøgh på 
telefon 2099 5435, 
eller besøge os lør-
dage mellem 10 og 
13. 

Erik Mortensen, frivillig medarbejder på  
arkivet samt æresmedlem af Lokalhistorisk 
Forening for Slangerupegnen. 
Altid kyndig og hjælpsom. 

Den gamle Smedje, Kongensgade 23 

 Holder du af gamle fotos 
og historier fra din by? 

 Er du god ved en PC? 
 Kan du lide at være med til 

at bringe orden i tingene? 
 
På Slangerup Lokalhistoriske 
Arkiv er der altid masser af ar-
bejdsopgaver. Hvis du har lyst til 
at hjælpe - både med  få og med 
mange timer, kan du kontakte 
arkivleder Anne-Marie Jørgensen 
på: amjoe@frederikssund.dk  
eller telefon 2035 2765. 
Du er også meget velkommen til 
at besøge os på arkivet torsdage 
mellem 14 og 18. 
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Kim Jespersen 

Ulla Lindgren Christophersen 
Lissie og Keld Rosenager 

Birthe Rud Nielsen 
Frank Ungstrup 

Nina Sommer 
Jane Borg 

Karen Margrethe og Jan Boserup 
Ingerlise Brink 

 

Vi byder hjertelig velkommen 
 

 

Historisk Forening for Slangerupegnen 
 

MEDLEMSKORT 
 

For perioden 1. jan. 2017 - 31 dec. 2017 

 

Nye medlemmer 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjioe3rzq_OAhVEJ5oKHROECNcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartkid.com%2Fcorner-scroll-borders-cliparts%2F&bvm=bv.129391328,d.bGg&psig=AFQjCNHxS3ORqqfHonglloKctJyfOSj


 

Medlemskontingent for 2017: 200 kr. årligt pr. husstand 
Pensionister og efterlønnere 150 kr. 

 
 

Bestyrelse  Tlf. 

Jens Lindgreen Formand, Turudvalg og foredrag 2783 0880 
Irene Nielsen Næstformand, Lokalarkivet, foto/scanning, redaktør E.T. 4060 3245 
Torben Møller Kasserer, udstilling 2251 3431 
Henny Bøgh Sekretær, Turudvalg og foredrag,  
 Den gamle Smedje, udstilling 2099 5435 
Jørgen Wammen Den gamle Smedje, udstilling 2082 5435 
Jan E. Andersen Den gamle Smedje 4733 4842 
Karsten Andersson Turudvalg og foredrag, Lokalarkivet 4733 4006 
 

Suppleanter Jørgen Rasmussen, Susanne Havsholm og Aase Nielsen 
 

Lokalhistorisk Arkiv for Slangerupegnen, Kongensgade 18 

Arkivleder Anne-Marie Jørgensen træffes på arkivet torsdag kl. 14-18      4735 2372 
Bestyrelsen træffes på arkivet mandag kl. 9-12 og torsdag kl. 14-18 
Ring på tlf. 4735 2372 for at aftale eventuelle andre tidspunkter. Alle er velkomne. 
Indgang i Kongensgade 18 (i Rådhushaven, bag biblioteket), følg de blå skilte. 
 

Den gamle Smedje og udstillingen, Kongensgade 23 

Lørdag den 6. maj 2017 åbner vi den nye sæson. 
Der er åbent lørdage fra kl. 10-13. Se evt. opslag på porten. 
 
Ønsker om at besøge Den gamle Smedje og udstillingen kan rettes til:  
Henny Bøgh, tlf. 2099 5435 
 

Ejegod Tidendes  

redaktion: Bestyrelsen  

Ejegod Tidende udgives af 
Lokalhistorisk Forenings 
Forlag og udkommer kvartalsvis 
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