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Anders far, Gert Grøndahl, blev grafiker og 

tekstforfatter og skrev artikler til Gilleleje Mu-

seums årbog om tiden 1930-1960. Anders 

bor stadig i sit barndomshjem i Munkerup og 

fortæller i sin artikel, hvordan han oplevede 

tiden i den efterfølgende periode i 1970´erne.

Anders Grøndahl uddannede sig som jour-

nalist på Frederiksborg Amts Avis, men opgav 

den traditionelle løbebane til fordel for en skri-

bentvirksomhed, der betyder, at han opholder 

sig meget i Italien og Rom. Gennem mødet 

med den romerske livsglæde blev Anders ku-

reret for sin generthed og grundlagde et langt 

italiensk forfatterskab. 

Hans indgående kendskab til de mange ”lo-

kalsamfund” i Rom har lært ham, at der ikke 

er så stor forskel på os, som vi måske tror. 

Anders Grøndahl fandt således sit Gilleleje i 

Rom – og sit Rom i Gilleleje. Derfor afsluttes 

artiklen med et afsnit om det at være ”lokal” i 

begge byer.

Når jeg først havde sat mig noget i hovedet, kunne 

end ikke tyve vilde heste trække mig til drikketru-

get.

– Den knægt er da mærkelig, sagde forældrene 

til en af mine klassekammerater og det var der vist 

almindelig enighed om i Gilleleje dengang i 

1970’erne.

Den knægt er da mærkelig! 
– Gilleleje og Nordkysten i 1970’erne 

AF ANDERS GR ØNDAHL

Forfatteren og tegneren Anders Grøndahl 

(født 1957) fortæller i denne artikel meget 

personligt om sit unge liv på Nordkysten i 

1970’erne, hvor han var en genert og meget 

videbegærlig elev på Gilleleje Skole. Anders 

tegnede og skrev tidligt til de lokale aviser.

Grøndahl-familien stammer fra Esrum og 

især Munkerup. Anders’ farfar var skrædder-

mester i Esrum og hans tipoldefar Christian 

Vilhelm Grøndahl murermester i Munkerup. 

Sådan så jeg ud omkring 

1970, når der blev taget 

skolefotos. Det var de 

islandske sweaters og 

det lange pandehårs tid. 

Man drak te af tykvæg-

gede kopper, der var 

fuldt blus på stearinlyse-

ne og mine skolekam-

merater hørte rockmusik, 

men dér satte jeg græn- 

sen. Min musiksmag var 

helt anderledes. Allerede 

dengang holdt jeg af 

klassisk musik suppleret 

med jazz og bossanova. 

Det kom man ikke langt 

med hos pigerne.
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Men min farmor Else Grøndahl var ikke enig. I 

Tornbakkehus på Grøndahlsvej i Munkerup sagde 

hun altid til mine nogle gange tvivlende forældre:

– Anders er sådan en fornuftig ung mand. Det 

skal nok gå alt sammen.

Farmor var i øvrigt ejer af Munkerupkiosken 

1941-1952 og senere en cyklende institution på 

egnen med udgangspunkt fra familiens gamle jor-

der i Munkerup. Nærmere bestemt det sort-hvide 

træsommerhus fra 1930’erne, Tornbakkehus, som 

stadig står yderst på klinten lige overfor Kullen og 

Mölle i Sverige, og som i dag ejes af min onkel og 

tante, Eva og Ebbe Grøndahl.

Faktum er, at jeg var en enspænder, tidligt på jagt 

efter den større mening med tilværelsen.

Jeg havde ikke smag for at være med i gruppen 

og gik mine egne veje. Mine forældre Kirsten og 

Gert gav mig plads til at søge. Så ikke på vilkår om 

jeg ville deltage i fællesbadningen efter gymnastik-

timen på Gilleleje Skole.

Alle sagde, at det var obligatorisk, men det var 

(og er) noget nær det værste ord, man kunne bru-

ge som argument imod mig – og imod en grøndah-

ler generelt. Andre fremhævede, at når jeg skulle 

ind til militæret, var der ingen pardon.

Fællesbadning? Aldrig i livet. Jeg var, og er, meget 

privat. Hvis militæret forlangte fællesbadning, så 

værst for dem selv. Jeg ville i givet fald være militær-

nægter. Havde dog held i lotteriet og trak vel nok det 

højeste frinummer nogensinde. ”Hav et godt liv 

Grøndahl”, sagde manden ved sessionen, der havde 

fundet mig ekstremt velegnet til tjeneste trods mine 

postulater om et vanskeligt sind og en dårlig ryg.

Men badningen efter gymnastikken, der blev 

gennemført under ledelse af min højt værdsatte 

lærer Finn Peitersen, som jeg også havde i historie, 

udgjorde et dilemma!!!

Hvordan skulle jeg slippe ud af den knibe?

Ingen kunne overtale mig til at deltage i dette 

kortvarige ubehag under kolde vandstråler. Så min 

far måtte finde sin fyldepen, og en forklaring, frem 

og skrive i min meddelelsesbog til klasselæreren, 

som var den unge Annelise Christiansen. Jeg har 

den endnu som dokumentation.

Hun må have moret sig kosteligt over dette fyl-

depennenotat fra renæssancefamilien ude i Mun-

kerup, da hun læste følgende meddelelse:

– På grund af risikoen for fodvorter bedes Anders 

fritaget for fællesbadning!

Året er 1972. Gilleleje Skole er et forunderligt 

sted med nye progressive lærere og en ældre 

ledelse med inspektør Madsen som chef. En mand 

der stod respekt om blandt os elever, der hele 

tiden søgte ud til grænserne. Når han kom marche- 

rende i sit grå jakkesæt med to nyspidsede, gule 

Viking nr. 2 blyanter i højre lomme, stod vi ret. Vi 

holdt af ham på vores egen måde. Også selv om 

Sammen med familien 

Bang fra København 

satte jeg garn efter laks 

og havørred ud for 

kysten i Munkerup. Et 

godt sted for fiskeri. Her 

står jeg ikke uden stolt- 

hed med morgenens 

fangst engang i 1972.
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Madsen forlangte, at vi sang morgensang og blev 

rasende, når bøllerne fyrede stinkbomber af under 

julemessen i Gilleleje Kirke. Han ryddede rummet 

slet og ret. Vi blev alle sendt hjem. Denne episode 

fandt sted i julen 1972.

Klog mand. Lidt disciplin og opdragelse har vi vist 

ikke taget skade af.

Mærkelig eller bare anderledes?
Jeg kørte ikke på Puch Maxi-knallert ligesom mine 

klassekammerater blandt drengene. Pigerne fore-

trak i øvrigt Velo Solex.

Jeg gik ikke på diskotek, hadede at komme på 

lejrskole med klassen og ville ikke konfirmeres. Af 

samme grund ringede pastor Splied fra Søborg Kir-

ke mig op en dag og vi fik en længere samtale. Jeg 

fortalte ham, at det virkede falsk på mig at bekræfte 

sin dåb ved udenadslære, når det alle tænkte på, 

var gaverne der fulgte med. Splied var enig i dette. 

Jeg lovede at opsøge ham, hvis jeg senere i livet 

fortrød. Det blev dog ikke aktuelt.

Mærkelig knægt.

Jeg læste også bøger. I timevis fordybede jeg mig 

i dem. Historie, naturskildringer og tegnekunst. Jeg 

gik på tegneskole og blandt idolerne var de fine 

bladtegnere Ib Andersen og Des Asmussen fra Fre-

densborg og Ebbe Sadolin fra Frederiksberg. Samt 

marinemaleren Andreas Laursen, som var vores 

nabo i Munkerup og som brugte meget tid på at 

undervise mig. 

På mine cykelture rundt 

på Nordkysten i 1970’- 

erne var tegneblokken 

altid med. Jeg nåede lige 

at få det fine stråtækte 

hus på Havnevej i Gille- 

leje ned på papiret, før 

det forsvandt ved en 

ifølge bysnakken ulovlig 

nedrivning. Jeg har 

tegnet det set fra for- 

tovet ved kanalen, skråt 

over for den nu nedlagte 

Irma-forretning.
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– Du skal se, for pokker, sagde han altid. – Brug 

øjnene.

Jeg tegnede løs og mine kammerater anså mig 

vist for fortabt.

Heldigvis var jeg god til badminton og det hjalp 

lidt på min lokale status. Jeg blev ret god til det, 

men ”lille-Anette” fra min klasse, som boede på 

Gasværksvej hos sine forældre Lizzie og Palle, og 

som jeg var lidt forelsket i, var ekstremt meget bed-

re til badminton og bankede mig så let som ingen-

ting. Det var ydmygende. Men hun var vist også 

Sjællandsmester indtil flere gange.

Nu var det sådan, at jeg også var begyndt at skri-

ve artikler, eller rettere ”stykker” som det hed i fol-

kemunde, i lokalaviserne – og det mere end gen-

oprettede min sociale status i Gilleleje og omegn. 

Dér lå min fremtid. Journalistik kan føre til alt, når 

blot man forlader det i tide. Få år senere kom jeg til 

Rom – og så var min skæbne afgjort.

Dengang i 1970’erne, hvor jeg var teenager, holdt 

jeg af at strejfe omkring for mig selv på vores nord-

kyst. Især strækket fra Gilleleje, over Nakkehoved 

Fyr, op over Hesbjerghøjen og videre ind imod Vil-

lingebæk, Villingerød, Rusland, Hornbæk med plan-

tagen og Kullen som baggrundsprofil tiltrak mit blik 

og min sjæl.

Det gør det stadig. Den plet på verdenskortet er 

noget ganske særligt. Naturen er stor og blid på én 

gang. Der er skarphed i luften og lys over land. 

Sammen med familien Bang fra København hav-

de jeg en lille jolle liggende for enden af Vedskov-

vejen nær Munkeruphus. Vi stod ud i de kolde vin-

teraftener og satte garn efter laks.

Dem var der mange af og vi var ganske mange 

fritidsfiskere på den del af kysten. En af de ivrigste 

var Hakon Larsen, tidligere Østerledgård, som boe-

de sammen med sin moder Astrid på et mindre 

husmandssted i Munkerup bag min farmors, og se-

nere Fru Smidts, kiosk. Her parkerede jeg min cykel 

i mange år. Hvis vejret var dårligt tog jeg skolebus-

sen foran Barnets Hus (den røde murstensbygning 

midt i byen var børnehjem i mange år). 

Men jeg foretrak at cykle hele vejen. Allerede 

dengang vidste jeg, at rugbrødsmotoren er en af de 

bedste veje til oplevelser.

Heldigvis er der stadig liv 

på Gilleleje Havn, selv 

om kutterne er blevet 

færre. Her renses der 

garn på pladsen foran 

auktionslokalerne. 

Motivet er fra begyndel-

sen af 1970’erne.
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Gilleleje under forandring
Gilleleje har mistet mange kuttere siden dengang 

og nye byggerier af tvivlsom æstetisk værdi er kom-

met til, men stadig har den gamle bydel og naturen 

omkring fiskerlejet noget særligt over sig. Strækket 

fra Gilleleje til Hornbæk rummer de ægte kvaliteter, 

som vi søger og som tiden ikke har spoleret. Hav-

nene har fremdeles den rigtige stemning og lugt.

Gå dig en tur på havnen. Brug øjnene. Snus ind. 

Lyt. 

For mig er det euforiserende stoffer. Jeg er af-

hængig af det her.

Dengang i 1970’erne cyklede jeg ud i Nordsjæl-

land, bevæbnet med tegneblok, pen og fotoappa-

rat. I dag går det op for mig, at den tid er historie og 

at jeg fylder 60 i 2017. Mærkeligt at mine tegninger 

nu er næsten 40 år gamle. De sidder i håndleddet 

endnu og jeg kan huske hver en streg, jeg førte på 

papiret.

Tid er et underligt elastisk begreb. Jeg synes, at 

det var i forgårs, at jeg gik i Gilleleje Skole og blev 

undervist af gode lærere som Annelise, Willy, Ton-

ny, Poul Arvedlund, Mikkelsen, Mortensen, Ny-

gaard, Finn Peitersen og alle de andre. De var me-

get forskellige af alder, typer og politisk observans, 

men forsøgte alle at lægge solide fundamenter i os.

Det var i flippertiden. Kassebuksernes udhæng 

over skoene var enorme, håret var langt og nogle 

sang lange bange sange. Men en rest af gamle da-

ges disciplin og respekt for livet overlevede i klasse-

lokalet og det var godt.

Man gav sig tid til livet
Når jeg ser på billeder fra den tid, virker det hele 

gammeldags. Bilerne var små og firkantede, undta-

gen Citroen 2 cv, som stadig er en smuk skulptur. 

Designet på min fars Volvo Amazon 121 holder 

også. Den var rød. Volvoen udstrålede en tryghed 

og godmodighed, men også frækhed, som jeg sav-

ner i dagens strømlinede bildesign. 

Træerne var lavere dengang. Fra mine forældres 

overdækkede terrasse kunne vi se over til Kullen og 

helt ned til Hornbæk. I dag kan vi se ud til vores 

eget skel og haven som mine forældre begyndte at 

anlægge er i dag en lille park, som jeg bruger me-

get tid på at passe.

Delvist selvforskyldt arbejde. Jeg holder af træer, 

roser, blomster og urter og har plantet ganske me-

get, siden vi overtog huset efter min fars død i 

2005.

I 1970’erne var der langt imellem bilerne på ve-

jene og få mennesker i naturen. Jeg kunne cykle 

fredeligt afsted på mine stier langs havet og på 

En vindblæst oktoberdag 

ude i Villingerød lige før 

vejen ind til Tegners 

Museum. Gården står 

der endnu. Den hedder 

nu Birkely og herfra 

driver Sysser og hendes 

familie deres gårdbutik 

med grønt, kartofler og 

urter fra marken lige 

overfor landevejsboden.
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Strandvejen. Stemningen på nordkysten var tilbage-

lænet. Man så folk i haverne, der sad i deres kurve-

stole med aviser og bøger. Der stod ofte ver-

muthflasker på bordene. Man gav sig tid til livet. 

Mobiltelefonen og computeren havde endnu ikke 

forpestet livsrytmen og gjort mennesket afhængig 

af at være på hele tiden.

Posten i uniform hilste jeg på hver dag. Jeg mød-

te ham først i Munkerup og senere på dagen ude i 

nærheden af Nakkehoved. 

Jeg tog op til fyret hver dag. Det er et sted, jeg 

virkelig elsker.

Det hvide tårn som det står der på sin klint, om-

sluttet af susende fyrretræer, marehalm, hybenro-

ser og maki. Det blide, men skarpe lys herude fasci-

nerer mig og når jeg cykler på jordstierne i dag, 

genkender jeg det knoklede rodnet og stiens sving 

fra dengang jeg var barn.

Er folk i Gilleleje, og her mener jeg især de nye 

generationer, virkelig klar over hvilken enestående 

plet, de bor på?

Jeg håber det.

På dette lidt falmede 

foto, som jeg har taget i 

1970 med min fars 

Polaroid-kamera, kan 

man virkelig se forand- 

ringen i havnen. Den- 

gang var der så mange 

kuttere, at de måtte 

lægge til ved siden af 

hinanden. Det var lige 

før, at man kunne gå 

hen over havnebassinet 

fra kutter til kutter.
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Tænk, man kunne købe bøger i  
Dronningmølle
Dengang i 70’erne fandtes der rigtige og ret velas-

sorterede købmandsforretninger i Munkerup og 

Dronningmølle. For ikke at glemme dem i Gilleleje 

(Meyn) og Hornbæks to købmandsfamilier, Kubiak 

med ”Tjalken” og familien Leedgaard med forret-

ning i såvel Hornbæk som i Kildekrog.

Desuden lå der tilmed gode boghandlere i både 

Gilleleje og Hornbæk. Også midtvejs kunne man 

købe bøger, hvis behovet meldte sig. Skråt overfor 

købmand Elo i Dronningmølle drev Hr. Madsen 

nemlig Hjørnekiosken og her stod bøgerne i stati-

ver og ventede på kunder. Det ser man ingen ste-

der i dagens kiosker bortset fra lidt banale bestsel-

lere. Jeg kan huske, at min far kunne købe nogle af 

verdens bedst skrevne krimier, Georges Simenons 

små romaner med Kommissær Maigret i hovedrol-

len. I Dronningmølle!! Der må have været et dan-

net publikum til dem. Det er der ikke i dag. Den-

gang var egnen beboet af en række hæders- 

mennesker, der havde været med i 2. Verdenskrig 

og som nu drev deres små selvstændige forretnin-

ger. De besad dette særlige nordsjællandske lune, 

Da jeg fik kørekort i 

1975, lånte jeg mine 

forældres orange Fiat 

127 til turene rundt i 

Nordsjælland. Her har 

jeg parkeret ved køb- 

mand Leedgaards filial i 

Kildekrog engang i 1978.

På det tidspunkt havde 

Hornbæk to købmands-

dynastier, familien Kubiak 

med Tjalken og Leed- 

gaard med forretning i 

såvel Hornbæk som 

Kildekrog.

Hos Kirsten Ringsted i 

Gilleleje Boghandel 

udstillede jeg nogle af 

mine tegninger. Heldig- 

vis tog jeg et foto en 

gang sidst i 1970’erne. 

Nu er den nedlagt lige- 

som den i Hornbæk. 

Verden er blevet mere 

TV-overfladisk og mange 

fordyber sig ikke i bøger- 

nes verden. Det er ånde- 

lig fattigdom.
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som man især finder ”norens for skovene”. Et ud-

tryk som for nylig blev trukket frem fra glemslen af 

Inger Lundbak, som altid er en stor hjælp ved vore 

italienske livsnyderaftener i Pyramiden. 

Lad nu dette smukke gamle hus blive stående. 

Giv det en kærlig hånd og brug det til kulturelle 

formål. Jeg synes ikke, at Gilleleje trænger til flere 

moderne betonhuse.

Tilbage til 70’erne
 På Firhøjvej mødte jeg som regel gartner Christian-

sen, gartner Knudsen og Thorkild Vandmester, der 

alle havde været frihedskæmpere under krigen. 

Det tog så lang tid at få sludret færdig, at min mor 

måtte anskaffe sig en stor skibsklokke for at få kaldt 

mig hjem til spisetiderne. Klokken har jeg endnu.

- Hils på bjerget, saluterede Thorkild altid, når jeg 

langt om længe kørte hjem til mine forældre på 

Højvejen, som ganske rigtigt ligger lige under Hes-

bjerghøjen (fra Bronzealderen), der med sine næ-

sten 50 meter er Nordkystens højeste punkt.

Et sted hvor jeg stadig får luft under vingerne og 

lys i øjnene – præcis som i Rom.

Jeg hører til i såvel Rom som i Gilleleje
Hvad vil det sige at være lokal? 

Det at man hører til et bestemt sted, at man er 

optaget i lokalsamfundet, at man er en af ”vore”, 

må være det umiddelbare svar.

Mine læsere har ofte spurgt mig, hvordan jeg så 

både kan være ”en af vore” her på Nordkysten og i 

Rom? 

Det er ganske rigtigt sådan, at jeg også er lokal i 

Rom, der officielt er en storby, men som i virkelig-

heden består af en masse små landsbyer, der er 

smeltet sammen. Borgerne her anser sig ikke som 

romere, men som ”monticiani”, dem fra Mon-

ti-kvarteret, eller som”trasteverini” dem fra Traste-

vere. For ikke at glemme den måske mest originale 

bydel, Il Ghetto, Den jødiske ghetto lige nedenfor 

Capitol-højen. Alle disse lokaliteter og deres borge-

re er stærkt prægede af stedets historie og dyrker 

fremdeles landsbylivets glæder midt inde i hoved-

staden, hvilket netop er et af Roms mange charme-

rende træk.

Jeg forstår helt umiddelbart de mennesker. Svin-

ger med dem, har samme spontanitet og oplever 

den samme glæde ved livets enkle goder, ikke 

mindst ved bordet.

Efterhånden kender jeg mange af deres ellers 

interne hemmeligheder og kan navigere i miljøet 

med en stor grad af detaljerigdom og med nøje 

kendskab til lokale personer og deres øgenavne. 

Man kommer langt med folk ved at lytte efter det, 

som de fortæller. Jeg kender byens historie og dens 

huse, dens smøger, afkroge, kældre og kirker. Jeg 

Nordkysten uden de tre 

glimt i natten fra Nakke- 

hoved Fyr er utænkeligt 

for de fleste af os lokale. 

Naturen, vinden, himlen 

og fyrets hvide mure 

med den røde top gør 

dette sted enestående. 

Selv på mørke dage er 

der her på klinten et 

særligt lys.

Her er vi fremme ved 

1981, hvor jeg netop er 

begyndt som journalist- 

elev på Frederiksborg 

Amts Avis. Samme år 

kom jeg for første gang 

til Rom. Det ændrede 

både mit liv, min karriere 

og min figur. Genert- 

heden forsvandt som 

dug for solen.
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har lært kunsten at fyre kærligt ironiserende eller 

måske ligefrem kyniske replikker af om politikere, 

om livet og om romerne. Især det sidste elsker de 

at høre og hele deres krop gynger af grin, når det 

går ud over dem selv. Romernes humor er sort. Det 

er min også. 

Jeg gør mig altid umage for at komme menne-

sker i møde på lige fod og helt uden markeringer af 

at høre til i en bestemt økonomisk eller intellektuel 

klasse, frem for alt uden det prestige- og penge-

snobberi, som desværre kendetegner mange i vore 

dage. 

Man kommer langt med selvironi, ærlighed og be-

skedenhed er min erfaring. Med ærlighed mener jeg 

det i alle i livets øjeblikke. Det være sig ærlighed i 

pengesager, aftaler, moral og kærlighed, men også 

når det er svært at være ærlig. Måske netop dér.

Jeg har således gået romerne i møde med hjer-

tet og af lyst til at lære dem at kende som menne-

sker.

Sværere er det såmænd ikke. Heller ikke i Gillele-

je og Munkerup.

Gil’lejerne og romerne har en del til fælles, selv 

om italienerne taler meget mere. For eksempel 

skal man gøre sig fortjent og man skal være ærlig. 

Ligesom i Gilleleje og Munkerup hjælper det også i 

Rom at have fem generationer på kirkegården, hvis 

man vil betragtes som lokal. Det kan jeg ikke præ-

stere. Jeg er jo ”kun” fjerde generations munkerup-

per.

Men hvis nu man kan få folk til at smile eller til 

ligefrem hygge sig i ens selskab. Og hvis man kan 

sno sig igennem de lokale og politiske dramaer 

med elegance ved aldrig at markere et bestemt  

Dette gamle postkort, 

købt hos Hjørnekiosken i 

Dronningmølle, viser en 

interessant detalje på 

”slottet” i byen. På skiltet 

kan man læse, at der 

både var bar, restaurant 

og hotel. Utænkeligt i 

dag, desværre. Vi lokale 

kalder det for slottet, 

men i virkeligheden er 

det en vandmølle. Den 

første blev anlagt i 1271 

her, hvor Esrum Å 

munder ud i Sundet.

For god ordens skyld et 

nyt foto af forfatteren til 

denne artikel. Det italien- 

ske køkken har sat sit 

præg, hvilket jo er godt 

for troværdigheden, når 

man nu lever af at for- 

tælle om det.
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politisk tilhørsforhold, men derimod give udtryk for, 

hvordan vi almindelige mennesker løser de selv-

samme problemer, ja så er det som om, der godt 

kan dispenseres fra ”fem-generationers-reglen”. 

Man skal tale til mennesket. Frekvensen skal være 

humanistens. Så nikkes der på sladrebænkene.

Gillelejes kuttere har al- 

tid været et af mine ynd- 

lingsmotiver, både til søs, 

ved molen og på værft. 

Motiverne er der endnu 

og det kribler i fingrene 

for at tegne dem igen. 

Men i dag er der så 

meget andet, man skal 

nå.
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