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Frederiksborg Amts Avis den 26. oktober 1988 

Historien om Tingbakkehallen 

En idrætshal i Esrum/Esbønderup ville i dag være noget man syntes var en selvfølgelighed. Hvor-

dan skulle man ellers spille bold, badminton, bordtennis, lave gymnastik om vinteren, vil man sik-

kert spørge. 

Den tanke havde idrætsfolkene også for mange år siden. Helt tilbage i 70érne poppede tanken og 

ønsket op, når man tænkte fremtidsplaner. 

I 1964 skrev Morten Korch filmen ”Kampen om Næsbygaard”. Få år efter startede idrætten i Esrum 

og omegn ”Kampen om en idrætshal”. Når du har læst nedenstående skildring, giver du mig nok 

ret.  

Sidst i 70érne havde man på lokalt plan drøftet placering af en hal, men som tiden skred frem kun-

ne man godt indse, at hvis man skulle gøre os forhåbninger om en hal, var chancerne størst i for-

bindelse med en skoleudvidelse – altså flere spor på Tingbakkeskolen. 

Idrætten i Græsted-Gilleleje kommune (som den hed dengang), lavede sine egne prioriteringspla-

ner, hvor idrætsplan 1, var den med de store ønsker. I marts 1979 står på denne plan: Hal med 

skydekælder og bordtennislokaler til 

opførelse i 1982 – beløb 7 mill.kr. 

Så skulle den være hjemme – troede 

man. Men nej, som bekendt skulle 

der gå mange år, før det blev en 

realitet. 

I 1988 skrev jeg, som dengang var 

formand for EIF, i vores meget læste 

klubblad, at der måske var gået poli-

tik og valgstemmer i beslutningen 

om en idrætshal i Esrum-

/Esbønderup området. Her henviste 

jeg til, at man for små 10 år siden, 

satte hallen på Idrætsplan 1 og at 

den var skrevet på som færdig i 

1982. Dette indlæg tog Frederiks-

borg Amts Avis (FAA) op og bragte i 

avisen den 26.10.1988. Jeg tror nok 

det gav nogle svar retur, fra politik-

kerne . Fælles for svarene var: I skal nok få den hal. I bliver ikke snydt! 

I perioden, fra slutningen af 70érne til hallen stod der i 1997, rendte en række forkæmpere by-

rådsmøderne tynde for at lægge pres på politikkerne, vel vidende at kommunen ikke havde mange 

penge at gøre godt med. Der kom heller ikke til at mangle avisindlæg om hallen, lige som klubbla-

det var et godt medie, at fortælle om sagnet af en hal. Klubbladet blev også sendt til den skrivende 

presse. 

I januar 1980 vedtog byrådet at udbygge Tingbakkeskolen for 31 mill.kr. Denne udbygning inde-

holder plads til den 2-sporet skole, med idrætshal (boldspilhal). Udbygningen skulle stå færdig til 

skolestart i august 1984. Men som de fleste ved holdt den ikke med hensyn til hallen. 

Op gennem 80érne var der meget avisskriveri vedr. det ”forsømte hjørne i kommunen”, som også 

blev kaldt ulandet, øst for Gillelejevejen. Kommunen ønskede at sælge medborgerhuset i Esrum 

og herefter erstatte lokalerne med rum og plads på Tingbakkeskolen. Samtidig skulle der laves 

SFO-ordning og Tingbakkeskolen skulle have elever op til 10. klasse. 
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Avisindlæg i Ugeposten den 24. juli 1990 

Så var det foreningslivet igen kom massivt på banen. Kommunen sagde de ønskede helhedsløs-

ninger og fremtidssikring, så sagen var efter foreningslivets mening klar. En udbygning af skolen 

og opførelsen af en boldspilhal, var selvfølgelig løsningen. Så var der plads til et kulturcenter for 

idræt og øvrige foreninger. 

Alle områdets foreninger, havde nedsat en arbejdsgruppe, som fremlagde et godt projekt, med 

tilhørende planer og tegninger, udført af arkitekt Finn Bang Christensen.  

Men – nej. Det kunne der desværre ikke findes penge til. Denne beslutning tages i februar 1989. 

I 1990 kom måske 

et lille gennem-

brud. To byråds-

medlemmer havde 

fået en genial 

plan. For øvrigt 

samme plan, som 

2. kreds formand 

og EIF formanden, 

havde fået halv-

andet år før. 

Hvad det drejer 

sig om, kan du 

læse i avisindlæg-

get her til venstre. 

Og ja, den ene 

politikker er vores 

nuværende stats-

statsminister 

(2016). 

Nu var der snart gået 20 år, fra vi begyndte at tale om idrætshal i Esrum/Esbønderup. Kunne vi nå 

at få en hal op at stå inden ”jubilæet” – altså 20 års kamp? 

I 1992 sker der så noget igen. Et kommissorium bestående af politikere, embedsmænd og folk fra 

idrætten, blev sammensat. Arbejdstitlen blev ”hal 95”, fordi målsætningen var at indvie Tingbakke-

hallen i 1995. Så lang så god – vi var dog tættere på end nogen sinde før. I november 1992 drog 

arbejdsgruppen på tur for at se på haller og om der var ideer vi kunne bruge. I gruppen var idræt-

ten repræsenteret af Henning Svendsen og undertegnede. 

Vi besøgte Farum Tennishal, Hårlevhallen, Lille Skensvedhallen, Orøhallen og Lille Lyngbyhallen. 

Et kommunevalg i 1993, satte halprojektet noget i stå. Der sket faktisk ikke noget, så efter valget 

var vi spændte på, hvad det nye byråd så besluttede. I starten af 1994 gik arbejdet i gruppen så i 

gang igen. Sidst i oktober 1994 laves der de første skitseplaner og nu er hallen der nok snart, men 

ikke uventet, der kom lige noget på tværs. Efter et halvt år med næsten ingen kommunikation med 

kommunen, kom så ”undskyldningen”. Arkitekten var blevet bedt om at lave nyt samlet forslag, 

hvor skoleudbygningen også indgik sammen med hallen. Ny ventetid i sigte. 

I slutningen af 1995 ser man så i avisen, at kommunebudgettet omkring hallen er halveret til 5 

mill.kr. Dette skulle kun indeholde en ”skal” som skulle være den længe savnede Tingbakkehal. 

Den tidligere antaget sum for sådan en hal, var på 10 mill.kr., så nu talte man om en skrabet mo-

del, hvor man udsatte 2 af de planlagte omklædningsrum, samt det ene af opholdsrummene på 1. 

sal. Installationer trækkes kun til rummene, men færdiggøres ikke i denne omgang. 

Heldigvis viser det sig, efter nogle måneder, at det ikke bliver så slemt endda. Hvis vi selv laver alt 

på 1. sal, skulle de 5 mill.kr. nok række. 
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Sådan så 1. salen stadig ud i oktober 2000 da vi endelig efter 

diverse forhandlinger gik i gang. Vi havde dog i den mellemlig-

gende periode lagt plader over trappeskakten. 

 

I klubbladets august 1996 nummer kunne det så meddeles, at vi var meget tæt på og at indvielsen 

nok vil være i august 1997  

 

En af de største dage i halhistorien, var 11. 

marts 1997. Det var dagen, hvor 1. spadestik 

blev taget af et trekløver, bestående af Per 

Roswall, Henning Svendsen og Peder Lund med 

borgmester Jannich Petersen og arkitekt Karl 

Henning Sørensen, som ”hepper”. Nu kunne det 

ikke gå galt. 

Der var rejsegilde 26. maj 1997 med servering af 

de traditionelle røde pølser og bajere.  

Arbejdet med bygning af hallen, hvor 1. salen 

kun blev afsat som rårum, gik godt og mandag 

den 29. september 1997 kl. 10:00, blev hallen 

officielt indviet. 

Nu var ”stueetagen”, hvor hallen, omklædnings-

rum, teknikrum, toiletter og depotrum på plads 

og idrætsudøverne i gang med at indtage her-

lighederne. 

Så startede et nyt stort byggeprojekt. 1. salen stod med betongulv, ubeklædte vægge, ingen skille-

rum, ingen lofter, ingen toiletter og køkken. Der ud over manglede 1. salen el- og vvs-installationer. 

Det var kommunens betingelser, hvis vi ville have rum til klubliv og andet i hallen, så var selvbyg 

nøgleordet med projekt 1. og 2. sal (loftet). 

Den første store hindring med at få 1. salen færdig, var en ventetid på over 8 måneder, hvor der 

ikke måtte laves noget, før ansøgning om øko-

nomisk støtte blev fremsendt fra Børne- & Kul-

turudvalget til Lokale- & anlægsfonden. Når den 

var godkendt der, måtte man gå i gang. Fonden 

fortalte hurtigt, at som de kendte projektet, var 

der næsten ingen tvivl om, at godkendelsen ville 

komme i hus. Tro det eller lad være. Efter 8 må-

neder kom svaret på ansøgningen. Den var af-

slået, fordi det var en kommunal bygning. 

Som man måske fornemmer, kan tingene tage 

tid  

Nu kunne der bygges 1. sal og man skriver april 

1999. 

Herunder fortæller Henning Svendsen om arbejdet med 1. og 2. sal på hallen.  
 

Peder Lund – feb.2016 
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Historien om 1. salen på hallen 

Der blev fra indvielsen af hallen i september 1997 og frem til igangsættelsen af 1.salsarbejdet ok-

tober 2000 afholdt en del møder med kommunen, hvor konditionerne for ansvarsområdet mellem 

kommune og Esrum SG&I blev forhandlet på plads. Esrum SG&I er hovedforeningen for idræts-

klubberne i Esrum. 

I den spæde start var det meningen, at Esrum SG&I fik overdraget rårummet på 1. sal, og herefter 

selv skulle forestå finansiering og arbejde med indretningen. 

Efter mange forsøg på at skaffe midler, materialer og arbejdskraft måtte vi erkende, at vi ikke kun-

ne overkomme det hele, og i foråret 2000 gik kommunen ind i projektet. 

Henning Svendsen blev det koordinerende bindeled mellem kommune, JLG-entreprise og idrætten 

under byggefasen og koordinerede også den frivillige indsats under indretningen af lokalerne. 

Der blev indhentet tilbud fra Arkitektfirmaet A/S Karl Henning Sørensen, og et komplet tilbud på 

færdiggørelse af 1.salen lå på kr. 1.314.500,- ex moms. 

En ny forhandling og sparerunde gav det resultat, at Esrum SG&I selv skulle indestå for kr. 

352.718,- ex moms. 

Det omfattede komplet malerarbejde, gulvarbejde og køkkenindretning - alt inkl. materialer, arbejde 

samt montering af skillerum, loft, gulv på 2. sal, isætning af døre m.v. 

En betingelse for at vi kunne gå i gang, var at gangbroen ind til 1.salen fra skolesiden blev etable-

ret, idet det var ad denne vej alle materialer, specielt gipsplader, spånplader, forskalling og stål-

dragere til adskillelsen mellem 1. og 2. sal, skulle bæres ind. 

Der var gensidig accept af betingelserne, gangbroen 

blev etableret, og vi startede 11. oktober 2000 med at 

bære gipsplader ind til det indledende arbejde. 

Herefter skulle den frivillige arbejdskraft og håndvær-

kerne arbejde parallelt, således at det frivillige arbejde 

skulle følges med håndværkernes tidsplan. 

Det første, der blev opdaget, var at gulvafløbene var sat 

forkert i betondækket, hvilket medførte et større op-

brydningsarbejde med det tunge trykluftværktøj i jernbe-

tonen før vi kunne komme rigtigt i gang.  

 

Der var gennem bygge- og indretningsfasen mange møder mel-

lem JLG-entreprise, der skulle stå for det konstruktionsmæssi-

ge, VVS-arbejde og El-arbejde, og så Esrum SG&I, der skulle 

varetage resten af indretningen. 

Det var ofte problematisk, at der ikke var entreret med lokale 

håndværkere, hvilket gjorde kommunikationen langsommelig, 

men det lykkedes løbende at overholde tidsplanen næsten 

punktligt. 

Værdien af Esrum SG&I`s indsats skønnes til at beløbe sig til 

mere end ½ mill. kroner. 

 

Vi var så heldige, at Peter Stilling, Esrum Btk, fik et sponsorat 

hjem fra Beckers Maling, De sponserede al maling, spartelmas-

se, væv, lim, malerværktøj m.v. 

Esrum Vognmandsforretning v/Finn og Jette Pedersen sponserede et komplet køkken inkl. hårde 

hvidevarer. 
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Der blev brugt 1.733 frivillige timer på arbejdet. 

La Cantina blev flittigt besøgt under indretningsfasen, 

og det var ganske hyggeligt at sidde i de støvede 

lokaler for indtagelse af fortjent både fast og flydende 

føde. 

 

CF-gulve v/Claus Frederiksen gav et favorabelt tilbud på gulvlægning - så godt, at vi fik kommunen 

til at betale materialerne. 

Der blev sat 1.700 m2 gips op, svarende til ca. 20 tons, som blev skruet op med 13.000 skruer. Der 

blev lagt 100 gulvspånplader - skruet direkte i stålspær med 1.200 selvskærende skruer. 

46 stålspær, 25 cm høje, 10 cm brede og 7 m lange blev båret ind og monteret på 2 stk. 14 m lan-

ge limtræsdragere, 30 cm høje og 10 cm brede. 

Limtræsdragerne blev løftet ind af et vindue af Esrum Vognmandsforretning. 

I øvrigt blev der monteret 490 lb. m forskalling - skruet nedefra direkte i stålspærene, 225 m fodpa-

nel, 200 m indfatning, 250 m skyggelister, 650 m2 glasvæv og brugt ca. 200 liter maling, der pri-

mært blev rullet på. 

Onsdag den 14. november 2001 blev aftrækket til 

emhætten og de sidste loftplader monteret. 

Vi kunne se tilbage på en formidabel indsats, hvor en 

trofast mindre flok i lidt mere end 1 år brugte stort set 

al fritid på 1.salen. 

4 år, 1 måned og 17 dage efter selve hallen blev ind-

viet, kunne vi den 17. november 2001 holde indvielse 

for idrættens lokaler på 1. sal - det var en både stor 

og bevægende dag. 

I den forløbne tid indtil nu, hvor vi skriver 2016 har 

Esrum SG&I selv indkøbt og finansieret alt inventar til 

lokalerne - lige fra teskeer til borde & stole. 

 

 
Henning Svendsen – marts 2016 


