
Her står vi ved Grisehanlerens Hus, og får historien om 
billedet af Hitler under lokumsbrættet. Inde i huset kan 
man næsten mærke grisehandler Oluf Larsen og hans 
kone Kathrine. I køkkenet står en slagbænk, som man 
fandt i en gammel lade, den blev gjort i stand, og den er 
præcis magen til den, der blev brugt i serien.

PHILIPS VETERANKLUB
PVK

Referat af turen til KORSBÆK
Tirsdag den 14. juni 2016

Så kom turen, som var planlagt og bestilt for flere måne-
der siden. Og sikke et fremmøde. 82 forventningsfulde 
Philips-folk og ledsagere havde meldt sig til turen.
Nogle var kommet i bil og de fleste med bus. Vi mødtes 
foran indgangen til Korsbæk, og blev delt i hold á 20 
personer, med en guide på hvert hold. 

Her er dækket op i Kathrines køkken, hvor man kan bestille 
frokost eller middag.

Her venter vi på at blive delt i hold.

Lauras køkken ligger i kælderen. Vi fik vist døren til 
Agnes værelse, hvor Bolt havde været på besøg, men bag 
døren her i Korsbæk er kun hylder med tallerkner (Frij-
senborg Stel) som er skænket af private.

Fra køkkenet går 
trappen op til 
Maude og Hans 
Christian Varnæs 
spisestue, hvor 
der står et kæmpe 
spisebord med 
matchende stole i 
elegant birketræ. 
Her kunne Inge 
P. fortælle, at det 
havde tilhørt hen-
des genbo. 

Mens vi var i Varnæs hjem kom fruen og herren, og vi 
havde lovet vores guide, ikke at hoste eller nyse, for så 
ville Maude straks gå i seng.

Vores hold havde en rigtig god guide, som kom med 
mange sjove historier. I Skjerns Magasin ligger stofruller, 
som er indkøbt i Tyskland, samt knapper, tråd, strømper 
og kjoler i bedste kvalitet fra 1930’erne. 
Lilly Broberg, som jo spillede Kathrine, havde en garn-

forretning. 
Efter hendes 
død, skænkede 
hendes arvinger 
nogle reoler - 
som havde stået 
i hendes butik 
- til Skjerns 
Magasin.

I Jernbanehotellet så vi Fede og Grisehandlerens stam-
bord og vi fik vist døren til herretoilettet, hvor Varnæs søn 
Ulrik stjal automaten med kondomer og placerede den på 
Varnæs toilet.

Frokosten i Postgaar-
den ventede. 
Her fik vi serveret 
en meget lækker 
frokostanretning, 
alt imens Misse - 
skubbende sin mor 
Fru Fernando Møghe 
- og Musse, Iben og 
Skjold Hansen gik 
rundt blandt os. 

Vi sluttede 
frokosten af med 
kaffe, og pludse-
lig fik vi travlt, 
for klokken var 
blevet så mange, 
at vi skulle gå 

til den ventende bus, som kørte via Toftegårds Plads til 
Sundbyvester Plads. Ja, tiden løber, når man er i godt 
selskab.                Tak til alle for en rigtig god dag - Anny

Billederne er fotograferet af Swenn Poulsen.

Vi fik også historien om Prins Henrik, som var inviteret til 
Korsbæk. Han fik lyst til en barbering, og lod sig barbere 
af barbermester H. Nicolaisen i dennes salon.


