
 

 



Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift 

Melby-Liseleje Idrætsforening, i daglig tale kaldet MLI, 
fylder 50 år den 27. april 1986. Som borgmester er det 
mig en stor glæde at lykønske foreningen med dette 
runde jubilæumsår. 

Jeg kender MLI som en særdeles aktiv og udadvendt 
idrætsforening. MLI er et godt eksempel på lokalt 
sammenhold og på lokal solidaritet. Det er vist ikke for 
meget sagt, at MLI har hele den lokale befolkning i 
Melby-, Liseleje- og Asserboområdet bag sig i sine 
aktiviteter, og aktiviteterne er mangeartede. Det er jo 
ikke kun de rent sportslige aktiviteter der er tale om for 
MLI. 

Et væld af anden foretagsomhed præger også denne 
forening, det være sig sommerrevyer, større stævner 
og festligheder af enhver art, ikke mindst i sommerti-
den, hvor de mange landliggere også sætter deres 
præg på Melby-Liseleje Idrætsforenings arrange-
menter. 
De faciliteter som foreningen har at trække på er vel i 
jubilæumsåret betydelig bedre end de var for 50 år 
siden, da foreningen startede sin eksistens. Med 
sportshallen i Melby og det nye idrætsanlæg og klub-
huset, har man vel bedre muligheder for at udøve sine 
aktiviteter nu, end man havde tidligere. Men det er mit 
indtryk, at ånden i MLI altid har været den samme, 
nemlig lokal sammenhold, både fra de aktive og fra de 
passive, til gavn og glæde for den ungdom som vokser 
op i Melby-Liseleje-området. 

Et særligt kapitel i MLI's historie, i de senere år, har jo 
netop været Melby-revyen, som år efter år, har formået 
at samle fulde huse og flere gange med landets øverste 
ledelse i spidsen blandt tilskuerne. 

Jeg synes'der er grund til, at lykønske MLI, de mange 
medlemmer, ledelsen og de mange støttemedlemmer 
rundt omkring i Melby-Liseleje-Asserboområdet med 
det runde jubilæum. 

På Frederiksværk kommunes vegne ønsker jeg MLI 
stor lykke og fremgang i årene fremover. 

 



50 år er ingen alder 

Dette kan man roligt sige om Melby-Liseleje Idræts-
forening. Foreningen har gennem de første 50 år 
gennemgået en stor udvikling, men jeg tror langt fra 
denne udvikling er færdig. Jeg synes det virker som 
om, at der stadigvæk er grøde og vækst i vor forening. 
Fra 1936, hvor foreningen kun havde fodbold og 
gymnastik på programmet, har vi i dag hele 5 idræts-
grene, og hvem ved, måske kommer flere til. 
Foreningen kan i dag tilbyde området atletik, bad-
minton, fodbold, gymnastik og håndbold, og vi har 
derfor det største aktivitetsniveau for fritiden i området. 
M.L.I, er inde i en rivende udvikling, og medlemstallet 
forøges i øjeblikket hvert år. Vi er den største forening i 
kommunen med 692 aktive medlemmer. Vi kan også 
sige, at vores faciliteter er gode, men stadig ikke gode 
nok. Vi har et dejligt klubhus samt en god hal. Begge 
dele er et stort aktiv i vor dagligdag i M.L.I., men begge 
dele er for små. Dette netop på grund af udviklingen og 
en stadig vækst. 

Det må være et af ønskerne for fremtiden, at både 
klubhus og hal bliver udbygget. M.L.I, har et godt ry, 
også i den store vide verden. Vi er kendt for vores 
utallige store arrangementer, og her er det ikke mindst 
de berømte landliggerkampe, jeg tænker på. Vi har haft 
international fodbold og tipskamp, og sidste år optrådte 
et kommende verdensnavn på Melby Stadion, idet 
Michael Laudrup fra Juventus deltog i årets 
landliggerkamp. Dette er noget, der skaber respekt om 
M.L.I.'s navn. Vores revyer er også blevet landskendte, 
og besøges hvert år af kendte navne. Sidste år var 
blandt gæsterne, bl.a. Preben Elkjær og Anker 
Jørgensen. 

Jeg håber mange vil bakke op om vores 
jubilæums-arrangementer og deltage i hyldesten til en 
ung 50 årig, som forhåbentlig må opleve mange gode 
år endnu. 
Jeg vil slutte med en tak til alle tidligere bestyrelses-
medlemmer, formænd, æresmedlemmer, sponsorer, 
bidragydere til dette skrift og mange flere. Uden Jeres 
hjælp kunne M.L.I, ikke have holdt jubilæum i år. M.L.I, 
skal have et stort og hjerteligt til lykke. 

 



 

 



Det sydede og gærede i den gamle Melby kommune, og så 
spirede det, og så kom det altså til at gro i 1936 

Når man nu er lige ved at skulle holde et stort jubi-
læum, vil det vel være ret naturligt, at man ligesom ser 
lidt tilbage på tiden, som ligger forud for M.L.I.s 
fødselsdag i foråret 1936. Det var nemlig sådan, at der 
blev drevet megen sport i den daværende 
skytteforening (kreds 25). Skytteforeningen havde 
nemligdyrket gymnastik allerede fra 1917, omtrent 19 
år før M.L.I, blev startet op, dengang med både et 
karlehold på 23 gymnaster og et ungpigehold på 18 
gymnaster. Disse hold voksede støt gennem årene, 
sådan at man i årene 1929-30 kunne notere et 
karlehold på ikke mindre end 44, hvilket dog blev 
reduceret med 8 inden sæsonen var slut. I dette år hed 
gymnastiklæreren Blankschøn, før den tid var det 
kommunens skolelærer (lærer Block), der ledede 
gymnastikken. Men så i 1931 blev der for alvor fart 
over feltet, da man antog Ernst Christiansen til at lede 
drengeholdet. Ernst Christiansen skabte et meget fint 
drengehold, som drog på turne både i Frederiksværk 
og Ølsted for at give opvisninger. 
Aviserne skrev, at det var det bedste i Frederiksborg 
Amt. 

Til damerne og pigerne fik man antaget frk. Carla Pe-
tersen, lidt senere bedre kendt som fru Andersen. 
Også disse hold viste sig hurtigt at blive godt kendte i 
amtet. Til karleholdet blev ansat Harry Pedersen, men 
også dette hold viste sig at være meget præsentabelt. 
I alle årene op til 1936 holdt de samme ledere og 
gymnaster sammen. Af gymnaster fra dengang er der 
heldigvis nogen som der befinder sig i blandt os nu. 
Lederlønnen var dengang for Carla Pedersen kr. 3 pr. 
aften og for Ernst Christiansen 50 kr. for en sæson, 
samme løn fik Harry Pedersen. Men også folkedans 
blev indført i Skytteforeningen i 1930, hvilket også fik 
en god opbakning med stor tilslutning. 
Den første gang fodbold er blevet nævnt i en for-
handlingsprotokol er den 13. april 1935 på en ordinær 
generalforsamling i Skytteforeningen. Forslaget blev 
stillet af smed Poul David Pedersen, samme dag blev 
der nedsat et udvalg til at arbejde med denne sag, men 
allerede den 4 juli samme år meddelte dette udvalg, at 
det havde været forbundet med store vanskeligheder at 
oprette en fodboldafdeling under 25. kreds, så 
bestyrelsen droppede denne tanke og fodbold. 
Sagen var nemlig den, at der allerede var dannet en 
fodboldklub i Liseleje, og at der også eksisterede en 
fodboldklub i Torup, nemlig med navnet Frem. Og så 
når vi frem til 27. april 1936, hvor man starter M.L.I. Jeg 
vil godt skrive lidt om foreningens første tiår. 
Idrætsforeningen voksede meget hurtigt, der var en 
vældig ekspansion. Aldrig før var den startet, før man 
begyndte at forberede egen bane og klubhus. 
Medlemmer skulle vi jo ikke lede efter, de var der bare, 
og så er det ellers gået slag i slag op til 1986. 

Jeg vil ganske kort nævne M.L.I.s første formænd. Den 
første blev Ernst Christiansen, Liseleje, derefter blev 
Gert Holstein, Asserbo valgt og så kom Åge Andersen, 
Melby o.s.v. 

 

11937-38 begyndte man at anlægge vores egen bane 
oppe ved Melby Mølle. Et møjsommeligt stykke 
arbejde, der var jo en skråning i terrænet på tværs af 
arealet på 250 meter, adskillige 1000 kubikmeter jord 
skulle flyttes, ligesom vi også måtte have tilkørt en 
masse jord (det er der, hvor lysbanen ligger i dag). 
Samme år begyndte man også at opføre et klubhus, 
som stod færdigt til ibrugtagning i 1939. Her var der 
indrettet to omklædningsrum med brusekabiner, dame- 
og herretoiletter samt et lille udsalg for sodavander. 
Huset var opført af gule mursten og så meget 
præsentabelt ud, og det var også det bedste af alle i 
hele amtet, på daværende tidspunkt. I de klubber, hvor 
vi kom ud og spille fandtes nemlig ikke andet end små 
træskure på 4-6 m2. Nogen steder måtte vi klæde om i 
Guds frie natur, men sådan var det altså dengang. 

 



Alt arbejde blev selvfølgeligt udført på basis af frivillig 
arbejdskraft (medlemmer med flere). 

En af de første baner vi havde lå omtrent i Asserbo 
(nemlig der hvor Winniesvej ligger i dag, 1986), de-
rude blev der spillet mange kampe i nogle år. Jeg hu 
sker blandt andet en landliggerkamp, hvor en af 
Danmarks landsholdsspillere, nemlig den meget fol-
kekære og populære målmand Svend Jensen spilledi 
med, og som også stod på mål for landliggerne, og der 
var flere andre gode spillere med på dette hold. 

Det første sted vi blev tilmeldt var i noget, der dengang 
hed landklubberne, som bestod af klubber som Ølsted 
og Ramløse - Sigerslevøster - St. Lyngby • Skævinge - 
Helsinge, men det varede kun få år, så blev vi tilmeldt 
S.B.U., således at man deltog i turneringer. Det varede 
ikke længe før man havde både el A hold og et B hold. 
(Ja, det var dengang.) Jeg erindrer især krigsårene 
40-45, hvor det var meget vanskeligt med transport ud 
til andre klubber. F.eks. kørte vi på cykel både til 
Hillerød - Ullerød - Helsing« m. fl., og ellers kørte vi 
med en lastbil, som havde høje sidefjælle med 
presenninger over. Vi var nødsaget til at være skjulte, 
for der var i disse år totalt forbud mod den slags kørsel. 
Trods disse vanskeligheder nåede A holdet alligevel at 
blive kredsvinder, og som følge heraf skulle der spilles 
om sjællandsmesterskaberne i A rækken, og der var 
der store afstande, f.eks. Roskilde. Jo, der var et godt 
sammenhold også dengang. 

Men også håndbold for unge piger blev indført alle-
rede dengang. Vore håndboldpiger klarede sig ud-
mærket ude iblandt andre klubber. 

Forholdsvis hurtigt blev vi også tilmeldt F.A.C, idet 
gymnastikken var en stor afdeling i M.L.I. Jo, gymna-
stikken, den blev stadigvæk ved med at vokse, som 
den gjorde det i Skytteforeningen før M.L.I, blev født, 
både med mange flere hold og også i antal deltagere, 
og er jo i dag M.L.I.s største afdeling. Mange personlige 
detaljerede minder knytter sig selvsagt til disse år. 

Jørgen Nielsen 
murer 

  



Årene fra 1936 til 1950 

Vedr. overgangen af gymnastikken fra Skytteforenin-
gen til M.L.I. 1936-37. 
Ved denne overgang i 1936-37 dels fik og dels købte 
man Skytteforeningens gymnastikredskaber, der be-
stod af en god buk og en god hest, en gammel plint og 
en næsten opslidt rullemadras samt en lille 
springmåtte. Dette skulle M.L.I, så selv sørge for blev 
sat i stand og vedligeholdt, efterhånden var der så 
mange høns i rullemadrassen, at man fik den stoppet 
om. 
På det tidspunkt gjorde vi gymnastik i Melby forsam-
lingshus, dette var uopvarmet under træningen, der var 
kun varme til opvisningen, der som regel fandt sted i 
marts. Af faste redskaber var der 8 ribber, en stang i 2 
m højde, som man kunne snurre rundt om, en bom til at 
hejse op og ned samt vende efter brugen. Der var 
hverken lodder eller trisser, det foregik ved at 2 mand 
satte skulderen under og løftede eller sænkede den og 
så satte nagler under den. Ved gymnastikopvisningen i 
marts måned kneb det med pladsen. Der var en balkon 
med adgang fra salen, og fra den kunne man gå ind til 
et loftrum. 

Dette blev brugt som garderobe og til opvisningen til 
omklædning for pigerne, og drengene klædte om ovre i 
Chr. Petersens snedkerværksted på den anden sid af 
gaden. Det var barsk, når det var snevejr. Salen i 
forsamlingshuset var temmelig kort, og for at få længde 
nok til spring over hest, buk og plint, måtte vi tage 
chancen med uden for balkonen for at få længde nok, 
samtidig måtte vi tage en bardun ned, der gik tværs 
over salen for at holde sammen på huset. Det var for at 
få højde nok til spring over buk, plint og hest. Bagefter 
måtte vi så skrue den på plads igen. 

Ved opvisningerne var der jo publikum på, og det var 
både voksne og børn, og børnene havde den vane, at 
de skulle tværs over salen og forbi gangen, så man 
måtte tit stoppe op i et tilløb og begynde forfra. 
Vi bearbejdede Melby kommune, for at få den til at 
give tilskud til foreningen, og til sidst gav den sig og 
bevilgede 100 kr. pr. år. 

Og så gik det hverken værre eller bedre, end at man 
fandt, at nu skulle der være musik til damegymna-
stikken. Det var begyndt i Frederiksværk, og så skulle 
vi også følge med tiden. Vi prøvede med en gram-
mofon, men det duede ikke, fordi der var for mange 
ophold og stop, så vi måtte se os om efter et klaver, og 
så skulle der jo også en til at spille på det til gym-
nastikken. 

Gerrt Holstein, Hans Olsen og Verner Pedersen blev 
udset til at få fat i sådan et, og det skulle være med 
jernramme, det vidste man ihvertfald, men ellers havde 
vi ikke ret meget forstand på klaver. Det med 
jernrammen var fordi et med træramme kunne ikke tåle 
temperaturforandringer. Forsamlingshuset var nemlig 
ikke opvarmet i al almindelighed, kun når der var fest 
eller sådan noget, og det skulle stå der, da man ikke 
havde andre steder. Vi pløjede så avisens annoncer, og 
efter et stykke tid fandt vi så et, der var til salg. Det tog vi 
så ind og så på, og da vi fandt, det var vist i orden, købte 
vi det for ca. 250 kr., og dette klaver slæbte vi så rundt 
med i adskillige år, fra forsamlingshuset til 
gymnastiksalen ved skolen og tilbage, og til 
sommerfester og tilbage. Havde vi vidst, at det gav så 
meget besvær, så havde vi nok betænkt os på at købe 
det. 

Før krigen kom vi bekneb for en plæneklipper. Vi kunne 
ikke blive ved med at slå med le og løbe med en lille 
plæneklipper. Dem, der ordnede disse ting blev kede af 
det og sagde nu må vi have noget der duer. 

Gert Holstein, Jørgen Larsen og jeg blev så sendt til 
København med toget for at se på en brugt plæne-
klipper, hvor man kunne sidde på og køre med. Det var 
et stort skrummel, men vi blev enige om, at den var vist 
god nok, selvom den var brugt, så vi købte den og fik 
den bragt hjem med fragtmanden. Prisen husker jeg 
ikke, men straks efter måtte gert og jeg afsted igen. Vi 
blev sendt ind til København for at se på en brugt 
kridtemaskine, den købte vi så, og nu var vi godt 
garderet, syntes vi, men ak, der kom snart nye ting, der 
manglede. 

I mellemtiden fik kommunen så bygget en gymnastiksal 
til skolen, og den fik vi lov til at benytte, mod at vi selv 
sørgede for redskaber. Kommunen havde ganske vist 
købt nye redskaber til gymnastiksalen, men de var kun 
til børn op til ca. 14 år, så vores redskaber i 
Forsamlingshuset havnede nede i kommunens 
gymnastiksal. 

Vi søgte så at få et møde istand med sognerådet for at 
se, om de ikke ville købe vores redskaber. 

Jørgen Larsen og Verner Pedersen blev udset til at re-
præsentere foreningen ved dette møde, men der var 
ikke tale om, at kommunen ville købe vore redskaber. 
En af sognerødderne sagde flere gange: Vi vil ikkke 
købe jeres rådne redskaber, og i har fået tilskuddet for i 
år, vær nøj med det. 

 



 
Vi måtte så anskaffe os en ny plint, da den gamle gik 
helt itu og tage det hele ned i gymnastiksalen, men 
enden blev, at kommunen overtog redskaberne ved-
erlagsfrit og så sørgede for den fremtidige vedlige-
holdelse. 

Verner Pedersen 

Bestyrelsen samlet ved indgangen til forsamlingshuset. 
Elver Nielsen, Karl Mortensen, Peter Nielsen, Kaj 
Madsen, Sv. Erik Hansen og siddende Verner 
Pedersen.  



 

 

 



 

  



De første spæde spirer, vedrørende dannelse af M.L.I. 

Samt en oversigt over perioden fra 1933 til nu, som 
jeg husker den. 

11933 var der en boldklub, der hed Frem. Den havde 
tilholdssted i Torup, men det kneb med at holde 
sammen på spillerne, og man havde ikke noget for 
drengene. Spillerne var i aldersgruppen 16 til 30 år, og 
man havde bane forskellige steder, sidst nordøstfor 
Lindebjerg. Der er nu sommerhuse. Denne klub var 
opstået fordi Skytteforeningen ikke dyrkede fodbold, 
men det kneb for de ganske unge at komme med, da 
der kun fantes et hold, og det var et seniorhold. Denne 
klub blev opløst, og der dannedes en ny, der kom til at 
hedde Halsnæs, men den havde heller ikke noget for 
de ganske unge, og den hørte også hjemme i Torup, 
og havde bane ved Damsgården. 
Vi var så nogle ganske unge, der samledes fra Melby, 
Liseleje og Asserbo, og i 1933 begyndte vi at spille bold 
på en grund, der lå i Liseleje, lige bag ved Pension 
Kattegat. I Kattegat boede den gang Edvard Pedersen 
og hans kone Elsebeth, og da bolden på grund af 
banens ringe længde til stadighed havnede i Edvards 
have, konfiskerede han eller hans kone den jævnligt og 
sagde: Nu skal i ikke spille mer' i dag. Da det havde 
stået på hele sommeren, sagde han en dag: Ved i hvad, 
jeg har et stykke jord på Hulevej, lige bag ved Nancy, 
det kan i få for en lille leje. Vi blev så enige om at 15 kr. 
kunne være nogenlunde passende for en sommer. Vi 
slog til og lavede selv mål af nogle granrafter og 
følgende spillede der: Gert Holstein, Asserbo, Karl 
Pedersen, Melby, Richardt Olsen, Melby, Peter 
Nielsen, Liseleje, Hans Olsen, Melby, Verner Pedersen, 
Liseleje, Ingaman Rasmussen, Liseleje, Julius 
Pedersen, Tollerup, Frede 

Olsen, Melby, Helge Andersen, Tollerup, Harry Han-
sen, Melby, Helmer Nielsen, Asserbo, Willy Hansen, 
Melby Hans Maker, Melby, Svend Jensen, Melby, 
Svens Aage Jacobsen og Gunnar Jacobsen, Melby 
Kristian Johansen, Asserbo, Valdemar Pedersen, Lise-
leje, Aage Pedersen, Liseleje, Drengeholdet. Herman 
Hansen, Melby, Jørgen Larsen, Melby, Vilhelm 
Christiansen, Melby Karl Mortensen, Liseleje, Aksel 
Hansen, Melby, Svend Christophersen, Liseleje, Asger 
Christiansen, Asserbo, Viktor Jeppesen, Asserbo, 
Holger Larsen, Asserbo, John Christiansen, Asserbo, 
Jørgen Nielsen, Melby, Holger Rasmussen, Liseleje, og 
vi fastsatte et kontingent på 1,50 kr. for sommeren for 
voksne og 75 øre for drenge. Bolden var meget 
gammel og gik til stadighed i stykker, og hver gang den 
skulle repareres, kostede det mellem 25 øre og 1,00 kr. 
Og så lå spillet stille imens. Den bane kunne vi så kun 
have dette år, så måtte vi se os om efter en ny til 1935. 
Det viste sig så heldigt, at lige i nærheden af denne 
bane, men med samme tilkørselsvej, lå et stykke jord, 
som tilhørte Peter Rasmussen fra Lisegården og som 
kun blev brugt til at lade køerne græsse på. Det kunne 
vi godt leje for de 15 kr. for en sæson, hvis han stadig 
måtte lade sine køer græsse på det. Det indebar, at for 
hver gang banen skulle benyttes, måtte vi igang med at 
fjerne kokasser og slå græs, hvilket foregik med le, og 
det var Julius og Frede med leerne, og vi andre måtte 
så møde med river og fjerne græsset. Nogen egentlig 
opkridtning var der ikke tale om. Vi dryssede lidt sav-
smuld, så man lige kunne se hjørnerne og straffe-
sparkfeltet samt midte. 
Vi havde jo kun en bold, og den gik til sidst helt i 
stykker, så vi måtte købe en ny. Den kostede 15 kr., og 
den skaffede Jens Mortensen fra Culmsee. Vi fik 

 



nye mål til kr. 11,12, og så bankede vi dem selv sam-
men. Hver mand på seniorholdet anskaffede sig så 
selv en trøje, og man blev enige om, at den skulle være 
grøn, men da hver især købte trøjen, blev de grønne 
farver ikke helt den samme. Den kostede 3 kr. og 50 
øre. 
Og således rustede turde man udfordre Halsnæs fra 
Torup til en kamp. Omklædningen foregik ved grøf-
tekanten ved hovedgrøften. Den løber fra Lisevang ud 
ad Tørvelodsvej. Det gik så godt, at vi vandt, og det 
blev centerforwarden på Halsnæs hold så sur over, at 
han gik hen til grøftekanten og smed støvlerne i vandet 
(nogen siger at, han gav dem væk) med den 
bemærkning, at dem fik han ikke mere brug for, når 
man ikke kunne tæve sådanne smådrenge. 
I 1936 om foråret samledes vi så flere gange nogle 
stykker på Konditoriet i Asserbo (det er der hvor 
Diskotek Safari nu er) og drøftede, hvordan vil skulle 
tilrettelægge fremtiden. Man blev så enige om, at man 
skulle indkalde til en stiftende generalforsamling på 
Konditoriet, for at få en boldklub op og stå, og den 
foregik så den 27. april 1936. Her blev det vedtaget at 
stifte en boldklub, som også skulle have gymnastik 
med. Den skulle hedde M.L.I, og Omegn, hvilket står 
for Melby Liseleje og Omegns idrætsforening. Det 
lykkedes ikke at få Asserbo indfattet i navnet, som flere 
foreslog, da navnet helst skulle være kort og tydeligt. 
Omegn faldt så senere væk, så det kun blev M.L.I. 
Senere ved bestyrelsesmøde valgtes Gert Holstein til 
formand. Kasserer blev Karl Pedersen. Gert Holstein 
afløstes senere af Aage Andersen, Melby. Man lejede 
et stykke jord ved Melbyvejen 
(Lisevangs-udstykningen) af Karl Hansen, Lisevang, til 
bane. Der 

spillede man så i nogle perioder. Den 27. april skulle 
foreningen så løbe af stabelen ved et bal i Melby For-
samlingshus. Det blev desværre lidt af en fiasko, da der 
ikke kom nogen mennesker, der var bare musikken og 
bestyrelsen samt en tre-fire andre. 11936 led 
boldklubben Halsnæs samme skæbne, som Frem i sin 
tid. Den måtte høre op på grund af pengemangel og 
ledere. Den havde imidlertid fået et stævne på benene 
Grundlovsdagen inde ved Sandkroen. Dette stævne 
skyndte M.L.I, sig at overtage (Frederiksværk var også 
interesseret). Til dette stævne, der blev afholdt hvert år 
på Grundlovsdagen. Om eftermiddagen blev inviteret 3 
hold, så man var 4. Disse spillede så imod hinanden i 3 
kampe. Banen lå umiddelbart ved siden af Sandkroen, 
det vil sige, det var en mark, hvor vi så selv måtte slå 
græsset og kridte den op, hvilket foregik dagen før. Vi 
lånte et hestekøretøj og kørte op på Melby Mølle, hvor 
der var savskæreri og fik 3-4 sække savsmuld til at lave 
streger med. 

Der tjentes gode penge ved dette arrangement, som 
var meget populært. Da Sandkroen så brændte, flyt-
tede man stævnet til Birkegården i nogel år, til denne 
også brændte, hvorefter stævnet blev flyttet til Melby. 
Man fik så banen i Melby ved Møllen. Det er der, hvor 
der er lysbane og man blev tilmeldt noget, der hed 
Landsklubbernes Union, og spillede der indtil man blev 
meldt over i S.B.U, sandsynligvis fra ca. 1938. 
Den bane, man havde fået, var meget ujævn, ja nær-
mest bakke-dal, og da kommunen samtidig skulle 
regulere Tollerupvejen ved at afgrave en bakketop 
m.v., blev vi tilbudt jorden derfra, når vi selv sørgede for 
transporten. Der blev af ungdommen og af de ældre for 
den sags skyld gjort et stort stykke arbejde. De unge 
landmænd og hvem, som havde et hestekøretøj, kom 
med køretøjet og andre kom med skovl og spade, og så 
blev der kørt jord på. Mange, mange kubikmeter og det 
blev jævnet og planeret, så den blev pæn og lige, 
altsammen med håndkraft, og det var frivilligt og uden 
nogen form for løn. 11939 begyndte landliggerkampene 
for alvor. Der havde nok været lidt med fastboende 
landliggere, men det var ikke så meget. Nu kom der 
gang i den, og man besluttede at bygge et klubhus. 
Foreningen skulle betale materialerne, og så skulle det 
opføres af frivillig arbejdskraft. Det var det første rigtige 
klubhus på landet, og det var den første landklub, der 
havde sit eget klubhus til omklædning m.m. Det var 
noget helt sensationelt for en landklub. Andre steder, 
når vi kommer rundt til turneringskampe, måtte man 
klæde om på den bare mark, og når det var dårligt vejr, 
var det en barsk affære. Under krigen kom man iTid i 
den ene økonomiske 

 



krise efter den anden, og til sidst så man ingen anden 
udvej en at skaffe nogle penge til driften ved et lån. Det 
vist sig, at kunne kun lade sig gøre, hvis bestyrelsen 
ville kautionere. Det måtte vi så gøre. De af os der 
havde fast ejendom, satte så ejendommen i pant til 
Sparekassen for at foreningen kunne køre videre. Det 
gik da heldigvis godt, så i løbet af 5 år var lånet betalt 
tilbage. 

11942 fik man hotelejer Chr. Andersen, Liseleje 
Strandhotel og Turistforeningen til at skænke et stort 
sølvfad til vandrepræmie, og som skulle opbevares af 
M.L.I. Herpå skulle så skrives landliggerkampenes 
udfald frem i tiden, så længe der var plads på fadet. 
Dette var forløberen for senere landliggerkampe, som 
rigtig startede i 1949 med bronceholdet fra olympiaden 
i London i 1948 (hvis man vil vide mere 

om det og til 1984, så se Poul Westphals Liseleje 200 
år). 
Chr. Andersen gav fadet, fordi man startede som regel 
som et optog, der udgik fra Strandhotellet med 
hestekøretøjer (med musikere på) og på gåben til 
stadion i Melby, og så med dette sølvfad på en bære-
stol båret af 2 Melbyspillere i fodbolddragt. For og bag 
var der så andre spillere og en masse tilskuere, 

Bestyrelsen i jubilæumsåret 1961. Verner Hansen, 
Alfred Molin, Peter Nielsen, Karl Mortensen, 
Verner Pedersen, Svend Erik Hansen, Jørgen 
Pedersen og Einar Sylvest Pedersen. 

 



og så gik den ellers ad Melby til, og det trak mange 
mennesker. Dette gentog sig år efter år i en meget lang 
årrække. M.L.I, har altid været begunstiget af fremgang 
og held samt arbejdsvillige folk i og udenfor bestyrelsen, 
og ikke mindst fordi man havde en primus motor, der 
hed Poul Westphal. Han var journalist ved Berlingske 
Tidende, og han skaffede os alle disse berømtheder af 
alle salgs, der var med til at skaffe penge til 
ungdomsarbejder i Melby. Jeg erindrer et tilfælde, der 
fortæller lidt om hans spontanitet og opfindsomhed. I 
1950 havde vi gjort alt klar til lørdagens fest og 
landliggerkamp og var fredag aften, som altid sammen 
med Liseleje Borgerforening, gået ind til købmand Vad 
og sad og slappede lidt af. Så kom Poul Westphal 
farende direkte fra København, og sagde: Hør gutter, 
nu kan I ikke sidde her, I må sørme i gang, vi skal have 
lavet en flyveplads nede ved Molen, og den skal være 
færdig til i morgen middag med afspærringer og det 
hele, så kommer Statens Luftfartsti I syn og skal 
godkende den. Jeg har fået en sangerinde, der hedder 
June Richmond, hun er meget kendt i øjeblikket, til at 
komme, og hun kommer med helikopter fra Værløse, og 
det kan kun lade sig gøre, hvis vi har en godkendt 
landingsplads i Liseleje, så se nu at komme i gang. Der 
var nogle, der fik travlt. Hen til fiskerne og låne reb til 
afspærring og skaffe stolper til rebene lige ud af den 
bare luft. Så blev der lavet landingsplads og spærret af 
på et område ved Molen, så helikopteren kunne lande. 
Alt var færdigt til tiden. Det var virkeligt morsomt, at 
være med til den slags improviserede opgaver, og vi 
siger dig tak Poul, for et godt og udbytterigt samarbejde. 
Jeg har været medlem af M.L.I., siden vi startede den, 
altså i 50 år. Jeg har haft den glæde og fornø- 

jelse at være bestyrelsesmedlem og kasserer i flere 
omgange, og været med til at arrangere masser af 
landliggerkampe og andre ting for M.L.I, og Liseleje 
Borgerforening. Jeg har været med til at bygge det 
første klubhus. (Der røg forøvrigt taget af i en snestorm 
og stillede sig op af en lystmast på den anden side af 
vejen op til Møllen. Det var stadig i hel tilstand, og vi 
kunne så bringe det på plads igen ved hjælp af 
håndkraft.) Jeg har projekteret og tegnet det 
nuværende klubhus 1970, og vi opførte kælderen ved 
frivillig arbejdskraft, hvorefter kommunen så overtog 
resten af opførelsen. 

Verner Pedersen 
Troldegårdsvej 10 

3360 Melby 

Jubilæumsfestudgave 1950. 

 



 

 



De gode og glade pioner-år 

Da M.L.I, kom i medieverdenens projektørlys 

Der er utvivltsom mange unge og yngre medlemmer af 
Melby Liseleje Idrætsforening, som med rette er 
forbavset over, at »sådan en københavner« kan være 
klubbens æresmedlem. 
Det er derfor jeg vil fortælle historien om de gode og 
glade pioner-år omkring en meget spændende 
udviklingsperiode omkring landsbyungdommens 
placering i idrætslivet. 
1936, det år, hvor M.L.I, blev stiftet, hvilket jeg var totalt 
uvidende om, blev indledningen til min nærkontakt med 
Liseleje. Jeg havde redigeret Berlingske Tidendes 
olympiske sider, mens sportschefen, landsholdets 
tidligere venstrehalf, Harry Bendixen var i Berlin. Godt 
udkørt kom jeg midt i august til Melby stadion, hvor Carl 
Rasmussen afhentede os med sin hestevogn og bragte 
os til »Blækhuset« helt ude på strandkanten. Det var 
Journalistforbundets daværende sommerhus, og Carl 
Rasmussen var den tilsynsførende. Atmosfæren 
omklamrede os så voldsomt, at det blev til et 
kærlighedsforhold til stedet og dens lokale befolkning. 
Det blev til mange nære bekendtskaber med blandt 
andre den tidligere sognerådsformand i Melby 
kommune, Johan Pedersen, og hans makker Oluf 
Rasmussen og med de andre store fiskerfamilier Hans 
Jørgen Rasmussen, Christian Rasmussen, Albert 
Frederiksen, Hans Frederiksen, N. R Frederiksen og 
Edward Petersen. Da man ikke kunne vinde 
»Blækhuset« to år i træk, besluttede vi os for at finde et 
pensionat for næste sommer. Det blev »Kattegat« hos 
Edward og Else Petersen. På det tidspunkt havde 
pensionaterne i Liseleje en særlig position med de 
mange sommergæster. Jeg nævner dette, fordi netop 
pensionatsgæsterne kom til at spille en rolle i den lokale 
fodboldhistorie. Somrene 1937 og 38 var for mit 
vedkommende deciderede fe- 

rieophold i pensionatsrytmen, som kun blev afbrudt af 
mine morgenture med Johan Pedersen og Oluf 
Rasmussen, når de ved 3 tiden drog til havs i motor-
jollen, for at hente deres garn ude på »hummerdybet«. 
Et par gange var jeg også ude med Hans Jørgen 
Rasmussen, bedstefar til M.L.I.s nuværende 
hovedformand Simon Rasmussen. Hans Jørgen havde 
den største båd ved molen, og han havde ofte 
københavnere med ud på den timelange færd til 
sættestedet. Kursen blev lagt efter silhuetterne af 
møllen og kirken i Melby. 
Blandt de unge var hans sønner Emil og Ludvig, den 
sidste er Simons far. 
Sommeren før verdenskrigens udbrud tilbragte vi i 
Edward og Else Petersens stråtækte hus på Liselej-
evejen. 
En dag hos købmand Erik Bernild, i bagbutikken na-
turligvis, var der en af de unge lokale, der spurgte mig, 
hvad jeg ville sige til at være med til en landliggerkamp 
i fodbold om aftenen på markerne op til »Lisegården«. 
Landliggernes hold rekrutteredes fra pensionaterne. 
Der var flere garvede folk imellem dem, blandt andet 
»Pølse«, landsholdets tidligere halfback-berømthed, 
som holdt pensionatsferie i Liseleje. Vi fik bank af de 
unge friske og meget rå-stærke lokale. Jeg husker 
navnlig tacklinger af Karl Mortensen, den senere 
»Grus-Karl«, i dag »Kommune-Karl« og af »Peter 
Pæretræ«, Peter Nielsen, den tidligere 
Danmarksmester i weltervægts-brydning. Jeg mener, 
at det var Karl Mortensen og Aage Andersen fra Melby, 
der foreslog, at man næste år prøvede at organisere en 
virkelig sommerkamp mellem landliggerne og Melby 
Liseleje Idrætsforening oppe på marken mellem møllen 
og kirken i Melby. Det blev indledningen til tyve herlige 
år. 

 



Der blev opslået plakater hos handlende og på pen-
sionaterne i den første besættelsessommer 1940. Man 
drog til Melby og satte stemningen op med diverse 
specielle pensionatsgruppeindslag, det hjalp nu ikke så 
meget, de unge lokale kræfter var for stærke - i hvert 
fald i begyndelsen, men sjovt var det - og ind imellem 
ganske godt fodboldspil. Selv havde jeg valgt 
dommerens rolle i erkendelse af en 33-årigs 
manglende evne til at møde den unge råstyrke med 
tilstrækkelig teknisk talent. 
Ja, kære unge og yngre læsere, hvis man er nået så 
langt i denne beretning, så er det ikke helt uberettiget at 
spørge: Hvad vedkommer alle disse ting egentligt 
M.L.I.s 50 års jubilæum. Ikke så lidt endda. Uden fortid 
ingen nutid og uden nutid ingen fremtid. 
Fortidsafsnittene i M.L.I.-historien har mange og for 
landsbyforhold bemærkelsesværdige indslag. 1941 var 
det ved at gå rivende galt, ikke med kampen mellem 
landliggerne og M.L.I. - men i efterspillet. Vi var startet 
med procession fra det gamle Strandhotel. I spidsen 
kørte købmand Erik Bernild med sin lille vogn, der blev 
trukket af en yderst populær hvid pony. På en ølkasse 
på vognladet sad en harmonikaspiller, han lagde ud 
med Riberhusmar-chen, og vi traskede over torvet mod 
Lindebjergvejen op til Melby. Pludselig slog han over i 
»There is a long way to Tipperary. . .«, og vi sang alle 
med. Vi blev mødt med en enkelt protest fra en kendt 
landligger, der med skældsord og Hitlerhilsen med 
fremstrakt arm lovede os alle mulige ulykker. Nogle 
dage senere blev jeg, der på det tidspunkt var 
»Jyllandsposten«s københavnerredaktør, kaldt op i 
udenrigsministeriets pressebureau og blev konfronteret 
med en klage over hændelsen ved sommerfesten i 
Liseleje og fik en kraftig formaning om, at det 

kunne få ubehagelige konsekvenser, hvis disse provo-
kationer blev fortsat. Vi passede meget på - resten af 
krigen. 
Ideen bag de nu organiserede landliggerkampe var at 
være med til at styrke idrætsungdommen, skaffe midler 
til et nyt klubhus - ja, i begyndelsen bare en 
«sparkemur«, fordi medlemskredsen jo ikke altid var så 
stor, at der kunne etableres flere træningshold. Det blev 
optakten til en entusiastisk præget udvikling, hvor 
sammenholdets styrke uværgerligt måtte virke 
inciterende på den udefra kommende. Men snart var 
jeg ikke længere et »fremmed-element«, men en del af 
mosaiken. Jeg havde i 1941 købt sommerhus på 
Klitgaardsvej, hvor købmand Erik Bernild havde lavet et 
tidligere hønsehus om til udlejnings-sommerhus. 
Fodboldkammeraterne gav mig en hånd med, da huset 
skulle udvides. Så meget vedkom vi hinanden. 
Sommeren 1942 fik vi hotelejer Christian Andersen, 
Strandhotellet i Liseleje, til at at udsætte et stort sølvfad 
som vandrepræmie til landliggerkampene. Den første 
juli-lørdag startede vi fra Strandhotellet, igen med Erik 
Bernild i spidsen, nu med høj hat og jaket, bag ham sad 
harmonikaspilleren. Han var slået over i neutrale 
marchtoner. Bag fladvognen gik senere sko-
magermester Jens Mortensen med M.L.I.-fanen, så 
kom landliggerholdet. 
Det havde nu fået nyt blod. Den høje lyskrøllede AB'er 
Knud Lundberg, som boede på vandrehjemmet i 
Asserbo, Alex Friedmann, der kom fra B 1903, den 
tidligere landsholdscentrehalf Poul jensen, »Pølse«, fra 
B 93 og hans unge klubkammerat, den replikhurtige Ib 
Eskildsen, kaldet »Spejlægget« på grund af hans meget 
høje pande, Børge Øllegaard fra Socialkontoret på 
Christianshavn, Schrøder fra 

Lindbjerg og Gunnar Nu Hansen, som skulle være 
målmand og Johs. Arme & Ben Nielsen, »Frem«, den 
ustyrlige humørbombe, Roar Hansson, som var 
håndboldspiller på landsholdet og Ove Nielsen, 
håndboldspiller fra HG, han tog senere navnet Skands 
og blev departementchef i Trafikministeriet. 
Grundstammen i selve M.L.I.-holdet var gennem 
mange år stort set den samme. Målmand var i en 
årrække Henry Larsen, han drog senere til 
Frederiksværk. I forsvaret var »Tømrer-Tage«, Tage 
Nielsen, i dag tømrermester i Asserbo, »Blikrøret« alias 
blikkenslager Aage Hansen, »Murer-Jørgen« alias 
murermester Jørgen Nielsen, »Sukker-Viggo«, Viggo 
Frederiksen, fortsat den nære medarbejder hos 
Vad-familien på Købmandsgården i Liseleje, Jørgen 
Larsen, Verner Petersen, »Møller-Hans«, Hans Olsen, 
var en hurtig højre wing, Elvar Nielsen, svoger til Peter 
Nielsen, en bevægelig innerwing, »Bager-Svend«, 
Svend Christophersen, en benhård venstre wing, Karl 
Mortensen spillede som regel centerhalf. Brødrene 
Viggo og Kai Nielsen og smed Kaj Madsen fra Melby 
var senere forstærkninger i angrebene, men aldrig har 
M.L.I.-holdet til landliggerkampene, end ikke da de 
antog helt andre former, hentet spillere udefra til 
forstærkning. Der blev alle årene rekrutteret indefra. 
Man tog udfordringerne i den idrætsånd, som helt 
igennem prægede det usædvanlige sammenhold i 
klubben. Nogle gled ud, fordi de forlod egnen, blandt 
dem kommis Jeppesen fra Vad og »Svend-Amager«. 
Omkring Danmarks befrielse tog landliggerarrange-
menterne til i omfang. Der blev indgået et tæt sa-
marbejde mellem M.L.I, og Liseleje Borgerforening, der 
førte til, at landliggerfestlighederne nogle år sluttede i 
Liseleje, først på torvet, senere på den nye 



store parkeringsplads. Samarbejdet blev rodfæstet 
gennem en deling af festoverskuddene. M.L.I, brugte 
midlerne til forbedring af klubhus og andre faciliteter og 
erhvervede grunden, hvor landliggerkampene startede 
til træningsformal. I virkeligheden var arealet ikke stort 
nok til at rumme en fodboldbane af ordinære 
dimensioner og plads for tilskuere. Det mærkede M.L.I, 
navnlig i 1949, da Liseleje og Melby kom i 
medieverdenens rampelys gennem Knud Lundberg og 
Gunnar NU Hansen havde jeg formået at overtale det 
meste af det berømte bronze-hold fra de olympiske 
lege i London 1948 til et gæstespil i Liseleje. Det blev et 
fantastisk tilløbsstykke. Der var simpelthen ikke plads 
til de 6-7000 på det gamle Melby Stadion. Det var vel 
nok M.L.I.-holdets hårdeste udfordring, men de tog den 
med godt humør og i den sportsånd, som er naturlig for 
den, der erkender overmagten ud fra indstillingen: Det 
vigtigste er ikke at vinde, men at deltage. 
Gunnar Nu Hansen, den forgudede og uforlignelige 
sportskommentator var målmand, på holdet var iøvrigt 
Knud Lundberg, John Hansen, Carl Aage Præst, Ivan 
Jensen, Karl Aage Hansen, Axel Pilmark, Børge 
Mathiesen, Arne Sørensen, Johannes Pløger, Helge 
Bronnee og Johannes Arme & Ben Nielsen. Vi havde 
fået en særlig stævnelæge, den senere overlæge i 
Søværnet, Poul Holm Pedersen, der i dag bor i Peters 
Hvile i Liseleje. 
Efter landliggerkampen måtte OL-heltene frem i pro-
jektørlyset på orkestervognen, der var opstillet på torvet 
i Liseleje. 
Aftenfesten foregik på Strandhotellet, som var fyldt til 
sidste plads, de mange som ikke kom ind stod og 
trykkede næserne flade mod ruderne for at få et glimt af 
de dansende berømtheder. 

Næste dag spilledes »tredie« halvleg ved et traditionelt 
frokostarrangement hjemme hos os i »Kræm-
merhuset« på Klitgaardsvej. Vi var to hold på hver seks 
mand i »kludesko«, købmand Niels Vad, den 
uforglemmelige, var målmand hos de stærkeste. 1950 
fortsatte successen. Holdet bestod nu af Knud 
Lundberg, Johannes Arme & Ben Nielsen, Ove Niel-
sen, Kai Hansen, Ivan Jensen, Kai Christiansen, Johan-
nes Pløger, Karl Aage Hansen, Lesley Sørensen, Johan 
Hansen og Carl Aage Præst og Erling Sørensen. Hvad 
gjorde M.L.I.-holdet, når »landliggerne« festede. De 
arbejde. Nogle havde en dobbeltrolle som medlem af 
bestyrelsen i Liseleje Borgerforening, men alle havde 
de frivillige arbejdsopgaver i boder, tombolaer eller 
øl-teltene. Det mest forbløffende var, at det var de 
samme kræfter, der i nattens løb tog alle kuliseme ned, 
fjernede flagstængerne og ryddede op overalt. Også i 
dette samspil holdt idrætsånden sit indtog. 
Men det var andet og mere end fodboldfester, der 
gjorde Liseleje til midtpunkt en række somre. For 
eksempel fik Liseleje-festen 1950 det usædvanlige 
indslag, at den hidtil længste helikopterflyvning blev 
udført fra fælledparken i København til Liseleje stran-
den, hvor piloten Gunnar Grimskog satte det lille fartøj 
på et udlagt »dansegulv«. Ud blev hjulpet 
Bakke-revyens sorte stjerne, sangerinden June 
Richmond, som var iført en overdimensioneret 
SAS-uniform. Turen havde taget 40 minutter, og den 
90 kilo herskabelige dame var stiv af skræk. Dog ikke 
mere, end at hun nogle minutter efter lod sig hylde af 
mere end 10.000 tilskuere, der stod på klitterne. 
Optogene til Melby Stadion var nu afløst af en Kong 
Neptun-march fra stranden til torvet i eftermiddagsti-
merne. Det var simpelthen umuligt trafikalt at gen- 

 



nemføre en procession til Melby efter bronze-
holdets medvirken. 
Grundprincippet bag alle de store arrangementer var, 
at alle udgifter skulle være dækket ind, før selve festen 
begyndte, så kunne man uanset vejret være sikker på 
at redde midler til både M.L.I, og Borgerforeningen. Alt 
blev udført i amatør-regi, det vil sige, at udgiftsniveauet 
var begrænset til minimum. Bronze-holdet skulle ikke 
honoreres, kun have festen bagefter. De store navne 
ved de årlige sommerfester på torvet den første 
juli-lørdag blev leveret af omrejsende 
gøglerforetagender, som til gengæld havde 

M.L.I.'s fodboldhold anno 1961. Bent Andersen, Jørgen 
»Peter« Rasmussen, Niels Ove Jensen, Poul »Pols« 
Pedersen, Hans Erik Rein-holm, Verner »Skipper« 
Olsen, Ivan Jensen, Bent Clemmensen, Mogens 
Nielsen, Ejner Sylvest Pedersen og Bent Holstein. 

 



indtægtsmuligheder ved boder, gynger og karuseller, 
efter at også parkeringspladsen ved stranden var ble-
vet inddraget i arrangementerne. Gennem årenes løb 
har man mødt kunstnere som Dirch Passer, Osvald 
Helmuth, Wandy Tvorek, Bodil Steen, Hans Kurt, Knud 
Pfeiffer, Ole Monty, Holger Fællessanger, Katy Bødger 
og Blue Boys. 

Husk alt dette var før »sponsor-alderen«. Gode venner 
og bekendte hjalp i kulissen, som nuværende direktør 
for bella Center, Christian Hunderup, der på det 
tidspunkt repræsenterede Ostermann Aero og havde 
Bell helikopteren til fester på Bellahøj, på Stadion og i 
Fælledparken. Afstikkeren til Liseleje med June 
Richmond indgik i det store projekt. Helikopteren kunne 
parkere i Elmelængen i Asserbo og næste dag give 
rundflyvning under iagttagelse af store sik-
kerhedsforanstaltninger, dirigeret af luftfartsinspektør 
Dalhof fra Statens Luftfartsdirektorat og kaptajn John 
Foltmann fra Kongelig Dansk Aeroklub. 

Alle de fremmede luftfartsselskaber, som fløj på Ka-
strup i de år holdt sommerkonference i Liseleje på 
festdagen og medbragte gaver fra hele verden til vor 
tombola. 

Sylvest Jensen i Hillerød bistod os. Han stillede sin 
flyvende højttaler til rådighed, den smældede de be-
rømte fodboldspilleres navne ud fra luften over hele 
Halsnæs-området fra Frederiksværk til Hundested. Det 
blev omgående forbudt, fordi heste og kreaturer blev 
vilde. 
Selv kørte jeg i højttalervognen rundt på gader og veje 
og fortalte om den forestående fodbold- og sommerfest. 

Jo, det var herlige dage, med meget lidt dramatik. Når 
jeg henvendte mig til politimester Holten i Fre-
derikssund, for at få den årlige festtilladelse skete det 
pr. telefon, og svaret var: Ja, naturligvis, det foregår jo 
fredeligt i Melby og Liseleje. Kun en gang var vi i 
nærheden af dramaet. Vi var vel nok blevet 
overmodige. Vi havde fået den tidligere 
RAF-faldskærmsmand Poul Hansen, der i 1950'erne 
var på hotel Richmond, til at hoppe ud over åbent hav. 
Han havde foretaget 310 udspring for RAF. Sylvest 
Jensen omdannede en af sine maskiner til udspring, 
holdt instruktionsmøder med Poul Hansen, der var iført 
to faldskærme og en redningsvest med udtrykkelige 
ordre til ikke at udløse redningsvestens pumpe, før han 
lå i vandet. 

Der stod næsten 20.000 mennesker langs klitterne, da 
han kom ind i 600 meters højde. Hans Jørgen Ras-
mussen var ude med sin jolle for at hente ham op, 
entreprenør Carl Johansens hurtigbåd lå i kølvandet. 
Poul Hansen sprang. Men han hang uden bevidsthed. 
Han havde nemlig pumpet redningsvesten op, og det 
havde klemt vejret ud af ham. Kun reserveskærmen 
udfoldede sig, han ramte vandet med voldsom kraft, 
blev heldigvis trukket baglæns, derved undgik han 
druknedøden. Johnsen og hans sønner kom hurtigst 
frem til ham og fik ham trukket ombord. Han kom til 
bevidsthed, smerterne gjorde ham hvid som hans 
udspringsdragt, men han insisterede på at køre 
ærestur gennem byen stående på Grus-Karls fladvogn 
bag traktoren. Poul Hansen mistede sin koncession til 
udspring. Vi medansvarlige oplevede en gyser, de 
20.000 synes, det var fantastisk. 1959 fejrede Liseleje 
sit 175 års jubilæum. Den store mindesten, der hidtil 
havde stået midt på torvet, 

blev flyttet til Classens anlæg, som Liseleje Borger-
forening i 1955 havde købt af slagtermester Poul Ol-
sen. Finansieringen var tilvejebragt af sommerfester-
nes tombola. Festdagen den 11. juli 1959 blev den 
sidste gang årets store landliggerkamp gennemførtes i 
amatør-regi. Bronze-holdet havde fået »manager« og 
begyndte at rejse rundt til landliggerkampe på 
engagementsbasis, men opdagede snart at publi-
kummagneten var ved at mist sin styrke. Men hos os i 
M.L.I, havde vi kunnet glæde os over mange herlige år 
med realistiske resultater til gavn for klubbens trivsel. 
Flere af bronze-holdets spillere fik iøvrigt sommerhus i 
Liseleje. Carl Aage Præst er der stadig, det samme 
gælder Johannes Pløger. John Hansen solgte sit hus 
efter nogle års forløb, hvorimod Karl Aage Hansen 
stadig holder sit i Kikhavn. Knud Lundberg er den, der 
har været med i de fleste af landliggerkampene. 
Gunnar Hansen var med i 15, Arne Sørensen og Helge 
Bronnee hver 10 gange, Carl Aage præst 14 gange, 
John Hansen 12, Pauli Jørgensen, der fornylig blev 80 
og havde landskamre-kord med 47 kampe bag sig, var 
med tre somre, det samme gjaldt bygmester Alex 
Friedmann, mens Ivan Jensen, Karl Aage Hansen og 
Axel Piilmark har været med syv gange, den 
uforglemmelige Børge Mathiesen 6 gange og 
humørsprederen Johannes Arme & Ben Nielsen 17 
gange. De var med til at lægge et fundament for, hvad 
M.L.I, repræsenterer i 50 års ju-belår. .. En ny tid og nye 
vilkår, ikke mindst efter kommunalreformen 1967, har 
sat sit stempel på mangt og meget - og indenfor 
idrætten er intet statisk. Det ville da være en ulykke. . . 
Men tak for minderne. 

Povl Westphall 



 

 



 

 



 



 

 



Postens Inger fortæller... 
Jeg vil gerne fortælle lidt om gymnastikken i M.L.I. Det 
jeg bedst husker fra halvtredserne, var da Edith 
Willadsen var kommet og havde en masse gode ideer. 
Der var en masse gymnaster i de år, i hvert fald på 
spindesiden, det kneb lidt mere med mændene. Af 
børn var der mange, men de kom da også så små, at 
det skete een fik våde bukser, men herlige var de, og 
når bare mor ikke kom i gymnastiksalen, klarede de det 
meget fint. På grund af alle de hold kneb det jo også 
meget med pladsen i forsamlingshuset til op-
visningerne. 
Een af Ediths ideer var en tur til den Jyske Idrætsskole i 
Vejle. Det var sommeren 1953. Der blev gjort gymnastik 
både ude og inde. Der var også andet at tage sig til, 
bl.a. blev vi vækket meget tidligt om morgenen. Edith 
ville gerne løbe i skovene omkring Vejle, det var da 
også skønt, sådan en sommermorgen, men resultatet 
blev alligevel en pige. Vi morede og også meget, da 
Edith fandt på, vi skulle danse lancier. Vi var otte par, og 
sikken en fest inden vi fik syet flotte kjoler med flæser til 
damerne, og de var i hver sin farve med tilsvarende 
kysehatte med bindebånd og store sløjfer, altsammen 
lavet i crepepapir. Det skulle foregå med forsigtighed og 
alligevel skete et uheld. Da vi havde klædt os på og 
skulle ned ad trappen, fik Grethes hæl fat i stadsen, og 
kjolen fik en revne, som straks måtte rimpes sammen. 
Os der var herrer var mere solidt klædt på, men havde 
dog vores arbejde med at skrabe høje hatte og kjolesæt 
el. lign. sammen, men morsomt var det, ikke mindst 
mens vi lavede det. Vi begyndte også at træne til 
Idrætsmærket, og der var Olga en stor hjælp med 
atletikøvelserne. Efterhånden blev der flere og flere, der 
trænede til mærket, og jeg mener, at dem der fortsatte 
nåede op 

imod de tyve eller måske mere. Vi havde da også 
politibetjent Lund fra Frederiksværk som træner. Det 
var vel også i de år, vi deltog i en opvisning på Bellahøj. 
Der var dyrskue og Khrutchev besøgte skuet, og dette 
store hold skulle så give opvisning. Det var meget svært 
at undgå, at stikke tæer og fingre i de ikke helt kolde 
»kokager«. Man skulle også passe meget på ikke at 
sætte sig i dem. Vi kom rundt og træne mange steder, 
og til sidst blev i samlet ca. 1100 damer til opvisning. Vi 
var også i Malmø, der fik man virkelig lært, hvad 
køkultur var. Turene til Fuglsø skal også nævnes. Sådan 
5 dage derovre på det skønne Mols, var en oplevelse 
uden lige, og så kunne man deltage i gymnastik, atletik 
og der blev også danset folkedans. Man må virkelig 
sige at gymnastik i M.L.I, blomstrede meget op i 
1950-60. Der skete mange fornyelser, og de fleste var 
villige til at være med, også når der var fælles træninger 
ude i andre foreninger. I nogle år arrangerede 
motionsdamerne også »konefester«. Vi inviterede 
vores mænd, og gik ellers rundt med en liste og fik 
skrevet dem på, som havde lyst at være med. Prisen 
blev regnet ud, så det skulle løbe rundt, og helst give lidt 
overskud til nålefonden, hvad der også altid blev. For at 
gøre det billigt, lavede vi selv en to-tre slags sild og 
bestilte så smørrebrød hos en slagter. Musikken var 
gerne 2 mand, og det var fester, der gik ry om. Når vi 
nåede lige efter jul, blev der gerne spurgt ude omkring: 
Hvad med konefest i år? 

Inger Lauersen 

Pigehold 1968-69 
med fanebærer Pauli Nielsen og lederen 

Anni Graversen. 

 

 



M.L.I.s Gymnastikafdeling 
1986 

Gymnastikafdelingens bestyrelse og i øvrigt mange 
andre aktive i gymnastikafdelingen, har i de sidste år 
forsøgt at få afdelingen til at fungere på en sådan 
måde, at alle kan føle sig velkommen i gymnastiksalen. 
Med andre ord: KOM TIL GYMNASTIK, BRUG 
KROPPEN OG STYRK SAMVÆR OG KAMMERATSKAB. 
Sæson 1985/86 var den største i foreningens historie, 
hvad medlemstal angår. Det kan vi takke vores gode 
instruktører for. Uden deres aktivitet og gode lede-
regenskaber, vil det være umuligt at drive en forening i 
1986. 
Bestyrelsens opgave i den kommende tid, vil være at få 
tilført foreningen nye tiltag omkring det folkelige. Det at 
idræt og samvær står side om side. Vi har i M.L.I, alle 
forudsætninger for at få vores forening til at fungere i og 
sammen med lokalsamfundet. Vi har eget klubhus, som 
er placeret centralt ved skole, hal og idrætsanlæg, det 
vil vi forsøge at udnytte i den kommende sæson med 
afholdelse af klubaftener med foredrag, kurser og 
eventuelt diskussionsaftener. 
Det er vores håb, at vi på denne måde kan få for-
eningen og lokalsamfundet til at fungere som en 
helhed. 

De gamle formænd samlet til jubilæet i 1976. Fra 
venstre Henry Larsen, Poul Jørgen Nielsen, Poul »Pols« 
Pedersen, Gert Holstein, Peter »Pæretræ« Nielsen, 
Ernst Christiansen, Finn Olsen og Einer Sylvest 
Pedersen. 

M.L.I. Badmintonafd. 
Badmintonafdelingen er det sidste skud 
påM.L.L-stammen. Den blev stiftet ved den store 
omstruktue-ring i 1979 og tæller i dag ca. 80 
medlemmer, hvoraf ca. 25% er ungdomsspillere. Vi 
beskæftiger os hovedsageligt med motionsbadminton, 
men vi møder også naboklubberne til en venskabelig 
dyst ind imellem. 
Desuden har vi vort årlige klubmesterskab, der hvert år 
samler det meste af klubben, og på denne dag bliver 
der ikke givet ved dørene. 

Der foruden laver vi en juleturnering, der afholdes 
under mere afslappede former, med blandt andet til-
dækkede net, og ind imellem kampene hygger vi os 
med glogg og æbleskiver. Dette er i store træk, hvad vi 
foretager os i klubben, og hvis du ønsker at være 
medlem, skal du bare henvende dig til indskrivning ca. 
midt i august i klubhuset. Den nøjagtige dato kan du se 
i annoncen i ugebladet. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 



 

 



M.L.I.' Venner kort fortalt 

Formand for 
Vennerne 

Skjold Nielsen. 

l.-holdet 1939 foran det 
nyopførte klubhus ved rnøllen. 
Hans Olsen, Helmut Jensen »Smut«, Peter Nielsen, 
Karl Mortensen, Edvin Madsen, Poul J. Nielsen, Wil-
liam Petersen, Svend »Ama'r« Jensen, Jørgen Larsen, 
Henry Larsen og Jørgen Hansen. 

Søndag den 8. december 1974 var en lille kreds 
mennesker samlet til et orienteringsmøde angående 
oprettelse af en støtteforening til M.L.I. Allerede ugen 
efter, den 15. december 1974, var der stiftende 
generalforsamling og foreningen M.L.I.'s Venner var en 
realitet. 
Til den føste bestyrelse valgtes Henry Larsen - Vagn 
Madsen - Simon Olsen - Bodil Larsen -Niels Brix - Ove 
Bendtsen og Ejner Pedersen. Henry Larsen blev 
vennernes første formand. Formålet med at starte 
M.L.I.'s Venner var at give M.L.I, en hjælpende hånd 
for at aflaste de aktive medlemmer, så de kunne bruge 
deres kræfter på sporten. 
Dette står da også direkte i foreningens lovtekst, som 
siger: Foreningens formål er »at yde såvel moralsk 
som økonomisk støtte til idrætten i M.L.I.«, og senere 
står der »ved passende lejligheder at yde opmuntring 
og lignende til aktive idrætsudøvere og ledere i M.L.I.«. 
Den første aktivitetet, vi overtog, var bankospil, og 
en helt ny ting kom på programmet nemlig 
Mølle-marchen. 
Senere kom der gang i andre aktiviteter: den årlige 
familieudflugt »Arresø Rundt«. Forårsfesterne med 
revypremiere og bankospil kørte videre med stor 
succes. Vi har vort eget telt ved landliggerfesterne, og 
de sidste par år, hvor vi har haft indstillet bankospillene, 
har vi lavet loppemarked i stedet for. For nogle år siden 
oprettede vi en teaterafdeling. Den er dog senere 
blevet til en selvstændig forening, som også yder sin 
støtte til M.L.I. Med alle disse aktiviteter gennem årene 
har vi med støtte fra mange frivillige hjælpere kunnet 
skabe et pænt overskud, som vi har kunnet støtte M.L.I. 
med. 

Det har været sjovt for vennerne at være sammen med 
M.L.I, de sidste 12 år, ikke mindst takket være den 
store opbakning fra lokalbefolkningen samt sponsorer 
og gamle M.L.I.'er. Vi håber, at M.L.I., stadig vil bruge 
den hjælpende hånd på samme gode og fornuftige 
måde, som de har gjort indtil nu. Til sidst vil alle 
nuværende og forhenværende venner sige tillykke til 
M.L.I, med de 50 år. Vi håber, at fremtiden bliver lige så 
positiv og kammeratlig som altid. 

De bedste lykønskninger 
M.L.I.'s Venner  

 



 

 



 

 



M.L.I. Håndbold 

Gunnar Munk, 
håndboldformand. 

Håndbolden i M.L.I, har gennemgået en rivende ud-
vikling de sidste år, især på herresiden. 1. holdet har 
præsteret 3 oprykninger på 4 år, og er i 1986 rykket op 
i Serie 3, hvilket er den højeste placering M.L.I. 
nogensinde har haft. Holdet, som har præsteret dette, 
består af følgende spillere. Claes Mikkelsen, Per 
Sørensen, Dennis Willer, Jesper Andersen, Jannik 
Nielsen, Steve Nonbo, Anders Andersen, Peter A. Pe-
tersen, (Jesse) Kjeld Jensen, Joye Skeen og Michael 
Lyng. Samt Erik Rohde, som har trænet holdet de sid-
ste 4 år. Han takker nu af, og vi håber, at han stadig-
væk vil komme i klubben og spille lidt hygge-håndbold. 
Til den nye sæson har vi engageret Birch Hansen fra 
Hundested som træner. Birch Hansen har 20 års erfa-
ring bag sig som træner. Han startede som træner i 
Tarup Pårup, og siden i IF 32 fra Glostrup, som han 
førte op i 3. Division. Siden 1981 har han været træner i 
Hundested, hvis herrehold rykkede op i Serie 2 på 2 år. 
Vi håber, han kan give holdet noget nyt, og vi glæder os 
enormt til, at samarbejde med ham. Så kan man jo 
spørge sig selv hvordan med afløsere. Ja, vi er i den 
heldige situation, at vi har nogle enormt talentfulde 
juniorer, som har et så stort talent, at de sagtens kan 
klare sig på seniorhold langt oppe i rækkerne. Desuden 
har vi et kuld talentfulde drenge, som rykker op som 
juniorer til næste sommer. Så sæsonen 1986-87 laver 
vi 2 juniorhold. Damehåndbolden i M.L.I, er gået 
fuldstændig i stå. 

Vi stod for 2 år siden med et meget talentfuldt hold, 
som kun manglede 1 point i at rykke op i Serie 2. Men 
da sæsonen startede i 1985, havde vi mistet 7 spillere, 
og det var mere, end vi kunne bære, så det resulterede 
i 2 nedrykninger, så at vi her i 1986 skal 

spille i Dame A. Men heldigvis har vi et godt ung-
domshold, som kan give os den fornyelse, der skal til. 
Disse talentfulde piger har fået deres håndbol-
dopdragelse af Allis Bendtsen med hjælp af datteren 
Helle Bendtsen. Så om nogle år skal vi nok få Dame-
håndbolden op at stå igen. 

 

 



Håndbold-historie 

Ja, hvornår startede man egentlig håndbold i M.L.I. ja, 
pigerne har spillet siden starten i 1936. Rigtig gang i 
håndbolden kom der i slutningen af 1960erne, hvor 
Ernst Brix fik sat gang i herrehåndbolden, efter at 
håndbolden havde ligget stille siden starten af 50'erne. 
Af resultater i disse år kan nævnes Kredsmesterskab i 
Herre B (hvilket svarer til serie 5 i dag) 1970-71 og 
1971-72. Det sidste år nåede man finale mod 
Hedehusene. Det var dengang Kjeld Sadelmager, 
Ernst Brix, Pols, Henry Larsen, Ejner Sylvest, Per 
Andersen, Ove Bendtsen samt Ole Brostrup huserede 
på holdet. Disse spillere kom siden i finale om SM 
Oldboys C i 1979. 
Dame håndbolden i M.L.I, har også haft fine resultater. 
Jeg kan lige nævne Amtsmester Old Girls 1972 og 
SM-vinder i FAGs turnering 1980. Desuden har vi haft 
flere kredsvindere i de senere år i Pige- og Små-
pigerækken. 

Stævner 

I de sidste mange år har vi haft vores årlige stævne 
Pinselørdag, som fra at være et stævne med kun lokale 
hold efterhånden også rummer hold fra København. 
Jeg vil her nævne Brøndby / Schnneekloth, som her har 
vundet herre rækken de sidste 2 år. Desuden har vi haft 
besøg af KH, SAGA, Freja, Virum, Skovlunde samt 
KFUM. Desuden havde vi for 2 år siden besøg af SAV 
Bremen. Desuden har vi startet på 
Halsnæsmesterskaberne i håndbold, som afslutning på 
sæsonen, men som vi fremover vil arrangere, som start 
på den nye sæson. 

Fremtiden 

Ja, vi i bestyrelsen har selvfølgelig snakket om fremti-
den og vores målsætning i de kommende år. Vi har sat 
os det mål, at vi på 4 år kan få vores 2 herrehold spillet 
op i Serie 1 og Serie 4, og for damernes vedkommende 
at vi igen kan spille os op i Serie 3, som må være målet 
for en klub af M.L.I.s størrelse. Men for at dette kan 
blive en realitet, er vi nødt til at sætte ind på 
ungdomsfronten. Derfor har vi i samarbejde med 
Provinsbanken ladet fremstille nogle skoleskemaer, 
som vil blive uddelt på Melby skole efter sommerferien, 
og vi håber, at det vil resultere i en forøget tilgang af 
nye spillere, desuden har vi i denne sæson startet op 
på Mini-håndbold, og med stor succes. Jeg vil her til 
sidst appellere til vores ældre medlemmer om at give 
os en hjælpende hånd som trænere og holdledere. 

Gunnar Munk 
formand 

Atletik 

Atletikafdelingen er M.L.I.s mindste afdeling, til gen-
gæld har vi ingen problemer. De andre griner nok af os, 
men vi har det sjovt og hyggeligt. I øjeblikket oplever vi 
en meget stille periode, faktisk ligger vi helt stille. Vi 
deltager i hovedbestyrelsesmøderne og forsøger nu at 
starte træningen d. 1. maj, for at samle trådene 
sammen og ud fra det finde en fremtidsplan. 
Atletik er ikke rigtigt »in« i vores område, det skyldes 
sikkert mange ting, men nogle kunne være: Ba-
neforhold - beliggenhed (vi har haft deltagere fra 
Kregme og Fr.værk) - manglende nytænkning - mang-
lende tid til kurser - de samme personer, der har været 
ledende i længere tid, det kunne evt. klares på vores 
generalforsamling, men suk, der kommer kun os selv. 
Skulle vores anstrengelser i år ikke lykkes, skulle vi 
måske lave afdelingen om til en aktivitetsafdeling, 
som samlede afdelingerne og lave nogle fælles ar-
rangementer med motion og samvær som hovedmål. 
Vi har prøvet nogle op- og nedture i den tid vi kan 
huske, så vi håber, at det bliver i jubilæumsåret, at 
den næste optur begynder. 

De fortrøstningsfulde 
Karin- Herluf-Conny 



Fodboldafdelingen! 

John Appelquist, 
fodboldafdelingen. 

M.L.I.s fodboldafdeling har i øjeblikket 7 ungdomshold, 
2 seniorhold og et oldboys hold, hvilket vil sige, at vi i 
øjeblikket er repræsenteret med alle hold i SBUs 
rækker, og endvidere er vi repræsenteret med 4 hold til 
minifodbold under FAG. 

Afdelingen er opdelt i en ungdomsafdeling, senioraf-
deling og en oldboysafdeling. 
Ungdomsafdelingen ledes for tiden af 4 mand fra be-
styrelsen, som sørger for det daglige arbejde med 
disse unge spillere. 
For den kommende sæson stiller ungdomsafdelingen 
med et af vore bedste ynglingehold igennem længere 
tid, et hold, som vi forventer os meget af i den 
kommende sæson. Holdet er fra tidligere blevet 
forstærket med flere spillere, som bl.a. har været i Al-
lerød, Lillerød og Frederiksværk. Det er meget vigtigt, 
at vi holder fast i vore ynglingespillere, idet de skal 
komme med fornyelserne til seniorafdelingen. Det er 
igen i år lykkedes os at få gode ungdomstrænere, og 
flere af ungdomsholdene forventes at ligge i spidsen, 
når der skal kæmpes om kredsmesterskaberne. 
Med jubilæumsåret forsøger ungdomsafdelingen at 
skabe nye ideer til ungdomsspillerne, og vi håber i år at 
kunne udstyre alle vore ungdomsspillere med trøjer, 
bukser og strømper til turneringskampene, det har 
nemlig ikke tidligere været muligt rent økonomisk. 
Vores juniorhold er i år blevet tilmeldt »Denmark Cup«, 
en fodboldturnering med deltagelse af flere nordiske 
lande og mange europæiske. Sidst vi deltog, var det 
med stor succes, og spillerne og lederne glæder sig 
allerede til den store oplevelse, der foregår i Valby. 

Der har i år været flere, som ville gå ind i sponsoraftaler 
i ungdomsafdelingen end tidligere, noget som 
ungdomsfodbolden lægger stor vægt på. Sponsorerne 
betaler en kamptrøje med reklametryk for deres firma. 
Af nye sponsorer for sæsonen 1986 skal vi nævne 
malerfirmaet Herluf Gilling Sørensen i Melby, der 
sponserer vores damejunior, samt Asserbo Radio- og 
TV Service, der sponserer vores puslingehold ligeledes 
med trøjer. Sådanne sponsoraftaler betyder, at 
afdelingen kan spare penge til dette udstyr og derfor 
kan anvende disse midler til andet, f.eks, ungdomsture i 
forskellige landsdele. Vores seniorafdeling ledes af 3 
faste mand fra bestyrelsen, der tilrettelægger 
afdelingens daglige arbejde, og sørger for trænere, 
holdledere og fremskaffer materiel og sponsorer. 
Afdelingen har fra begyndelsen af året indledt et nyt 
program for seniorfodbolden, og der satses nu på at 
vores 1-hold inden 1990 skal spille i serie 2. Holdet 
spiller i øjeblikket i serie 4. Seniorafdelingen har i år 
fornyet kontrakten med Opel i Helsinge for sæsonen 
1986, og som følge af denne kontrakt kan vi nu tilbyde 
spillerne støvler og træningsdragt samt total 
spiller-dragt til turneringskampe. Det er endvidere 
lykkedes at sende 1.-holdstruppen på træningslejr i 
Sydsjælland. Som følge af spillernes eget arbejde med 
reklamering, har vi lovet spillerne, at en oprykning giver 
adgang til en sydlandsturfor de 13 mest spillende 
1.-holdsspillere. Disse arrangementer gør naturligvis at 
det er attraktivt at spille fodbold i Melby, og vi har fået 
tilgang til denne sæson af Erik Hansen og Kaj 
Jægergaard, begge l.-holdsspillere fra Frederiksværk. 
Vi har ligeledes fået mere gang i 2.-holdsspillerne og 
forventer os meget af dette hold i den kommende 
sæson. Spil- 

 



lerne gør virkelig noget ud af træningen, og resultatet 
må give gevinst i denne sæson, der er også noget at 
spille, idet der er udlovet 100.- kr. pr. point, som 
spillerne vinder i hele sæsonen. 

Vores mindste afdeling under fodbolden er oldboys, der 
ledes af 1 fast mand fra fodboldbestyrelsen. Oldboys 
spiller nu under SBU, idet vijkke tidligere fik kampe nok 
under FAG. Oldboysholdetfor den indeværende sæson 
er noget af det stærkeste hold, der har været stillet op i 
gennem de sidste par år. Dette skyldes nogle spillere, 
der følge seniortræningen, men er oldboysspillere og 
derfor befinder sig godt på oldboysholdet. Holdet 
lægger endvidere det sociale noget højere end spillet, 
men når de spiller kamp, forærer de ikke noget væk. 

Afdelingen sponseres endvidere af 1 enkel sponsor, 
der giver bluse, bukser og strømper til kamp. Dette er af 
stor værdi for fodbolden, idet afdelingen ikke bruger af 
midlerne i kassen, men derimod kommer med midler til 
kassen. Afdelingen har lavet reklamepakning og brugt 
pengene til indkøb af kopimaskine, som de herefter har 
foræret til fodbolden. De har endvidere givet 
skrivemaskine og andet til fodbolden, noget som 
betyder meget for fodbolden. 

Fodboldafdelingen deltager aktivt i 
jubilæumsarran-gementetSt. Bededag, fredag den 25. 
april kl. 13.30, hvor oldboys spiller mod de så berømte 
»Stjerner«. 

Samme dag kl. 15.00 spiller M.L.I.s 1.-hold mod de 
professionelle fodboldspillere fra Brøndby. En spæn-
dende kamp for vores seniorspillere, der til denne kamp 
må siges at være favorit til andenpladsen. 

Med denne præsentation af fodbolden under M.L.I. vil 
vi gerne benytte lejligheden til at sige et stort TIL 
LYKKE til foreningen med de første 50 år og udtrykker 
håbet for lige så gode år fremover. 

På afdelingens vegne 
John Appelquist 

afdelingsformand 

 



 

 
 



I dag, - er historie i morgen 

Når man sidder og skriver et stykke til vores jubilæ-
umsskrift, tænker man pludselig på, at det er historie, 
man skriver. Ja selv det, der skete i går er blevet 
historie, og mange gode minder og sjove stunder, 
dukker frem i hukommelsen, og derfor vil jeg her 
fortælle nogle små episoder, jeg har oplevet gennem 
de sidste 20 år. 
Vi var jo en flok unge rebeller, der midt i tresserne 
trængte os på i afdelingerne og i bestyrelsen, som indtil 
midt i halvfjerdserne var een bestyrelse for hele M.L.I. I 
denne bestyrelse sad »ældre« folk som Olga 
Jørgensen, der dengang betød atletik, såvel som 
Conny Sørensen, vores nuværende hovedkasserer 
betød atletik i årene efter Olga. Der sad Carl Kolding og 
Inger Lauersen, postens Inger, som jeg bl.a. mindes fra 
bestyrelsesturene til Orø, hvor Inger som en anden mor 
fortalte os unge, hvordan man opførte sig ved bordet på 
Orø Kro og hvor Carl Kolding, på samme tur senere i 
sommernatten, var sendt ned for at dysse uromagerne 
ned. Vi sad nemlig og hyggede os udenfor vort værelse, 
- men vi var jo snedige, så vi fik hurtigt Carl med på 
holdet og senere var det ham, der blev hentet af Anna. 
Nu var det jo ikke fordi, vi ikke var venner, men nok 
snarere aldersforskellen, der gjorde os lidt kåde. 

Der var osse turene med Old Boys-holdet i fodbold til 
Amtsmesterskaberne i Karlebo, hvor de, som var med 
sikkert husker »Smede«Vagn, vores nuværende graver, 
da han gik på bordene og tømte samtlige flødekander, 
han passerede. Eller dengang i 1971, da Grethe 
Frederiksen lavede et af sine karrieres få mål i håndbold 
- men det blev afgørende og dermed havde MLI fået sit 
første amtsmesterskab - og vistnok eneste. Eller 
dengang brødrene Brix, Ernst og Kurt 

 
3 af vore festlige piger fra »serveringen« i sommeren 
1979, Karin Jørgensen, »Susser« Sørensen og Tina 
Jørgensen. 

samt Kjeld »Sadelmager« og Svend »Kagemand«, lærte 
os andre »klumper« at spille håndbold, og det var da 
også dengang, at kimen blev lagt til vores herrehold i 
dag, idet vi også startede drengehåndbold med bl.a. 
Jesse, Jan Støber, Ole Wang - ja og mange, mange 
andre. Eller den gang vi havde »Mellie« vores dejlige, 
men altfor dyre bus, eller starten på revyen, eller de 
noget »våde« bankospil, dagen efter pinsestævnerne, 
hvor vi dårligt havde stemme til at råbe op, den havde vi 
brugt op på »Papillon«. Eller alle 

Fra den første revy med hovedkræfterne Bodil og 
Henry Larsen i forgrunden. 

vore fester, eller alle vore optog - eller, eller, eller, ja 
-man kan blive ved. 
Man hæfter sig tit ved formænd og æresmedlemmer i 
foreninger og det er da også godt nok; men i virke-
ligheden er det den store anonyme flok, der er 
blomsterne i M.L.I. - vi andre har blot bundet buketten 
sammen. Lad os fortsætte i den stil til gavn for 
alle i M.L.I. 

Det ærede medlem 
Henry 

 



 

 

 

 



 

 



Tidl. formand 
Poul »Pols« Pedersen. Hermed en beretning om en tid i bestyrelsen, som jeg 

husker den. 
D. 27. marts 1961 i Melby i det gamle forsamlingshus 
holdt M.L.I, generalforsamling. Der var mødt en del 
medlemmer, og der blev valgt en dirigent, og han 
overgav straks ordet til formanden, som fortalte lidt om, 
hvad der var hændt igennem året. Derefter var det 
kassererens tur, og regnskabet balancerede med 
30.000 kr., og det var meget godt, for det blev vedtaget 
uden nogle kommentarer. Herefter var der valg, og 
undertegnede blev valgt ind. Et senere møde blev der 
valg formand, og det blev som så mange gange før 
Hans Olsen (Møller-Hans) og kasserer blev Verner 
Pedersen (Nancy Verner), næstformand Svend Erik 
Hansen. 
Straks efter skulle M.L.I, holde 25 års jubilæum, som 
blev holdt på Liseleje Strandhotel. Vi havde inviteret en 
del gæster, blandt dem Povl Westphall, som den aften 
blev udnævnt til æresmedlem, lait kostede festen i 
udgifter for M.L.I. ca. 1.300 kr., unægtelig nogle små 
penge i forhold til det forestående jubilæum i 1986. 

Jeg blev valgt til blandt andet at køre med medlemskort 
(passive), som vi havde mange af. Det kunne mange 
gange være en hård tur at komme igennen. Der blev 
snakket, og en lille en til halsen manglede der ikke. 
Efter en generalforsamling i 1967 blev jeg valgt til for-
mand, hvor jeg sad en del år og det var spændende, og 
hvor M.L.I, voksede støt. Der blev meget mere 
håndbold og vores gamle klubhus ved Møllen var ef-
terhånden blevet for lille, og boldbanerne var blevet 
flyttet på den anden side af vejen. Vi fik en samtale i 
gang med Melby kommune, hvor Niels Vad var sog- 

nerådsformand, og vi fik et stykke jord, som vi senere 
mageskiftede med vores egen bane ved Møllen, som vi 
stadigvæk bruger som lysbane i dag. Verner Pedersen 
tegnede et klubhus, som vi mente passede M.L.I. 
Efterhånden var vi blevet storkommune og Knud 
Glamming var blevet borgmester. Verner Pedersens 
tegninger var nu pludselig ikke gode nok, da 
kommunen selv havde arkitekter. Men Jørgen Nielsen 
(Murer Jørgen) og Verner Pedersen var primus motorer 
i byggeriet, og takket være de 2 plus en hel del frivillig 
arbejdskraft, står der et af de bedste klubhuse i 
Nordsjælland. 25. kreds fik skydebane i huset, som 
deres medlemmer arbejdede med. Nu står vi igen og 
skal holde jubilæum. 50 år, hvor foreningen er noget 
større end for 25 år siden. Jeg har den glæde 
stadigvæk at komme i M.L.I, og spille lidt bold med 
Oldboys og få lov til også at lave jubilæum igen. 
Her vil jeg slutte min beretning med håb om alt godt i 
fremtiden og med gode sportslige resultater fremover 
for M.L.I. 

Poul (Pols) Pedersen 

 



M.L.I, netop nu og i fremtiden 

Hovedformand 
Simon Rasmussen. 

M.L.I, fylder i dette år 50 år. Dette er et stort og flot 
jubilæum, som jeg håber, mange vil deltage i, og fejre 
det sammen med bestyrelse, aktive, passive og mange 
flere, som har eller har haft tilknytning til M.L.I. 

Når man, som nuværende hovedformand ser tilbage 
på de første 50 år, er det en rivende udvikling, som 
M.L.I, har gennemgået. Fra en fodbold og en lånt 
græsmark, har man nu eget klubhus, en kommunal hal 
og fire dejlige fodboldbaner, og deraf en med lys. 

Budgettet er også blevet lidt anderledes. Alene som-
merfesten gav i 1985 en omsætning 224.000 kr., men 
det er også den bedste sommerfest M.L.I, nogensinde 
har haft, og det endda på trods af en ølstrejke. Så der 
måtte importeres tysk øl. Dette kostede M.L.I. ca. 
27.000 kr. 

Selve hoved regnskabet balancerede på 136.000 kr., 
og dette gav et samlet overskud på forening, køkken 
m.v. på 54.000 kr. Således at M.L.I, ved generalfor-
samlingen havde en samlet beholdning på 118.000 kr., 
hvilket er et meget flot resultat. 

Dette er jo noget af et spring, når man kigger på det 
første regnskab, der findes i de skrevne protokoller. 
Dette findes første gang i 1938, hvor regnskabet ba-
lancerede med en kassebeholdning på 39 kr. og 25 øre. 
De sidste år har været gunstige for M.L.I. Med en godt 
arbejdende bestyrelse er et årligt underskud vendt til 
ovennævnte beholdning. Dette skyldes nogle særdeles 
gode sommerfester, men også mange andre 
arrangementer har gjort sig gældende. 

Vi havde i 1985 bl.a. landliggerkamp med deltagelse af 
Michael Laudrup og mange andre kendte stjerner. 
Denne gav alene et overskud på ca. 25.000 kr., og 
hvem ved, måske kommer de samme spillere og andre 
til kampen i år, som jo ligger efter VM-slutrunden i 
Mexico. 
Revyen gav så godt, som aldrig før. Fuldstændigt ud-
solgt hus til hver eneste forestilling, og overskud på ca. 
70.000 kr. 
Vennerne skal også her have en tak, idet de efter nogle 
magre år, igen har fundet deres sande jeg, og laver gode 
og indbringende arrangementer. Bl.a. loppemarked og 
Arresø Rundt. 
Håndbolden har lige haft Junior-DM i herrehåndbold, og 
fik mange roser for dette arrangement. Men det er 
kendetegnet for M.L.I., at når det skal være, er man 
også parat til at træde hjælpende til. Dette gælder også 
til sommerfester og andre arrangementer, vi afholder. 
Uden denne hjælp kunne en forening, som M.L.I., slet 
ikke få det til at løbe rundt. Vi har til dette 
jubilæumsarrangement fået stablet et imponerende 
program sammen. Vi starter søndag d. 20. april med 
stor gymnastikopvisning i hallen, hvor bl.a. de over hele 
verden kendte »Flyvende Århusgymnaster« vil gæste 
M.L.I., og vise deres imponerende program. 
Mandag d. 21. april fortsættes med jubilæumsbanko i 
hallen, som Vennerne vil arrangere. Tirsdag d. 22. april 
byder vi på tophåndbold, idet både Helsingør's herre- 
og damedivisionshold vil komme på visit og møde FIF, 
København. 
Onsdag d. 23. april er friaften og torsdag d. 24. april vil 
der være arvefjende-opgør i badminton, idet vores 
badmintonafdeling vil møde den anden lokale klub 
MBC. 

 



Fredag d. 25. april, som er St. Bededag, vil der være 
dobbeltarrangement på stadion. Her vil de »gamle« 
berømte stjerner fra 50erne komme på besøg og møde 
vore »gamle« stjerner, og her tror jeg nok vore har 
revanche til gode. Og hvem ved, måske får de denne 
revanche i deres karrieres efterår. Efter denne kamp 
kommer ingen andre end de danske mestre 85 på 
besøg. Det er lykkedes at få Brøndby op og spille 
opvisningskamp på Melby Stadion mod de lokale helte, 
som håber på en oprykning her i sæsonen 86. Dette 
bliver en god propaganda for fodbold i Melby. 
Lørdag d. 26. april har vi festaften i hallen, hvor vi hå-
ber, at alle fra Melby, Liseleje og Asserbo vil møde op 
for at hylde M.L.I, i det 50'ende år. Johnny Reimar's 
store party vil løbe af stablen, og det vil bl.a. indeholde 
»roligan's« numre, som han vil optræde med i mexico 
under VM. Søndag d. 27. april, som er selve 
stiftelsesdagen, vil der blive afholdt reception i 
klubhuset, således at man kan udveksle gamle minder. 
Alt i alt en enestående jubilæumsuge, men vi synes 
M.L.I, fortjener dette. 

Selv om alt tilsyneladende går godt i øjeblikket må man, 
som hovedformand dog have nogle tanker om 
fremtiden. 
Hvad vil fremtiden bringe, hvordan vil det komme til at 
foregå fremover. Dette og mange andre ting svirrer 
igennem hovedet på en, når man sidder og skriver til et 
jubilæumsskrift. Jeg tror vi i denne struktur, der blev 
indført i 1979, har fundet en fornuftig løsningsmodel for 
netop de problemer, som en forening af M.L.I.s 
størrelse rummer. Men er dette også løsningen 
fremover. Fortsættes væksten med et halvt 

hundrede medlemmer om året, kan man forudse, at en 
hovedbestyrelse ikke kan overskue problemerne, og 
hvad skal der så ske? Ja, man kan udvide hoved-
bestyrelsen, men er dette løsningen? Ja, måske. Dog 
kunne man også tænke sig den splittet op i enkelte 
afdelinger med egen bestyrelse og eget rengskab. 
Modellerne er utallige, men som M.L.I, fungerer i 
øjeblikket, er jeg ikke i tvivl om, at dette er den rigtige 
ledelsesmåde. 

Hvis man skulle give nogle ønsker for fremtiden, må det 
bl.a blive følgende: En udvidelse af klubhus, og gerne 
mod syd, og gerne med panoramavindue ned mod 
opvisningsbanen. Udvidelse af omklædningsfaciliteter, 
kontor, bestyrelseslokale og måske festsal. 
Udbygningen af endnu en fodboldbane. Udbygning af 
hallen med cafeteria, klublokaler og tilskuerpladser. og 
med årene gerne en svømmehal. Med disse faciliteter 
kan M.L.I, være tilfredse, når de fejrer 75 års jubilæum, 
men det kræver velvillighed fra kommunal side, og 
hvem ved, måske en øget arbejdskraft fra bestyrelser 
m.v. 
En oprettelse af inspektørstilling på anlægget må også 
være et meget stort ønske. Vi har forsøgt i nogle år, 
men har ikke rigtig fundet gehør hos de kommunale 
myndigheder. 
Afdelingerne har andet steds fundet plads til deres 
situation og tanker om fremtiden. Så dem vil jeg lade 
tale for sig selv. Alt i alt ligger der også i fremtiden 
arbejde, idealisme og optimisme for bestyrelsesar-
bejdet i foreningen. M.L.I, er 50 år, men stadig i fortsat 
fremgang, og denne skulle gerne fortsætte i mange år 
endnu. Og forhåbentlig med den samme store opbak-
ning, som i de første 50 år. 

Simon Rasmussen 
 



 

 


