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Rais CaroRais 500

Torsdag
18.00: Tisvildeleje Station: 

Cirkus Arli
20.00: Villingerød Kirke: 

Sommerkoncert – Thomas 
Clausen

Fredag
16.00-16.45: Stejlepladsen, 

Gilleleje: Gadeteater. Arr.: 
Gribskov Teater

20.30-23.30: Det Hvide Hus, 
Gilleleje: Mr. Swing King – 
Gnags Jam

Gilleleje Bio
Torsdag
13.00 Ildsjæl
13.00 Lille Allan – den menne-

skelige antenne
15.00 Minions: Historien om 

Gru
15.10 Min sommer I Provence
17.10 DC League af superkæle-

dyrene (premiere)
17.25 Belfast
19.35 Jurassic World
19.40 Natten har øjne (premi-

ere)
Fredag
13.00 Ildsjæl
13.00 Minions: Historien om 

Gru
15.10 Lille Allan – den menne-

skelige antenne
15.10 Playground (seniorbio)
16.50 Delicieux
17.10 DC League af superkæ-

ledyrene
19.30 Red Rocket
19.40 Natten har øjne
20.00 Min sommer I Provence

Tisvilde Bio
Torsdag 
16.00 Lille Allan
20.00 Natten har øjne
Fredag
16.00 Lille Allan
20.00 Natten har øjne

Boligsalg
GRIBSKOV: Fritidshus på Bu-
geshøjen 6, Gilleleje, solgt 
for 2.635.000 kr. d. 14-06-2022

Villa på Esrum Park 34, 
Græsted, solgt for 3.395.000 
kr. d. 08-05-2022

 Kilde:  Boliga.dk

DØDSFALD: Den 
biodynamiske land-
mand Niels Stok-
holm fra Thorshøj-
gård ved Dronning-
mølle er død. Han 
blev 88 år gammel.

Af Nicklas Thorup Clausen

VILLINGERØD: Landmanden 
Niels Stokholm, der i en lang 
årrække drev det biodyna-
miske landbrug Thorshøj-
gård - der er nabo til Teg-
ners Museum - er død. Det 
oplyser hans samleverske 
gennem de sidste 25 år, Rita 
Hansen, til Frederiksborg 
Amts Avis.

Niels Stokholm blev 88 år 
gammel.

Han blev kendt i både Dan-
mark og resten af verden, 
da Phie Ambos dokumen-
tarfilm “Så meget godt i 
vente” udkom i 2014. Filmen 
høstede store roser i ind- og 
udland, og blev set af flere 
end 10.000 danske biograf-
gæster.

Filmen skildrer livet, dy-
rene og filosofien bag går-
den, som Niels Stokholm 
købte i 1975. Straks omlagde 
han driften til biodynamisk 
landbrug, og sådan er den 
blevet drevet siden. I 1995 
blev gården overdraget til 
Thorshøjgaard Fonden, 
men med Niels Stokholm 
som driftleder frem til 2020. 
I dag drives landbruget af 
Rita Hansen, der sammen 
med sin søn Simon udgør 
gårdens driftledergruppe.

De røde køer
Niels Stokholm levede efter 
Rudolf Steiners filosofi om 
samspillet mellem natur og 
mennesker, og bedriften har 
alle dage bestået af primært 
røde danske malkekøer.

- Det er bidende nødven-
digt at bevare den røde ko 
sådan som den lever her, for 
ellers mister man ethvert 
sa m men l ig n i ngsg r u nd-

lag i forhold til, hvordan 
nutidens industrielle køer 
udvikler sig, sagde Niels 
Stokholm i et interview med 
Ugeposten i 2014 om sit valg 
af den bevaringsværdige 
kvægrace, der i dag ses langt 
sjældnere.

Niels Stokholm har leve-
re fødevarer til flere af de 
kendte danske kokke. Claus 
Meyer har holdt blindsmag-
ning på mælk, hvor mælken 
fra Thorshøjgaard vandt, 
og tidligere har Noma hen-
tet både kød, grøntsager og 
mælk fra gården.

På kant med myndigheder
Niels Stokholm filosofi kom 
et par gange på kant med 
myndighederne. Senest i 
2019, hvor han og Rita Han-
sen blev dømt for dyremis-
handling. Ifølge anklage-
skriftet havde de blandt an-
det behandlet to kalve groft 
uansvarligt med karakter af 
mishandling. Kalvene var 
sygeligt afmagrede, da po-
liti og embedslæge kom på 
tilsynsbesøg; den ene lå død 

i en boks og den anden måtte 
aflives.

Men ifølge Rita Hansen 
var en stor del af forklarin-

gen på dommen, at gården 
havde taget imod en dårlig 
besætning på 72 køer, som 
parret havde kæmpet for at 
redde. Samtidig havde Niels 
Stokholm været alvorligt 
syg.

- Allerede da vi modtog den 
dårlige besætning i maj 2017, 
var han oppe i årene. Og det 
var en meget dårlig besæt-
ning. Det dokumenterede vi 
også i retten, hvor vi viste 
et brev om de dyr, vi fik. Vi 
var ikke klar over, at de var 
så dårlige. Det var svært at 
rette op på. De havde gået i 
grupper, hvor tyre, der var 
født i flokken, havde løbet 
kalve, der var for små til at 
kælve, og de var indavlede. 
Så dem, der ikke døde, måtte 
vi aflive. Det var en forfær-
delig vinter, fortalte Rita 
Hansen i 2019 til Frederiks-
borg Amts Avis.

Niels Stokholm bisættes 
fra Villingerød Kirke den 9. 
august. I stedet for blomster 
opfordrer Rita Hansen til at 
Thorshøjgaard Fonden be-
tænkes.

Niels er død, men gården  
og de røde køer lever videre

Niels Stokholm og de røde malkekøer. Her fotograferet i 2010.  Foto: Allan Nørregaard

GRIBSKOV: Over halvvejs i programmet for ’Sommerkoncer-
ter i Nordsjælland’ er der stadig gode oplevelser at hente i 
kirkerne. . Torsdag 28. juli kl. 20 i Villingerød byder piani-
sten Thomas Clausen på kendte jazz-standards.

Tirsdag 2. august kl.20 i Ramløse kan man opleve solokon-
certen ’Atrium’ med cellisten og komponisten Josefine Op-
sahl.

Endelig byder man onsdag 3. august kl. 20 i Blistrup på et 
program med Johann Sebastian Bachs gambesonater.  Det 
er Angela Wertenbach på cembalo og Mogens Rasmussen 
på gambe, som står for musikken. Der er gratis adgang til 
koncerterne.  

 jesl

Fuld gang i musikken  
i Gribskovs kirker 


