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Nye ejere af Listedgaard har mange ideer
 
 
 
Af Elisabeth Krogh

HISTORIE OG FORNYELSE
Et kæmpe og vidtforgrenet morbærtræ i ha-
ven er blandt de dejlige overraskelser, som 
de nye ejere af Listedgaard har fået, efter at 
de overtog gården for lidt over halvandet år 
siden.

– Vores børn elsker de morbær, fortæller 
Anders Elleby, der sammen med Gudrun El-
leby i 2014 købte den gamle, smukt belig-
gende og meget store ejendom, der trængte 
til istandsættelse. Gården i Listed havde da 
stået ubeboet og til salg en del år.

Ægteparret og deres tre børn på 17, 15 og 12 
år bor til daglig i Fribourg i Schweiz tæt på 
Bern, hvor Anders Elleby har arbejdet med 
telekommunikation hos Swisscom og nu ar-
bejder med udvikling af strategi og nye løs-
ninger i den schweiziske bank PostFinance. 
Gudrun Elleby er patentrådgiver hos Nestlé.

Der er således langt fra en international 
hverdag i Schweiz til stille Listed, men fami-
lien sætter allerede stor pris på at opholde 
sig på gården, selv om den stadig er under 
istandsættelse.

Listedboerne har kunnet følge istandsæt-
telsen af gården, som de nye ejere har travlt 
med, og er kommet langt. Gårdmiljøet står 

næsten som oprindeligt, men der er kom-
met nyt tag, nye vinduer, beplantning er 
ryddet og brolægning afdækket.

– Du skal lige se det her, siger Anders Elle-
by, og viser vej til et område ved husets gavl.

– Her var jord op i denne højde, viser han, 
et godt stykke over jordoverfladen. I forbin-
delse med at der skulle graves ned til kloak-
ken, opdagede en af de lokale, der arbejder 
på gården, at der var brolægning i hele om-
rådet, og det er nu fritlagt.

– Vi er lige blevet færdige med det, siger 
Anders Elleby begejstret.

Familien har også fundet den sten, som 
flagstangen tidligere var sat fast i, og det er 
tydeligt, at de sætter pris på og passer på de 
gamle detaljer og historien.

Indendøre er så meget som muligt beva-
ret, men det gamle køkken er nedtaget og et 
nyt installeret.

Familien føler sig rigtig godt modtaget i 
Listed, hvor den 17-årige søn i sommer har 
arbejdet i Hummerhytten og i perioder boet 
i huset helt selv, mens resten af familien var 
i Schweiz.

– Men det er vi trygge ved, for her passer 
man på hinanden.

Fantastisk modtaget
Gudrun og Anders Elleby vil gerne istand-
sætte gården med respekt for historien.

– Vi vil gerne bevare det, men har ikke 

ekspertisen, men vi har fået fantastisk 
hjælp, blandt andet fra en god nabo og en ar-
kitekt i den tidligere ejers familie, der har 
stor viden om gamle huse, siger Anders Elle-
by, der synes, de som nye ejere har fået utro-
lig meget hjælp – blandt andet med at sam-
menstykke gårdens historie.

– Vi er blevet fantastisk modtaget og har 
et meget godt forhold til de tidligere ejere, 
blandt andet Kirsten Pedersen, som er 94 år, 
så hun kan fortælle meget om historien og 
kendte også mine oldeforældre, siger An-
ders Elleby.

At familien bosat i Schweiz overhovedet 
kunne få den idé at købe en gård i Listed på 
Bornholm har netop også historiske årsager.

– Min farfar voksede op her i Listed i et 
hus på Strandstien. Han var en ud af 11 børn. 
Mine oldeforældres gravsted er ved Ibsker 
Kirke. Min farfar rejste til Sjælland, men fa-
milien har lige siden beholdt huset i Listed, 
og min far var her hver sommer som barn, li-
gesom jeg selv har holdt ferier her i mange 
år, jeg er kommet her med min far og mor i 
alle årene og overtog min fars del i huset, 
fortæller Anders Elleby.

Måske fast bopæl senere
Familien fra Schweiz har dog i de sidste år 
kigget efter et sted i Listed, de kunne gøre til 
deres eget, og som havde samme gode belig-
genhed som huset på Strandstien. Og da bo-

Listedgaard er renoveret med nyt tag og nye vinduer, men i respekt for de gamle bygninger. Gårdspladsen står stadig næsten som oprindeligt. Foto: Allan Rieck

 º Vi vil gerne bevare  
det, men har ikke  
ekspertisen, men vi har 
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blandt andet fra en god 
nabo og en arkitekt i 
den tidligere ejers  
familie, der har stor  
viden om gamle huse. 

Anders Elleby,
ejer
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Nye ejere af Listedgaard har mange ideer
pælspligten blev ophævet, fik de øje på Listedgaard 
og kunne købe.

Foreløbig er huset en fritidsbolig, men familien 
afviser bestemt ikke, at den kan blive mere end det.

– Vi har mange gode idéer til, hvad der kan være 
her. Senere, når vi har mere tid, og børnene er større, 
kan vi måske organisere os anderledes, siger Gud-
run Elleby.

Den yngste af de tre børn er 12 år.

Historien
Den nye familie på Listedgaard har allerede samlet 
en del om gårdens historie. Blandt andet at familien 
på sin vis faktisk har haft sin gang her i tidligere ti-
der.

– Jeg ved, at både min farfar og nogle af hans sø-
skende har arbejdet her, mener Anders Elleby.

Familien i stuehuset har dog været en anden den-
gang, og faktisk har Listedgaard kun været i få hæn-
der, siden den blev opført i 1848.

På et tidspunkt overtog Peter Theodor Hansen 
gården efter sin far og blev gift med fotografen Val-
demar Myhres søster Louise.

Blandt andet derfor eksisterer der også mange fo-
tos af og fra gården, mener Anders Elleby.

På et senere tidspunkt købte Kirsten Pedersens 
forældre gården. Hun er født her, fortæller Anders 
Elleby.

De nye ejere har lånt familien Pedersens billeder 
og også naboer er kommet forbi med billeder. F.eks. 
af gårdspladsen.

– Det er spændende at se, hvordan det har ændret 

sig og er blevet brugt. For eksempel var der oprinde-
ligt stråtag, og møddingen lå på gårdspladsen, tem-
melig tæt på brønden, hvor de hentede vand. Sådan 
ville vi nok ikke gøre i dag.

Selv om Gudrun Elleby ikke på samme måde som 
sin mand har familiemæssig tilknytning til Listed, 
synes hun også, det er interessant at kende histori-
en.

– Det er spændende at vide og også en måde at se 
tilbage i tiden, mener hun.

Familien har i øvrigt fundet meget af gårdens hi-
storie gennem Bornholms Tidendes arkiv.

– Det er en fantastisk mulighed, at et sådan arkiv 
kan åbnes, det er et fantastisk søgeværktøj. Der er en 
meget spændende historie, der knytter sig til Listed-
gård. Der er mange notitser og artikler, og de går helt 
tilbage til 1867, og der har været overraskende man-
ge oplysninger at finde om gårdens historie. Jeg har 
lavet et lille hæfte med det, der er kommet frem, for-
tæller Anders Elleby.

Blandt andet har Anders Elleby og familien også 
fundet oplysninger om den tidligere Listedgård, 
som lå længere tilbage på grunden, inden den nye 
nuværende Listedgård blev opført.

Listedgaard, som den så ud, da familien købte. Nu er gården renoveret. Foto: Jens-Erik Larsen

Listedgaard på Hans Thyge-
sensvej 19 i Listed har tidlige-
re været i samme families eje 
i flere generationer. Gården 
har fire længer og ligger med 
havudsigt. 
På fotoet ses Anders og Fre-
derikke Elleby. Foto: Allan 
Rieck

Administrerende direktør Kristian Sørensen og den regionale 
direktør Ole Schou Mortensen orienterede om arbejdet med at 
udbygge fibernettet til hele Bornholm.

Stor spørgelyst på BornFiber møde

BornFibers orienteringsmøde i Svaneke tirsdag aften 
samlede op mod 80 mennesker – og spørgelysten var stor. 

På mødet orienterede den administrerende direktør 
Kristian Sørensen og den regionale direktør Ole Schou 
Mortensen om arbejdet med at udbygge fibernettet til hele 
Bornholm. Et bredbåndsnet, som i dag dækker over 13.000 
adresser.

Der er nu åbnet op for bestilling til flere adresser i 
Svaneke og Listed. På BornFibers hjemmeside kan man 
taste sin adresse ind og se, om det allerede nu er muligt at 
bestille BornFiber på adressen.

BornFibers næste orienteringsmøde – med udgangs-
punkt i Østermarie – holdes onsdag den 7. september fra kl. 
19 i Østermariehallens Cafeteria. Et lidt anderledes 
orienteringsmøde i samarbejde med Dagli´ Brugsen i 
Østermarie – som samme aften vil orientere om opgrade-
ring af den i butikken, oplyser Bornfiber. ek

Omkring 80 var mødt op til mødet i Svaneke. Foto: Bornfiber

Kvinder skal med maden ud

De Aktive Kvinder i Svaneke og Omegn skal på tirsdag tidligt 
hjemmefra, da programmet byder på en spændende tur i 
egne biler til ”Born-Trans” på Lillevangsvej 6 i Rønne, dem 
med den meget populære ældremad.

Man skal nemlig afsted klokken 9.00, og gerne lidt før, fra 
Svaneke Torv for netop at følge maden fra køkken til udkør-
sel, og oveni få forklaringen på de mange andre opgaver det 
kendte firma klarer ud over øen hver dag, forklarer formand 
Jytte Engedahl Hansen.

Besøget rundes af med en lille hyggelig frokost-snak i 
omegnen.

Tilmeldingen til bestyrelsen senest i løbet af lørdagen. ek
 


