
SØLLERØD 
BOGEN

1942

UDGIVET AF 
H ISTO RI S K-TOPO GRAFISK SELSKAB  

FOR SØLLERØD KOMMUNE



SØLLERØDBOGEN 1942



SØLLERØD 
BOGEN

1942

U D G IVET AF

Historisk'topografisk Selskab for Søllerød Kom m une

I KOMMISSION HOS BOGHANDLER MOGENS FUNCH  
HOLTE 1942



OMSLAGSTEGNING AF P. HOLM 
CLICHÉER: WENDT & JENSENS REPRODUKTIONSANSTALT 

TRYK: NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) 
KØBENHAVN



INDHOLDSFORTEGNELSE

Aarsberetning................................................................................................  7
Rundskue i Søllerød Kommune. Af Dr. phil. Eiler N y strøm . 9 
Gamle Stednavne i Søllerød Kommune. Af Kontorehef, cand.

mag. Gunnar K n u d sen .......................................................................  29
Søllerødlandskaber og -Bygninger i Billedkunsten. Af stud.

mag. Erik F is c h e r ............................................ ' .................................  49
Kirkerne i Søllerød Kommune:

Søllerød Kirke. Af Magister art. Victor H erm ansen ............. 65
Holte Kirke. Af fhv. Finanshovedbogholder Hans B jarne  79
Vedbæk Kirke. Af Sognepræst A. P. R asm u ssen ...................  83
Nærum Kirke. Af Sognepræst .4. P. R a sm u ssen ...................  85



AARSBERETNING

En lille Kreds af Beboere samledes den 23. Januar 1942 paa 
Kommunebiblioteket i Holte for at drøfte Muligheden af at 

stifte et bistorisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune. Da 
der var megen Stemning herfor, vedtog de Mødende at rette Hen
vendelse til en større Kreds af Beboere om at deltage i et Møde 
den 27. Februar 1942 paa Søllerød ny Raadhus. Der mødte 18 
Deltagere; de betragtede Mødet som konstituerende Generalfor
samling for »Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kom
mune«, og der blev paa Mødet vedtaget Love for Selskabet, af 
hvilke her skal anføres de væsentligste Bestemmelser: Formaalet 
er at udbrede Kendskab til og vække Interesse for Søllerød Kom
munes historiske, topografiske, kulturelle og lignende Forhold i 
Fortid og Nutid samt at støtte Bestræbelser for at bevare, hvad 
der har historisk eller æstetisk Værdi eller at afholde Foredrag 
eller Besøg, der angaar Selskabets Formaal. Selskabets Regn- 
skabsaar gaar fra 1. April til 31. Marts, det første Regnskabsaar 
til 31. Marts 1943. Medlemmerne betaler et Aarskontingent af
4 Kr., for hvilket de faar tilsendt en Aarbog: »Søllerødbogen«, 
som indeholder Meddelelser — Publikationer —  i Overensstem
melse med Selskabets Formaal. Det er Hensigten at udsende en 
»Søllerødbog« hvert Efteraar. Den ordinære Generalforsamling 
afholdes hvert Aar saavidt muligt den første Mandag i Maj Maa- 
ned efter Indkaldelse med 14 Dages Varsel i de lokale Blade. 
Bestyrelsen bestaar af en Formand og 8 andre Medlemmer.

Selskabet har nu (15. December 1942) 218 Medlemmer, hvoraf
3 har afgjort Kontingentbetalingen een Gang for alle ved Ind
betaling af 100 Kr. hver. Desuden har Selskabet fra Søllerød 
Kommune haft den Glæde at modtage et Tilskud paa 1000 Kr., 
for hvilket Bestyrelsen herved bringer Kommunalbestyrelsen vor 
bedste Tak.

Der vil naturligvis i dette Selskabets Stiftelsesaar falde en Del 
betydelige Udgifter een Gang for alle: Tryksager, Protokoller, 
Reklamer til alle Husstande i Kommunen, Porto o. 1.: men vi føler



os overbeviste om, at den Velvilje, hvormed Selskabet hidtil er 
blevet modtaget af Beboerne og mange andre, vil tilføre Selskabet 
et stadigt stigende Medlemsantal, saa at vi vil faa Lejlighed til 
ogsaa at yde stadig bedre Publikationer, Foredrag og Ekskur
sioner. Indtil Bestyrelsen kunde danne sig et Skøn over den øko
nomiske Stilling, har vi set os nødsaget til at disponere forsigtigt 
med Hensyn til Afholdelse af Foredrag og Ekskursioner; vi havde 
dog den 30. August 1942 under Ledelse af Kommuneingeniør 
Rastrup, Lyngby, en Fodtur langs Mølleaaen fra Ravneholm til 
Raavad med Foredrag af Kommuneingeniøren om Mølleaaens 
Historie og Væi’kerne dér.

Om de Publikationer, som man har under Overvejelse at frem
komme med i »Søllerødbogen« for 1943, er der nylig paa et Be
styrelsesmøde stillet Forslag bl. a. om Valg blandt følgende: 
Søllerød Kommune under Svenskekrigene, Søllerød-Præsternes 
Histoi'ie, Fund fra Oldtiden i Søllerød Kommune, Færdselsveje 
og Jernbaner til Kommunen, Med en Geolog gennem Søllerød 
Kommune, Søllerød Kommune i Litteraturen, Berømte Personer 
i Søllerød Kommune o. fl. a.

Med denne vor første Aarsberetning skal vi meget henstille til 
Medlemmerne at virke for Tilgang af ny Medlemmer til Selska
bet, saaledes at de nytegnede Medlemmer —• saa langt Oplaget 
strækker —  kan faa ogsaa den første »Søllerødbog«, der i Bog
handelen vil koste 5 Kr. Bestyrelsens Medlemmer modtager Ind
meldelser ligesom Indmeldelser ogsaa kan ske paa Kommunens 5 
Biblioteker (Holte, GI. Holte, Vedbæk, Skodsborg og Nærum).

Vi vilde være taknemlige for en Underretning, dersom Med
lemmernes Titel, Navn eller Adresse ikke er rigtige eller senere 
bliver forandret. Adresse: Margrethevej 22, Holte.

H olte, i D ecem b er  19b2.

B E S T Y R E L S E N
A. Avnholi, Hans Bjarne, Hans Ellekilde,

Gartner. fhv. Finanshovedbogholder, 
Selskabets Form and.

Arkivar, cand. mag.

A. H oward Grøn, Erling Hoffmeyer, P. Michelsen,
Professor, Dr. polit. O verbibliotekar, 

Selskabets Kasserer.
kgl. Hof juvelerer.

Carl Nielsen,
Viceskoleinspektør.

A. Undén,
Kontorchef.

O. Zehngraff,
Afdelingsingeniør.



RUNDSKUE I SØLLERØD KOMMUNE
Af E iler  N ystrøm .

Søllerød Kommune hører til de smukkeste Egne i Nord
sjælland — et ejendommeligt Stykke dansk Natur, hvor 

hele det ødanske Landskab er repræsenteret i sine forskellige 
Varieteter. Mod Syd giver Mølleaaen med sine sivkransede 
Bredder, hvor Rørsangeren bygger Rede, en Prøve paa smi
lende dansk Aa-Idyl, i Vest ligger Furesøen som Repræsen
tant for dansk Indsø-Natur. I Egnen omkring Nærum er der 
endnu Agermark og Kløverenge, ude i Øst ligger den beun
drede Øresundskyst. Kunde man tænke sig hele Bebyggelsen 
ved Skodsborg sløjfet, vilde man faa en bred sandet Strand
bred ud mod Søen, og ind mod Land høje, stejlt affaldende 
Brinker kronet af gammel Bøgeskov — netop en Strandkant 
som er typisk fox1 Sjælland og Østjylland. Ogsaa Nordsjæl
lands mægtige Skove, der i gammel Tid i et ubrudt Bælte 
har strakt sig fra Kattegat ned til Hovedstaden, er der rige
lige Rester af i Søllerød Kommune, og de udviser her mange 
Variationer. Den majestætiske Jægersborg Dyrehave, hvis 
nordlige Del (nu kaldet Jægersborg Hegn) ligger inden for 
Grænsen, og som oprindelig er dannet af en lang Række 
mindre Skove og Skovholme, udmærker sig ved sine vældige 
Bøge, medens Egnens gamle vidtstrakte Mosedrag her midt i 
den store Skov har afsat den skønne Bøllemose, kantet af 
aarhundredgammel Bevoksning. Geelsskov (eller Gelte Skov 
som den oprindelig kaldtes) viser typiske Birke- og Naale- 
træsformationer, den lille Søllerød Kirkeskov stemmer Sin
det højtidsfuldt ved sin stille Ensomhed og Ro, Ravnehol
mene nede ved Ørholm virker romantisk med sine Bakker 
og Hulveje og vildt forrevne Trækroner. Ogsaa i Henseende
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til Terræn er Søllerød en Enklave i det ellers ret flade Nord
sjælland: oppe mod Nord ligger de høje Sandbjerg Bakker 
med milevid Udsigt over Sundet og Skovene og Hovedstadens 
Husmasser længst i Syd; den gamle Kirkeby ligger paa et 
Højdedrag skraanende ned mod Søllerød Sø, og ved Ørholm 
er Landskabet saa kuperet, at det i Folkemunde har faaet 
Navn af »det danske Schweiz«. Ogsaa ved Attemosegaard 
ligger brede Bakker med lyngklædte Skraaninger — hvis 
Lyngen da ikke i de allersidste Aar er udryddet.

Vi stiller os da paa Kirkebakken ved Søllerød Sø midt i al 
denne landskabelige Overflod og tager herfra et Bundskue 
over Egnens Mærkværdigheder og mange kulturhistorisk 
interessante Lokaliteter.

Den Sølvi, der en Gang i Vikingetiden ryddede Skoven og 
skabte Bebyggelsen som tog Navn efter ham og senere blev 
til Søllerød, skal der af gode Grunde ikke fortælles noget om; 
hans øvrige Gerninger har »Tavshed skjult i Glemsels mørke 
Nat« — for at bruge Baggesens Ord i en hel anden Forbin
delse. Det samme gælder den Johannes Nicolai de Øberuth 
(eller paa Dansk: Hans Nielsen fra Øverød), om hvem en 
Ligsten i Kirken oplyser at han levede omkr. 1400. Men det 
har ogsaa nok været en af Egnens fremtrædende Mænd. I 
det hele har Byen og dens Nabobyer ingen Historie før op i 
det syttende Aarhundrede. Søllerød By hørte til de smaa 
Bondebyer fra Fællesskabs-Tiden, med et lille Antal Gaarde 
og Huse rundt om Gadekæret, omgivet af Bymarkens Vange 
og Aase. Det var en Landsby som hundrede andre, indtil 
den opdagedes som en Idyl, hvor det var velbehageligt at 
fæste Sommerbo. Rahbek er altid højt oppe, naar han i sine 
Erindringer mindes sin Ungdoms »romantisk dejlige Sølle
rød« og de »yndefulde Eftermiddagsvandringer i disse ely
sæiske Egne«.

Søllerød Kirke adskiller sig heller ikke fra andre gamle 
sjællandske Landsbykirker. Den oprindelige romanske Kirke 
er opført paa Absalons Tid væsentlig af Limsten og Kamp, 
hvoraf der endnu findes Bester i den nuværende Kirkes 
Mure. Senere i Middelalderen er den omskabt i Gotik og 
udvidet med Kor og Taarn —  den har med andre Ord un-
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dergaaet den samme Byggeudvikling som alle de andre. 
Men den ejer en ganske særegen Romantik paa Grund af sin 
skønne Beliggenhed og sine dejlige Omgivelser —  mange 
unge Brudepar har foretrukket den frem for Hovedstadens 
højloftede Storkirker.

Kristendommens Pionerer her i vort Land havde Sans for 
at vælge naturskønne Steder til deres Klostre og Kirker, og 
i Søllerød har de været særlig heldige. Ikke blot er den uund
værlige Kirkebakke og Sø til Stede, men de indgaar i en 
Harmoni med hinanden og med den omgivende Natur, der 
er af en betagende Virkning. Og Søllerød Kirkegaard er en 
af de ejendommeligste i Landet. Naar man staar foran Var
den over de faldne fra 1864 og ser ned over Bakkeskrænten, 
hvor man mellem Thujaer og Taks og Terrassernes hvide 
Marmor-Gravmæler og stolte murede Mausoleer dybt nede 
øj ner den stille, svagt krusede Sø kranset af Skov og Haver
—  da overgiver selv den mest træge sig og indrømmer, at 
det er et dejligt Sted. Selv Hulvejen fra Søen op til Kirke
bakken ejer en ganske særegen Romantik —  men desværre 
har man for at lette Færdslen for en Del Aar siden anlagt 
en Repose, der gør den mindre vanskelig at befare, men 
ogsaa mindre romantisk. I gamle Dage skulde det være en 
god Kusk, der var i Stand til at faa sin Hest til at give sig 
i Lag med den stejle stenede Vej.

Hvor der er Kirke er der ogsaa Kro. Kroer var aldeles 
nødvendige for Rejselivet i gamle Dage —  baade Menne
sker og Heste maatte have et Sted at bede og krybe i Ly 
under Uvejr. De kgl. privilegerede Kroer begynder at flo 
rere fra Frederik den Andens Tid, og i Kristian den Fjerdes 
og Frederik den Tredjes Tid øges Tallet stærkt. Men i Nord
sjælland var der baade før og senere endnu flere uprivile- 
gerede; navnlig hos Landsbyens Smed kunde man i Reg
len faa sin Tørst slukket, og længer ned i Tiden var næsten 
hver Skovfogedgaard og Skovløberhus et Traktørsted. Sølle
rød Kro hørte ikke til de privilegerede, Byen laa jo  ikke 
ved alfar Rejsevej. Men i 1677 fik et af Husene ved Gade
kæret Ret til Krohold, og rimeligvis er det blot en Legali
sering af noget der har bestaaet længe før. Der var den
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Mærkelighed ved Søllerød Kro i det syttende og attende Aar- 
hundrede, at det i Reglen var Præstekonen eller Præsteenken 
der havde Kroholdet — men om hun selv skænkede for Gæ
sterne, skal ikke kunne siges. I første Halvdel af det attende 
Aarhundrede var Samarbejdet mellem Kirke og Kro saa snæ
vert, at man i Byen sagde om Præsten, at han skød Guds
tjenesten længst mulig ud for at hans Kone des længer kunde 
have Bønderne siddende i Kroen. Og det var ikke blot onde 
Rygter, thi da Stiftsprovsten, den djærve Mag. Morten Reen- 
berg, holdt Ligprædiken over Præsten, talte han saa lidet 
tilsløret om dette Forhold, at Menigheden forargedes. Sølle
rød Kro er iøvrigt et af de faa Gæstgiversteder, der har be
holdt Kronavnet — ellers er de fleste af Nordsjællands Kroer 
med Alderen blevet fornemme og har taget Navn af »Ho
teller«.

Rundt omkring Kro og Kirke ligger flere gamle Lyststeder. 
Mothsgaard hører til Egnens ældste — det er fra sidste Halv
del af det syttende Aarhundrede og skylder Livlægen Povl 
Moth eller hans Hustru, Forældre til Kristian den Femtes be
kendte Elskerinde Sophie Amalie Moth, sin Oprindelse. 
Olufshøjs Historie kan føres tilbage til Midten af det attende 
Aarhundrede, og Carlsminde er nogenlunde paa Alder med 
det. Carlsminde blev efterhaanden til en betydelig Lystgaard 
med et Tilliggende af omtr. 20 Tønder Land, der i Bankdirek
tør Isak Gliickstadts Ejertid udvidedes til mere end det dob
belte. Den gamle Finansmand elskede dette Sted og skabte 
her et pragtfuldt Parkanlæg, der imidlertid ikke var fornemt 
nok for Sønnen; han skilte sig kort efter Faderens Død ved 
Carlsminde og købte Sølyst ude ved Øresund i Stedet. Byg
ningen er fra omkr. Aar 1800, men Parken er nu borte —  ud
stykket til Villagrunde.

Vi befinder os endnu paa Kirkebakken og gør en Vending 
til den anden Side. Bag Kirken, med Facade ud mod Ørholm, 
ligger et Miniaturslot i en Slags Barokstil med et vældigt 
Smedejernsgitter ud mod Vejen. Det er Søllerødgaard. Gitte
ret er godt nok, smukt gammelt Arbejde og vel holdt — det 
har oprindelig staaet i Bredgade foran Schimmelmanns Palæ 
(Koncertpalæet) og er af Kunstindustrimuseet overladt den
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nuværende Ejer. Slottet er meget nydeligt, men Pastiche som 
meget andet i den store omgivende Park, hvor der er Minde
urner, kunstigt Bjergparti og meget andet. Det nuværende 
Slot er imidlertid en Lilleput i Sammenligning med den 
Kæmpebygning, der fordum laa her og som Frederik Danne- 
skjold-Samsøe havde ladet opføre i Begyndelsen af 1740erne. 
Danneskjold var Chef for Søetaten, saa det er muligt at den 
hollandske Bygmester Philip de Lange, der bl. a. er Mester 
for Orlogsværftets ejendommelige Mastekran, har staaet for 
Opførelsen. Den daværende Søllerødgaard var et pragtfuldt 
Bygværk, der — højt paa Bakken som det laa —  dominerede 
hele Egnen. Det bestod af en Hovedbygning paa henimod 
hundrede Alens Længde med et System af Sidefløje, der 
strakte sig ud mod Vejen. Hovedbygningen var i to Etager 
med en Udsigtsaltan paa Taget, som der gik stort Ry af —  i 
Parken laa et Huskapel, forbundet med Slottet ved en 66 Alen 
lang overdækket Løngang, og Slottet fik Trykvand fra en 
sindrig indrettet Vandmaskine, hvorfra Vandet i svære Kob
berrør (som der er fundet Bester af i Bakken) lededes op til 
Slottet. Danneskjolds Søllerødgaard var noget for sin Tid 
enestaaende. Den tilhørte senere Staten, benyttedes i en Aar- 
række af Arveprins Frederik, men forfaldt omsider; blev 
derefter bortsolgt ved Auktion i 1780 og snart efter nedbrudt. 
En ny Hovedbygning blev rejst helt ude ved Vejen og en Del 
af Materialerne fra Danneskjolds Gaard, navnlig Døre med 
pragtfulde Laasetøjer, kom atter til Nytte dér. Men ogsaa 
denne Hovedbygning er erstattet af det nuværende »Slot«, 
der for Resten brændte 1921, men atter opførtes. Kirkesalen 
er paa Grundlag af en falsk Tradition indrettet i en af Side
fløjene til Danneskjolds Slot — det oprindelige Kapel laa 
som sagt langt fra Hovedbygningen og blev nedbrudt 1765.

Vi forbliver stadig paa vort ophøjede Stade, men forlænger 
Cirklens Passerben mod Øst og støder paa Nærum. Nærum 
er sammen med Virum —  der ligger vestpaa i Lyngby Sogn, 
diametralt modsat — Egnens ældste Bebyggelser. De har op
levet Bolf Krake og hans berømte Kæmper, og er maaske 
endda meget ældre. Langt ned i Tiden var det de Landsbyer 
paa Egnen, der havde de største og fleste Gaarde, og Navne
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formerne lader formode, at det i Hedenskabets Dage var Kult
steder, hvor man søgte hen for at dyrke de nordiske Guder. 
Man har afledt Navnet Nærum af Njord, den Guddom der 
raadede for Velstand og gode Aar, men de Lærde er mest 
tilbøjelige til at forkaste denne Tolkning. Derimod kan der 
ikke være Tvivl om, at Nærum oprindelig har været Sognets 
dominerende By, og naar Kirken blev lagt i Søllerød og ikke 
i Midtpunktet ved Nærum, saa er det aabenbart fordi den 
har savnet Kirkebyens naturlige Betingelser: Sø og Bakke. 
Ved Dyrehavens Anlæg 1670 blev dens Tilliggende stærkt be- 
skaaret — før den Tid laa Nærums Jorder helt ud til Kysten.

Nærumgaard, hvis Hovedbygning nu er kommunalt Børne
hjem, var fordum Byens største Gaard. Den hed tidligere 
»Sophieshøj«, opkaldt efter Hof agent Peter Borres Hustru 
Sophie Aagaard, og tilhørte senere hen den fra Landborefor
merne bekendte Chr. Colbj ørnsen, der udvidede dens Tillig
gende og grundlagde Wesselsminde. Han var omkr. Aar 1800 
E jer af det meste af den Jord, som det moderne Nærum er 
bygget paa.

1 Byen var paa dette Tidspunkt en Kro, hvor det aabenbart 
gik noget lystigt til. Det huede ikke Colbj ørnsen, og da Kro
manden blev idømt en Bøde, sørgede han for, at Sagen gik til 
Højesteret, og her blev Kromanden fradømt sit Privilegium. 
Det var sikkert berettiget at Colbj ørnsen greb ind —  han var 
desuden Generalprokurør og maatte vaage over, at Betten 
skete Fyldest. Men det saa ikke saa godt ud, at han —  der 
havde et stort Teglværk i Nærum og mange Arbejdere — 
selv søgte, og naturligvis ogsaa fik, Bevilling til at drive Kro. 
Der var imidlertid næppe kommet mere ud af den Sag, om 
ikke P. A. Heiberg, som den lidenskabelige Frihedsmand han 
var, havde grebet ind. Affæren med Kromanden gav ham 
Anledning til et virkningsfuldt Angreb paa Colbj ørnsen i sit 
polemiske Skrift »Sproggranskning«. Han forklarer heri Or
det »Privilegier«, som han efterviser Spor af i det gamle Te
stamente. »Naboth havde et Privilegium paa at holde Kro i 
Samaría«, skriver han, »Achab fik Lyst til dette Privilegium, 
og den skammelige Maade, hvorpaa han som mægtig Mand 
erhvervede det, kan læses i 1. Kongernes Bog Kapitel 21. Af
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denne Historie er der efter Sigende skrevet en Tragedie, der 
skal være spillet paa et Teater nær ved København«.

Adressen var tydelig nok — Sagen blev hurtig almindeligt 
Samtaleemne og debatteredes paa ethvert Kaffehus i Køben
havn. Heiberg opnaaede virkelig at drille og ærgre Colbj ørn
sen, men fremskyndede derved tillige den Gengældelse der 
hang ham over Hovedet. Der er ingen Tvivl om, at hans An
greb paa den mægtige Colbj ørnsen i Anledning af Affæren 
med Kromanden i Nærum bidrog stærkt til hans Domfældelse 
og Landsforvisning.

Nærumgaard tilhørte senere den bekendte Bankier og Po
litiker D. B. Adler, og i hans Tid samledes her mange af Da
tidens politiske Navne og indflydelsesrige Personligheder.

Ved Gadekæret foran »Askebakken« laa i det attende Aar
hundrede en anden Lystgaard, hvor Livet levedes mindre 
rigt end paa Sophieshøj, men hvor til Gengæld Spidserne af 
Datidens Intelligens satte hinanden Stævne. Den tilhørte 
Bolle W illum  Luxdorph, højtstaaende Embedsmand og Skøn- 
aand, som her henlevede største Delen af sit Livs Somre, iv
rig beskæftiget med landlige Sysler. Om Vinteren boede han 
i Snaregade inde i København, men naar de første Foraars- 
varsler viste sig, drog han bort fra Hovedstadens trange Ga
der ud til sit elskede Nærum, og tog kun ind en Gang om 
Ugen for at passe sine Forretninger i Kancelliet. Var Vejret 
for smukt, satte man Kancellikollegiet derude —  de øvrige 
Medlemmer havde ogsaa Sommerbo i Nordsjælland —  og 
drøftede saa Statens Sager og Borgernes Bedste i den lille 
Gaard i Nærum. Luxdorphs Gaard beboedes i det nittende 
Aarhundrede i en lang Række Aar af I. P. E. Hartmann. Paa 
sin Fødselsdag i Maj kom den gamle Komponist regelmæssig 
til Nærum og holdt ud til langt ud paa Efteraaret. Det for
taltes, at han hver Morgen begyndte Dagen med et Par Kraft
spring — og en Kraftkarl var han, han blev 95 Aar gammel. 
Ligesom Luxdorph elskede han Naturen, glædede sig over 
Fugle og Træer, og gik lange Ture over de vide Marker. Stu
dentersangforeningen besøgte ham en Gang aarlig, og Hart- 
mannske Sange lød da ud over Egnen, indtil man sent paa 
Natten skiltes med nogle Vers af »Flyv Fugl, flyv — «.
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Forlænger vi Linjen fra vort Centrum ud over Nærum stø
der vi paa Trørød og Vedbæk. Trørød er en af Søllerød Sogns 
mindste Landsbyer, Vedbæk et gammelt Fiskeleje, der har 
Navn efter et Bækkeløb som kommer oppe fra Maglemose og 
munder ud i Stranden ved Vedbæk. Lidt ovenfor Fiskelejet 
blev i Kristian den Fjerdes Tid ved denne Bæk anlagt en 
Kobbermølle —  et Kobberværk drevet af en Vandmølle — af 
en Mand, der hed Hans Ehm, og efter at Værket var ødelagt 
i Svenskekrigen, overtoges Damstedet af hans Søn Henrik 
Ehm. Det var en meget driftig Mand, der ejede en Række af 
Værkerne ved Mølleaaen, og endte som Rangsperson og Asses
sor i Kommercekollegiet. I København boede han i Nyhavn, 
i to smaa Huse der staar den Dag i Dag — omend i ændret 
Skikkelse — og her drev han paa sine ældre Dage den i Da
tiden saare almindelige, om ikke just ansete Guldmagerkunst
—  en Sortekunst som selv begavede Folk laa under for.

Kobbermøllen blev ikke bygget op igen, men Damstedet 
kom omkr. 1670 i Grev Mogens Frijs Eje, som her byggede 
sig et Jagtslot, der fik Navnet Frydenlund. Kronen købte 
Ejendommen i Kristian den Femtes Tid og lod den forpagte 
ud, men i Frederik den Fjerdes Tid kom den til Hæder og 
Ære. Da Anna Sophie kom paa Tronen som Landets Dron
ning, lod Kongen det nemlig ombygge som Lyststed for Maje
stæterne. Det blev en højst aparte Bygning, skabt af Hofbyg- 
mesteren J. C. Krieger. Den var ottekantet med et keglefor
met opløbende Tag, en rund Sal i Midten med Vinduer til 
alle Sider, og et Galleri, hvor Følget kunde opholde sig under 
Taflet og se Herskaberne spise; antagelig fik de selv noget 
med, men at se til ved det kgl. Taffel var ellers den Gang 
en stor Ære.

Kronen beholdt Frydenlund, og i Struenseetiden var det 
skønne Lystslot i den vidtstrakte Park et yndet Tilflugtssted 
for det letlevende unge Hof. Om Aftenen gik Dansen under 
Havens Træer, behængt med kulørte Lamper. Caroline Ma
thilde holdt meget af Frydenlund, og lod bl. a. Arkitekten 
Harsdorff begynde Opførelsen af et nyt Palæ, en Træ-Pa
villon, inde i den lille Skov der hørte til Frydenlund, og hun 
lod det udstyre med mærkelige Indretninger, der kunde lette
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hende Sammenkomsterne med hendes Ven og Elsker. Da 
Dramaet var slut, besøgte Luxdorph Stedet og noterede i sin 
Dagbog, at han med sine egne Øjne havde set, at Dronnin
gens Seng var til at trække ud og bag ved var skjult en »for
loren« Trappe, som førte op til Struensees Kamre ovenpaa. 
Men forøvrigt blev Pavillonen aldrig færdig og denne Indret
ning kom ikke til at fungere — Katastrofen i Januar 1772 
indtraf forinden.

Som en Mængde andre af Statens Slotte og Domænebyg
ninger blev ogsaa Fx-ydenlund mod Slutningen af det attende 
Aarhundrede solgt til en Privatmand. Det blev for dyrt at 
vedligeholde de mange Statsbygninger. Frydenlunds nye Ejer 
var en svensk Eventyrer og Lykkeridder — Boheman hed 
han — han var Mystiker, Frimurer og meget andet gehejmt, 
vistnok ogsaa Spion, og kunde give de forfærdeligste Krø
niker og Bøverhistorier til bedste — hvorom man kan læse 
i hans Livserindringer. Men Penge havde han og ofrede 
meget paa Frydenlund, som han ombyggede i sin nuværende 
Skikkelse. Den kuplede Udbygning mod Syd er opført paa 
Fundamenterne til den indvendige Ottekant i Kriegers gamle 
Slot. —

Vi drejer nu vor Badius langsomt mod Vest, stadig med 
fast Punkt i Søllerød Kirkebakke. Vi støder da paa Lands
byen Holte, en betydelig Bondeby en Gang i Fortiden. Der 
var navnlig mange Huse —  Gaarde var der ikke saa mange 
af; Bymarken var nemlig ikke ret stor, Holte laa (som Nav
net viser) klemt ind mellem Skove, tilmed i Kongens Vildt
bane, saa Landbruget var i denne udprægede Skovegn ikke 
saa udbytterigt som andre Steder i Nordsjælland.

Byens største Gaard fik imidlertid stor Betydning, takket 
være sine gamle Privilegier paa Ølbrygning og Brændevins
brænding — Privilegier der hang sammen med Afsætningen 
af hele Sognets Landgildekorn, som man derved fik en fast 
Aftager af. Det blev gennem Aarhundreder en Bigdomskilde 
for Ejerne af Holtegciard — som Gaarden hed —  ogsaa af den 
Grund, at samtlige Kroer i Søllerød Sogn og Hørsholm Birk
— og der var mange —  skulde tage deres Drikkevarer derfra.

Naar Holtegaard har faaet sit særlige By, da er det dog
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ikke netop af den Aarsag, men paa Grund af dens nuvæ
rende Hovedbygning. Den skyldes ingen ringere end Lavrids 
Thurah, som skønt han kun ejede Gaarden nogle Aar i 
1750erne kort før sin Død, dog fik Lejlighed til at bygge den 
op efter sit eget Hoved. Den stilfærdig smukke og fornemme 
Hovedbygning med de rene Linjer i Arkitekturen ligger der 
nogenlunde uforandret endnu, en Pryd for Egnen. Men des
værre kommer Folk ikke altfor ofte paa de Kanter. Det var 
ogsaa i Holtegaards Have Holberg første Gang spilledes un
der aaben Himmel; to af hans Komedier —  efter Traditionen 
Maskeraden og Diderik Menschenskræk — opførtes nemlig 
her 24. August 1747 som Friluftsforestilling af de danske Ak
tører til Æ re for Frederik den Femte. Holtegaard tilhørte iøv- 
rigt en halv Snes Aar i Begyndelsen af dette Aarhundrede 
Etatsraad H. N. Andersen.

Gaardens gamle Privilegier bevirkede, at Holtegaard fik 
en Aflægger lidt længer mod Vest —  og den kom til at ligge 
ved Alfarvej, saa den fæstnede sig ganske anderledes i Kø
benhavnernes Bevidsthed. A f Grunde, som vi her ikke skal 
komme nærmere ind paa, udflyttedes i 1790erne Bryggeriet 
og Brænderiet samt den Kro, som naturligvis i Tidens Løb 
var indrettet paa Holtegaard, til en Plads ved Kongevejen 
lige Nord for Geelsskov, og den fik, som naturligt var, Navnet 
Nyholte. Gennem en stor Del af det nittende Aarhundrede 
residerede her Slægten Nimb, der siden vandt Anseelse i Ho
vedstaden som noget af det mest fornemme der eksisterede 
paa det kulinariske Omraade. Frederik den Syvende undlod 
sjælden at bede i Nyholte Kro, naar han var paa Vej til Fre
deriksborg, og i vore Dage er Nyholte Hotel som bekendt et 
meget søgt Udflugtssted. Bundt omkring er vokset en meget 
betydelig Bebyggelse op.

Navneforbistringen har i denne Egn sat en pragtfuld 
Blomst —  Navnene Holte, Holtegaard (der er nu hele tre 
Gaarde af dette Navn) og Nyholte drejer i Ring for enhver, 
der ikke nøje er kendt med Forholdene. Landsbyen Holte 
kalder man nu for Gammel-Holte, medens Holtegaard har 
faaet Lov til at beholde sit Navn. Og Bebyggelsen nede ved 
Kongevejen kaldes Holte, skønt den rettelig burde hedde Ny-
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holte. Maløren skyldes aabenbart fra Begyndelsen Det sjæl
landske Jernbaneselskab, der gav Endepunktet for Nord
banen Navn af Holte Station i Stedet for Nyholte — formo
dentlig fordi Kroen paa Generalstabskortet af 1855 fejlagtig 
er kaldt: Holte Kro. Stednavnenes Form er dette ellers ud
mærkede Korts svage Punkt.

Vi sætter nu vor Radiallinje stik i Vest, og træffer saa først 
øverød lige paa den anden Side af Søllerød Sø, og støder her 
paa et idyllisk beliggende gammelt Hus, Suhmsminde, op
kaldt efter Historikeren Peter Fred. Sulmi, der her som 
aldrende Kammerherre tilbragte sine Hvedebrødsdage med 
sin unge Ægtemage Nr. to, Hofapoteker Beckers Datter. Hu
set ligger lige bag det lille Torv, som efter Traditionen er 
øverøds gamle Bystævne.

Videre træffer vi bag Stationen paa Vejlesø (som har Navn 
efter de V ejler eller Vadesteder som fordum fandtes dér), 
kranset af Haver og Skov; ned til Søen ligger nemlig den Del 
af Geelsskov der i gammel Tid kaldtes »Tyvekrogen«, form o
dentlig fordi man der hængte Egnens Hestetyve og andre Mis- 
gerningsmænd. Og yderst ude har vi Fur esøen.

Furesøen er ikke Sjællands største Sø —  det er Arresø — 
men den hører til de største. Den kan vise mange Ansigter — 
om Efteraaret kan den ligge blvgraa og tung, eller Stormen 
kan piske dens Overflade til Skum, men til Gengæld er den 
ved Midsommertid en smilende Idyl med Nattergalesang i 
Kystens Trætoppe —  lige tiltrækkende for sværmeriske Na
turer og lyrisk stemte Poeter.

I den Ende af Furesøen, som vor bevægelige Badius træf
fer, ligger et Næs mellem to Vige, Storekalv og Lillekalv som 
de kaldes, et Næs der i Fortiden var opfyldt af Vildskov og 
hørte til Gaarden Tange, som en Gang i Middelalderen havde 
været en lille Landsby paa et Bol med fem Gaarde. Efter 
Svenskekrigen og Kongens Ophøjelse til suveræn Fyrste 1660 
købte Dronning Sophie Amalie Tange og den nærliggende 
Bude, og af disse to gamle Ejendomme dannede hun Dron- 
ninggaard. Alle Minder om Tange er længst forsvundet, Nav
net Rude lever derimod endnu i Rudeskov, i Rudegaard (dér 
hvor Kongevejen deler sig) og i Rudersdals Kro. Rudersdal
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er en romantisk Omskrivning af Rude Stald og for saa vidt 
meningsløs som den ligger paa en høj Bakke. Oprindelig var 
Kroen et Vogterhus, Bolig for den Mand der havde Opsyn 
med Kongevejen og Porten til Dronninggaard. Talen er ikke 
om den nuværende Kongevej, som er anlagt i 1760erne af 
den schweiziske Ingeniør Marmillod, men om den gamle kro
gede Kongevej, som allerede i Frederik den Andens Tid bug
tede sig ud mod hans skønne Frederiksborg. Manden i dette 
Hus maatte holde Rejseheste rede for Kongen, naar han drog 
forbi — deraf Navnet Rude Stald, som ved Tilslibning og A f
runding blev til det mere velklingende Rudersdal.

Dronninggaard strakte sig oprindelig fra Næsset i Fure
søen mellem de to Kalve og den nærliggende Kaninholm helt 
ned til Kongevejen, og dens Jorder indklamrede Vejlesø. Paa 
dette mægtige Areal anlagde Dronningen en Hovedgaard med 
store Bygninger og vidtløftigt Landeri. Gaarden var baade 
til Nytte og Lyst ligesom dens Ejerinde baade var en praktisk 
og en pragtelskende Natur. Det var et Mønsterbrug med 
mange Kør paa Stald og et højt udviklet Hollænderi, som 
M ejeridrift den Gang kaldtes. Men der var ogsaa vældige Par
ker og skønne Haver, hvor Dronningen holdt pragtfulde Fri- 
luftsf ester.

Dronninggaard tilhørte Kongehusets Medlemmer i over et 
Aarhundrede, blev derefter forpagtet ud og forfaldt, indtil 
den endelig som saa mange andre Statsej endomme blev solgt 
ved Slutningen af det attende Aarhundrede og kom i Hæn
derne paa Frédéric de Coninck, en hollandsk Storhandels
mand der havde bosat sig i København og skabt sig en stor 
Formue under den nordamerikanske Frihedskrig. Under ham 
rejste Dronninggaard sig som en Fugl Føniks af Asken og 
dens Ry gik langt ud over Landets Grænser. Den gamle 
Gaard, der laa mellem Vejlesø og Storekalv, satte han i fin 
Stand som Avlsgaard og byggede en ny Hovedbygning ude 
paa Næsset —  det nuværende velkendte Næsseslot. Haver og 
Parker var imidlertid nu som i Sophie Amalies Tid det, der 
skabte Dronninggaards Berømmelse. Med Bistand af en god 
Ven, den flanderske Oberst J. F. H. de Drevon, som Skæbnen 
havde slaaet ud af Kurs og som i Aarevis boede under hans
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Tag, anlagde de Coninck et System af Haver og Parker, som 
strakte sig fra det nuværende Frederikslund, langs med Fure
søen og helt ud paa Næsset. Det var meget mærkelige An
læg. Oppe ved Næsset plantedes en Lund af sjældne frem
mede Træer, hjembragt fra fjerne Egne paa Ejerens egne 
Skibe, og her rejstes den skønne, endnu bevarede og af W ie- 
dewelt udførte Søjle for Handel og Søfai't. Nede ved Frede
rikslund (der oprindelig er en Afbyggergaard til Dronning- 
gaard, som de Coninck lod bygge til sin ældste Søn Frederik) 
blev anlagt en romantisk Stemningshave i Tidens elegiske 
Stil med rislende Kildevæld, Grædepile, brudte Tempelsøjler 
og Ligsten over imaginære Grave, der skulde minde om Li
vets Forkrænkelighed. Her var ogsaa den til Stilen hørende 
»Eremitbolig« med en opslaaet Bog, hvori den besøgende, helst 
paa Vers, skulde give sin Stemning Luft. Disse Anlæg, hvoraf 
man endnu for en Del Aar siden kunde eftervise Levninger 
i Skoven ved Frederikslund, nød stor Navnkundighed i Da
tiden, lignende fandtes paa Sanderumgaard paa Fyn, ved 
Enrum og enkelte andre Steder her i Landet, men faa i saa 
stor Stil som paa Dronninggaard.

Rejsende kom langvejs fra for at beskue Dronninggaards 
Herligheder og de Coninck lukkede beredvilligt Portene op 
for det store københavnske Publikum. Det gik ikke altid helt 
godt —  det var maaske ogsaa en lidt dristig Tanke at lukke 
glade Skovgæster ind i den elegiske Stemningshave; det gik 
dog sjældent værre end at der blev listet kaade og tvetydige 
Skæmtedigte ind i Eremithyttens gyldne Bog. Hvert Aar paa 
Husfruens Fødselsdag, der faldt midt i Højsommeren, foran
staltede de Coninck en stor Folkefest, hvor Hovedstadens Ind
byggere strømmede til Dronninggaard ligesom til Kirsten Pils 
Kilde i Dyrehaven ved St. Hansdagstid.

Men ogsaa de Conincks stolte Anlæg sank i Grus. Efter 
hans Død gik det store Handelshus fallit, Børnene forlod 
Danmark i 1820erne og Dronninggaard kom atter i Forfald 
under vekslende Ejere. Næsseslottet stod ofte tomt, kun Him
lens Fugle byggede Beder bag de ituslagne Ruder. Endelig 
lige før sidste Aarhundredskifte blev hele det store Areal 
udstykket af et Selskab, hvori Sjælen var Bankdirektør Axel
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Heide. Det var dog vist ikke nogen særlig glimrende Forret
ning, Købelysten var ringe, til sidst maatte man sælge de 
smukt beliggende Grunde ved Auktion og opnaaede kun me
get smaa Priser. Nu er det anderledes — nu er der prægtige 
Villahaver over hele det store Omraade og de købes ikke 
mere for Spotpris. Kun selve Næsset er holdt samlet som 
udelt Ejendom og her opstilledes alle de Monumenter, som 
de Coninck og hans Ven havde reist rundt om paa Dronning- 
gaards vidtstrakte Terræn. Selve Næsseslottet blev sat smukt 
i Stand og tilhører nu sammen med Næsset Københavns Ma
gistrat, som utvivlsomt vil holde de tilbageblevne Minder om 
fordums Storhed i Ære. Det anvendes som Rekonvalescent
hjem. Vore Dages Kultur- og Arkitekturhistorikere glæder 
sig altid, naar et Slot eller Herregaard eller et gammelt hi
storisk Lyststed avancerer til Sindssygeanstalt eller Hospital 
—• thi denne Metamorfose betyder i Reglen, at det bevares til 
Eftertiden.

Vort ene Passerben staar stadig fast i Søllerød Kirkebakke 
—• vi drejer nu det andet langsomt mod Øst og strejfer 
Aagesholm (i Lyngby Sogn), den gamle Kaningaard, der har 
laant sit Navn af Kaninholmen, som i Sophie Amalies Dage 
var Kanineri til Dronninggaard; hvor der var fattigt paa Ha
rer, gjorde nemlig Kaninerne det ud for Smaavildt. Lidt læn
ger fremme, ved Skovens sydvestre Hjørne, laa tidligere 
Skovridergaarden Geelshus eller Geltehus, som i gammel Tid 
delvis var et Lyststed (ogsaa kaldet »Skovlyst«), hvor Kam
merherre Suhm, den berømte Historiker, der ikke gik af 
Vejen for et galant Eventyr, en Tid lang holdt sin Elskerinde, 
den smukke Anne Charlotte Gielstrup, Søster til den kendte 
Aktør, skjult for nyfigne Rlikke. Og endelig naar vi frem til 
Mølleaaen, der fra Ørholm ud til Øresundskysten danner 
Kommunens Sydgrænse.

Denne Mølleaa er et Kapitel for sig i Landets merkantile 
og industrielle Historie — i vor motoriserede Tidsalder gør 
man sig ikke noget rigtigt Regreb om den Betydning, Mølle
aaen havde i gamle Dage. De ni Vandmøller langs dens Løb 
fra Furesøen til Sundet var et meget betydende Led i ældre 
Tiders Fabrikdrift — her fi'emstillede man Krudt, Vaaben og
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Agerbrugsredskaber, man garvede Læder, valkede Klæde, 
forarbejdede Kobber- og Messingtøj til Brug i Hjemmene, 
Papir til Bankosedler og Bøger foruden adskilligt andet — 
hver Ting til forskellige Tider og paa forskellige Steder; man 
forsøgte endog en Tid at valse Mønt i Lyngby Mølle, men om 
det blev til noget med denne for hin Tid moderne Maade at 
fremstille Møntstykker paa, i Stedet for at slaa dem paa gam
meldags Maner, skal lades usagt. Det var Vandmøller, og 
Drivkraften kom fra den højereliggende Furesø, hvorfra 
Aaen strømmer ud; oprindelig brugte man Underfaldshjul, 
siden Overfaldshjul, som ansaas for et stort Fremskridt, først 
i det nittende Aarhundrede blev det til Turbiner, hist og her 
(saaledes som paa Strandmøllen) med en Dampmaskine til 
Hjælp. Mølleejerne organiserede sig 1690 som Lav for at re
gulere Strømforholdene, og dette Interessentskab har be- 
staaet lige til vore Dage. Flere af Mølleaaens Fabrikater, Bad
stübers Kobbertøj og Drewsens Papirvarer for blot at nævne 
nogle, var kendt ud over Landet og i hele Norden.

Af disse Mølleværker har vi fem liggende paa Bad langs 
Kommunens Sydgrænse, de tre i selve Jægersborg Dyrehave. 
De er ikke bleven anlagt i Skoven — det skulde Forstmæn- 
dene nok have sig frabedt — de laa der allerede da Dyre
haven indhegnedes, saa man kunde ikke komme udenom 
dem. Da Mølleaaen danner Grænseskel og Møllehuset nød
vendigvis maa ligge tvers over Strømmen, hvorved de tilhø
rende Bygninger i Reglen kommer til at ligge paa begge Si
der, har de i Tidens Løb været regnet snart til Lyngby, snart 
til Søllerød — men det kan vi ikke tage Hensyn til ved dette 
Rundskue.

Den vestligste er Ørholm  eller »Ørevads Mølle« som den 
kaldtes i gammel Tid, og det er et af Mølleaaens ældgamle 
Værker, hvis Oprindelse skjuler sig i den graa Middelalder. 
Ørholm træder ud i Historiens Lys i Kristian den Tredjes 
Tid som Krudtmølle, og Kristian den Fjerde, der jo  baade 
var en praktisk og en foretagsom Mand, moderniserede Vær
ket efter de bedste nederlandske Forbilleder. Helt ned i Fre
derik den Fjerdes Tid var der Krudtmølle paa Ørholm — i 
1716 sprang en Del af den i Luften, hvilket ikke skete saa
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helt sjældent ved Datidens slet sikrede Krudtværker —  men 
derefter indrettedes den af Povl Badstuber, en af de driftig- 
ste Fabrikanter ved Mølleaaen, til Metalindustri, og gennem 
mange Aar tilvirkedes der Leer og andre Agerbrugsredska
ber, indtil Ørholm sluttede som Papirfabrik. Værket tilhørte 
i sidste Halvdel af det syttende Aarhundrede en Slægtning af 
Griffenfeld, og her holdt den store Statsmand til i sine Fri
stunder —  her satte han sine mange adelige Veninder 
Stævne, her kørte de »i Marken for at spøge« med deres »Go- 
Ven«. Den nuværende smukke Hovedbygning skriver sig dog 
først fra en senere Tid —  i den boede i det nittende Aarhun
drede Martsministeriets berømte Krigsminister Tscherning og 
siden Chr. Drewsen.

Nymølle ligger tæt ved og er i Modsætning til Ørholm 
Aaens yngste Værk, saa den bærer sit Navn med Bette. Den 
er anlagt i 1650erne som Filialværk til Kobberværket ved 
Hjortholm, det senere Frederiksdal; her installeredes Vær
kets store Kobberhammer, der gav Baastoffet sin første Be
handling. Efter at Hiortholm havde faaet anden Anvendelse, 
førte Nymølle længe en selvstændig Tilværelse som Kobber
værk, men endte som Papirfabrik ligesom Ørholm. Den i 
ældre Tid meget omtalte Ole Kollerød’ske Mordsag er for saa 
vidt knyttet til Nymølle som det var en Papirkusk fra Værket 
der blev Offer for den vidtberygtede Bandits Efterstræbelser.

De tre sidste Møller ligger som sagt i Dyrehaven. Den vest
ligste er Stampen i Skovbrynet ud mod Wesselsminde. Den 
hed oprindelig »Stubbe Mølle« eller »Stokmøllen« og hører 
ogsaa til Aaens ældgamle Værker. Vi kan meget tidligt kon
statere Valkemølle paa Stampen, en Tid var der Krudtmølle 
tillige, men fra det syttende Aarhundrede helt ned til vor 
Tid, har Stampen bestandig været Valkeværk, med Undta
gelse af en kort Periode, da der var Hammerværk og Slibe
mølle. Børnehuset brugte den til Valkning af de Tøjer, der 
tilvirkedes inde paa Kristianshavn, senere tilhørte den det 
kgl. Uldmanufaktur i Bigensgade, og helt ind i vort Aarhun
drede var Stampen en velkendt Klædefabrik. Endnu anven
des Vandkraften til Fabrikdrift, og de gamle forfaldne Byg
ninger ligger hen som en malerisk Idyl.
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Raavad blev anlagt i 1640erne paa Stokkerup Grund, den 
gamle Torp der en Gang laa paa Eremitageslettens Plads, 
men blev nedbrudt ved Dyrehavens Anlæg. Til at begynde 
med var Raavad Hammerværk, blev siden Krudtmølle og var 
det næsten et Aarhundrede, først i 1758 efter Classens Anlæg 
af Frederiksværk blev Raavad nedlagt som Krudtværk, det 
sidste ved Mølleaaen. Kort efter fik Frederik den Femtes be
troede Kammertjener Nie. Jessen den tidligere Krudtmølle til 
Skænk og Gave af Kongen og lod her indrette et Fileværk, 
som under vekslende Former har bestaaet til Nutiden. Raa
vad havde i det nittende Aarhundrede stor Betydning for 
dansk Tilvirkning af Isenkram og tilhørte gennem en lang 
Aarrække Isenkræmmerlavet i København. Da »Raavaddams 
Fabrikker« likviderede 1921, forsøgte et Ejendomsselskab at 
etablere Andelsboliger paa den store Fabrikgrund, men Spe
kulationen mislykkedes, da en Højesteretsdom satte Bom for 
dette Boligbyggeri midt i Skoven. Man var nu een Gang nødt 
til at have den gamle Fabrik liggende der, og som et historisk 
Minde fra Fortiden, der sætter Liv i Ensomheden, er den i 
Grunden en Charme mere, men yderligere Bebyggelse af 
Skoven blev heldigvis forpurret. Nu er Baavad Knivfabrik.

Yderst ude har vi Strandmøllen som Fureaaens sidste Værk 
ved dens Udløb i Sundet. Allerede paa Frederik den Andens 
Tid var der Papirmølle, men den blev nedlagt for en Tid til 
Fordel for en Barkmølle, som nogle Skomagere fra Hoved
staden lod oprette; en lille Tid var der ogsaa Valkemølle, 
men fra 1643 har Strandmøllen været Papirfabrik — i fulde 
to Aarhundreder under Slægten Drewsens Ledelse. Den før
ste Drewsen overtog Styret 1693, i 1718 købte han Strandmøl
len, som derefter nedarvedes i Familien indtil den 1889 indgik 
under »De forenede Papirfabrikker« og ti Aar efter blev ned
lagt. Nu er Arealerne udstykket, kun det gamle Møllehus er 
bevaret. Strandmøllen havde i det attende og nittende Aar
hundrede været den førende Papirfabrik her i Landet; 
Bankoseddel-Papiret og det meste Skriv- og Trykpapir, der 
brugtes, udgik fra Strandmøllen, og den for Handelsbalancen 
skadelige Import af hollandske Papirvarer indskrænkedes 
stærkt ved Strandmøllens Virksomhed.
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Ved Slutningen af det attende Aarhundrede residerede den 
ældre Chr. Drewsen (død 1810) paa Strandmøllen og førte et 
stort selskabeligt Hus, hvor Datidens litterære Verden mød
tes; Oehlenschlæger, Rahbek, Pram og mange andre kom der 
til Stadighed; man drøftede Dagens politiske og litterære Be
givenheder, medens de unge spillede Dillettantkomedie. Den 
gamle Chr. Drewsen var en frisindet Mand —  det var ham 
der skjulte den unge Malthe Conrad Bruun efter Udgivelsen 
af »Aristokraternes Katekismus«, indtil han kunde fly over 
Sundet til Hveen. Sønnen Joh. Chr. Drewsen, den velkendte 
Politiker og Bondefører, fulgte værdigt i hans Fodspor, var 
tillige en meget foretagsom Mand, lige stærkt interesseret i 
Landbrugets Højnelse herhjemme som i Fabrikdriftens 
Fremme og Modernisering — paa Strandmøllen tog han ud
over Vandkraften Dampmaskinen i Brug i et Omfang, der 
ikke tidligere var kendt i dansk Fabrikvæsen; allerede 1829 
installerede han her den første Papirmaskine i Norden. Og 
han var dansk i Sind og Skind —  det var Drewsen som i 
1843 paa Skamlingsbanken overrakte Peter Hjort Lorenzen 
Sølvdrikkehornet, smedet af gode danske Markstykker, fordi 
han »vedblev at tale Dansk«. Da Drewsen døde 1851, blev 
han baaret til Jorden af Fabrikfolk og Bønder den lange Vej 
fra Strandmøllen til Søllerød Kirkegaard under store Æres
bevisninger fra Befolkningens Side. Hans Sønner Chr. og Mi
chael Drewsen overtog Strandmøllen efter ham og tilkøbte 
1854 Ørholm og Nymølle. Christian styrede Fabrikkerne ved 
Mølleaaen, medens Michael grundede et nyt Papirværk ved 
det gamle Silkeborg Slot i Jylland, og dermed grundlagde 
den hastigt opblomstrende Silkeborg By. —

Vort Rundskue nærmer sig nu sin Afslutning — vi er naaet 
Kompasset rundt og er atter naaet ud til Sundet i Øst. Her 
har vi Skodsborg, i det nittende Aarhundrede Øresunds
kystens Perle, nu desværre skæmmet af de sidste Aartiers 
uskønne Byggeri.

Skodsborg har aldrig været nogen egentlig By eller Fiske
leje som Taarbæk og Vedbæk —  oprindelig blot en flad, bar 
Strandkant med skovklædte H øjder som Baggrund, et Stykke 
Overdrev der før Dyrehaven anlagdes hørte til Nærum. Ved
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Midten af det syttende Aarhundrede synes nogle Husmænd 
at have haft Tilknytning til Stedet, lidt senere laa der kun 
et enkelt Hus med Have, Fiskepark og Humleranker —  altsaa 
noget udover et almindeligt Bondehus — og i »Huset Skods- 
borg« som det kaldtes residerede Gudmand Bendtsen, der 
paa en Maade kan betragtes som Skodsborgs Grundlægger. 
Han raadede over hele Strækningen mellem Strandmøllen 
og Vedbæk, men i det attende Aarhundrede deltes Husets Til
liggende i to Ejendomme, »Retraite« og »Skodsborg«. Retraite 
var et Lyststed, der i Aarene omkring 1730 husede Skods
borgs tidligste fornemme Sommergæst, den franske Gesandt 
Grev Plélo, der skrev begejstrede Digte om Øresundskystens 
Dejlighed. Det forblev at være Lyststed i mange Aar, indtil 
der i 1780erne indrettedes Lædermanufaktur, og siden blev 
det Oliemølle, endnu senere Klæde- og tilsidst Hattefabrik; 
paa en fraskilt Parcel opførtes Skodsborg Kro, det senere 
Hotel Øresund.

Den anden Del af »Huset Skodsborg« beholdt det gamle 
Navn og blev i Tidens Løb, efter mange Omskiftelser, til 
»Skodsborg Palæ« efter at Frederik den Syvende 1852 havde 
købt det. Her tilbragte Monarken Sommeren sammen med 
Grevinde Danner, fiernt fra det mod Grevinden fjendtligsin
dede Hof; han fik Tiden til at gaa med Fisketure og Udgrav
ninger af Oldtids-Gravhøje i Dyrehaven, og yndede at ligge 
i Telt i Haven paa feltmæssig Vis. Han havde io sine Sær
heder,- den folkekære Drot. Grevinden fik Skodsborg Palæ 
udlagt paa Skiftet efter Frederik den Syvende og først efter 
hendes Død 1874 kom det paa andre Hænder. Nu tilhører det 
Skodsborg Sanatorium, og inde i Haven ser man endnu den 
tilbyggede halvrunde Spise- og Receptionssal som Kongen lod 
opføre.

Omkring disse to Ejendomme, der udgjorde det oprinde
lige Skodsborg, groede paa det lange smalle Terræn efter- 
haanden en hel Lyststedbvgd op, og i det nittende Aarhun
drede øgedes Antallet af Landsteder efter at Draget mod 
Søen havde taget Fart, bort fra Idyllen inde i Landet og fra 
de »lumre Indsøer« som Fru Heiberg sagde, ud til Badelivet 
ved Kysten. I 1874 opførtes paa Bakkedraget op mod Skoven



Badehotellet, senere »Skodsborg Søbad« kaldet, og i det næste 
halve Aarhundrede fik det et fortjent Ry som et af Nordens 
skønneste Badesteder. Der var en Tid, da der ikke kunde 
tænkes nogen anden Afslutning paa en international Kongres 
eller anden stor Festlighed i København end en Banket paa 
Skodsborg, og ved saadanne Lejligheder sendtes der fra de 
oplyste Verandaer en straalende Hilsen ud over Sundet fra 
Danskekysten. Nu er de Tider forbi, nu er det »H øje Skods
borg« der dominerer Bakkeskræntens Top.

Men vi vil ikke slutte dermed. Fra Skodsborg haster vi 
videre forbi Aggershvile og Rolighed, to af Søllerød Kommu
nes ældste Lystgaarde, til Enrum, hvor den rige Storhandels- 
mand Conr. Alexander Fabritius de Tengnagel havde en 
romantisk Stemningshave i Smag med Dronninggaards, med 
Terrasser ned mod Søen, med Miniaturfæstning, Skulpturer 
og Mindestøtter, bl. a. over Carls Kilde, hvor Carl XII lod 
hente Vand, da hans Flaade laa uden for Kysten i Aaret 1700. 
Endelig passerer vi det gamle Toldsted Alexandria (senere 
»Miramare«), oprindelig indrettet som Lyststed af Ejeren til 
Enrum og opkaldt efter ham, og er dermed naaet til Vedbæk. 
Kredsen er saa sluttet og vort Rundskue er endt.



GAMLE STEDNAVNE I SØLLERØD KOMMUNE
Af Gunnar Knudsen.

Det ærværdigste Stednavn i Søllerød Kommune er Nærum. 
Alle Videnskabsmænd, der har beskæftiget sig med dette 

Navn, det være sig Filologer, Historikere eller Folklorister, 
er enige om, at det maa være sammensat med Gudenavnet 
Njord, der paa Oldnordisk hedder Njördr, i Genitiv Njardar. 
Dette Resultat er man imidlertid ikke kommet til ved en Be
tragtning af Navnets nuværende Form, Nærum, der ikke 
minder ret meget om det gamle Gudenavn, men man er gaaet 
historisk til Værks, man har søgt tilbage til Navnets ældste 
Skriftformer, hvad man jo  altid maa gøre, naar man skal 
tolke Stednavne. Enhver vil sikkert kunne se, at den i et Do
kument fra 1193 overleverede Navneform Niartharum har 
en forbløffende Lighed med den ovenfor nævnte oldnordiske 
Genitivsform Njardar og vil derfor kunne gaa med til, at 
Navnets Forled er Gudenavnet Niord.

Naar jeg siger »enhver«, maa jeg dog i Sandhedens Inter
esse gøre en Undtagelse. Ved Dr. Halds Disputats den 13de 
Oktober 1942 fremsatte Pastor V. C. Frederiksen fra Toreby 
som Opponent ex auditorio bl. a. den Tydning af Navnet Næ
rum, at det skulde være »Stedet med de afbrækkede Grene« 
og sigte til den for Stormen udsatte Beliggenhed. Naar jeg 
ikke kan indlade mig paa at diskutere dette Tolkningsfor- 
slag, er det ikke af Mangel paa god Vilje, men simpelthen 
fordi jeg  ikke kan begribe, hvordan han har kunnet komme 
til denne Tolkning, men det er maaske min Fejl. Jeg maa 
derfor indskrænke mig til at konstatere, at der er overvej
ende Enighed om, at Navnet Nærum indeholder Gudenavnet 
Njord.
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I oldnordisk Mytologi hører Guden N jord til Vanernes 
Slægt, om end han færdes i Asernes Kreds; han hersker over 

.Vinden, stiller Hav og Ild og paakaldes for Jagt og Skibs
fart; hans Bolig hedder Noatun, og han prises for sin Rig
dom. Om Grunden til, at denne »Vanegud« kom til Aserne, 
hedder det i en Myte, at engang da Aserne og Vanerne laa 
i Krig, blev der sluttet et Forlig, og som Pant paa Overhol
delsen af dette fra begge Parters Side blev der udvekslet 
Gidsler. Vanerne sendte da Njord til Aserne som deres Gidsel, 
og han forblev hos Aserne. Men ved Ragnarok skal han atter 
vende tilbage til Vanerne, hedder det.

Njord blev gift, men det var ikke ham selv, der bejlede. 
Men Sagen har en Forhistorie. Aserne laa i bestandig Krig 
med Jætterne, og engang havde Jætten Tjase været saa hel
dig at tage Loke til Fange og stillede den Betingelse for hans 
Frigivelse, at han skulde bringe Gudinden Idun i hans Vold. 
Loke var simpel nok til at begaa denne Skændighed for blot 
at blive fri, men det fik uventede Følger. Da Aserne nu ikke 
mere kunde faa Iduns Æ bler at spise, blev de paa een Gang 
gamle og affældige — jeg  kunde tænke mig, at en moderne 
Hygiejniker kunde bruge dette som Bevis for, at man alle
rede indenfor Nordens Gudeverden havde indhøstet Erfarin
ger om, at Vitaminer ikke kan undværes —  og Loke maatte 
afsted for at stjæle Idun og hendes Æ bler fra Jætten. Aserne 
maatte for enhver Pris have deres Ungdom tilbage. Lokes 
Færd lykkedes, men Jætten forfulgte Røveren, og vovede sig 
for langt ind paa Asernes Omraade, hvorved han faldt i de
res Magt, og de slog ham ihjel. Nu kom Jættens Datter Skade 
og forlangte Mandebod for dette Drab, og man enedes om, 
at Boden skulde erlægges under den Form, at hun fik Lov 
at vælge sig en Mand blandt Guderne, men paa den Betin
gelse, at hun ved Valget kun maatte se paa hans Fødder. 
Saa valgte Skade den Gud, der havde de skønneste Fødder, 
hun troede, at det var Balder, men hun blev godt narret, 
for det var N jord! Og dette Fejlgreb blev Indledningen til et 
ikke helt lykkeligt Ægteskab. N jord elskede Havet og Sø
fuglenes Skrig, medens Skade foretrak Bjærgene og Ulvenes 
Hyl. Men trods den mangelfulde ægteskabelige Harmoni

30



maatte de kønt blive sammen, hvad de ogsaa gjorde, og de 
fik Børnene Frej og Freja.

Njord, Frej og Freja var altsaa af Vanernes Slægt og var 
at betragte som et Fremmedelement i Asernes Familie. De 
repræsenterede en Frugtbarhedskultus, som efter hvad den 
nyeste Forskning vil hævde skal staa i Forbindelse med 
græsk og lilleasiatisk Religion og ad lange Veje have bredt 
sig til Norden. Man har almindelig antaget, at Myterne om 
Asernes og Vanernes Kampe skulde være Minder om kul
turelle Brydninger, om Indtrængen af nye Kultusformer i den 
nordiske Religion, men der hersker nogen Uenighed om, hvori 
det nye Element bestod; enkelte vil hævde, at det var Va
nerne, de fleste mener vel tværtimod, at det var Aserne under 
Anførsel af Odin, der var de sidste Indflyttere, og at de over
vinder de gamle Gudeslægter, men indrømmer dem en mere 
beskeden Plads i deres Kreds. Det vil føre for vidt at komme 
nærmere ind paa disse Spørgsmaal i denne Forbindelse, og 
jeg skal indskrænke mig til at henvise til den Oversigt, der 
findes i Jan de Vries: Altgermanische Religionsgeschichte.

Et godt Vidnesbyrd om, at Njords Dyrkelse er gammel, 
har vi i den romerske Forfatter Tacitus’ Beretning i hans 
Bog Germania, som er skrevet Aar 98 efter Kristi Fødsel. 
Han omtaler i Kapitel 40 en germansk Gudinde Nerthus og 
hendes Dyrkelse, og man kan ad sproghistorisk Vej fastslaa, 
at Navnet Nerthus er det samme som vort Njord. Det latinske 
Nerthus maa svare til et urnordisk *Nerpun, og dette stem
mer nøje med det oldnordiske Njördr, idet der er indtraadt 
en saakaldt Brydning, en Lydovergang, hvorved Bodstavel
sens e gaar over til en Tvelyd, ganske som naar urnordisk 
*ferpuK gaar over til oldnordisk fjörör, vort Fjord.

Tacitus beretter, at Nerthus dyrkedes af 7 navngivne ger
manske Stammer, som boede ved Nordsøen, hvoriblandt 
Anglerne, som vi kender fra Sønderjylland, den Stamme, 
som senere udvandrede til England. Paa en 0  i Oceanet, 
hedder det, findes en hellig Lund, og i denne staar der en 
indviet Vogn, overdækket med et Tæppe; ingen uden Præ
sten har Lov at røre ved den. Han fornemmer, naar Gud
inden er tilstede i det allerhelligste, og naar hendes Vogn,
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trukket af Køer, sætter sig i Bevægelse, ledsager han hende 
med Ærefrygt. Da er der glade Dage, og der er Fest paa de 
Steder, hun værdiges at besøge og gæste. Man fører ikke 
Krig, man griber ikke til Vaaben, alle Sværd er laast inde, 
Fred og Bo kender man kun til paa denne Tid og bryder 
sig for Besten kun om at have det i denne Tid —  indtil 
samme Præst bringer Gudinden, der er blevet mæt af Sam
været med de dødelige Mennesker, tilbage til Helligdommen. 
Derefter bliver Vognen og Tæppet og, saa utroligt det lyder, 
selve Gudinden tvættet i en lønlig Sø. De Trælle, som yder 
Bistand, sluges øjeblikkelig af samme Sø. Herfra hidrører 
den hemmelighedsfulde Bædsel og den fromme Uvidenhed 
om, hvad det er, som kun de til Døden indviede faar at se.

Det er kedeligt, at Tacitus ikke giver os nærmere Oplys
ning om, hvad det var for en 0  i Oceanet, det drejer sig om; 
desværre indeholder hans Beskrivelse ingen bestemte Holde
punkter for Lokaliseringen. Man har gættet paa mange for
skellige Steder: Rügen, Femern, Als, Helgoland, Mors, Fyn 
og Sjælland; noget afgørende har ikke kunnet siges herom. 
Hans Ellekilde hævder (i Nordens Gudeverden p. 406), at 
det maa være en større 0 , siden der er Tale om en længere 
Rundkørsel og følgelig snarest Fyn eller Sjælland, og da der 
ved Njord-Helligdommene paa Fyn (Nørre- og Sønder- 
Næraa) ikke findes Søer, ligger det nærmest at tænke paa 
det sjællandske Nærum, i hvis Omegn der findes flere »løn
lige Søer«, blandt hvilke han i første Række tænker paa 
Søllerød Sø. Muligheden herfor lader sig ikke bestride, og 
mere er der egentlig ikke at sige herom.

Det maa ikke overses, at den klassiske Skildring hos Ta
citus, der er et af de skønneste Steder i hans Rog om Ger
manien, kan indeholde Træk, som er hentet andetsteds fra. 
Skildringen viser nemlig en paafaldende Overensstemmelse 
med den frygiske Kultus af Magna Mater eller Cybele, som 
paa Kejser Claudius’ Tid, midt i det første Aarhundrede efter 
Kristus, blev indført i Rom; Festen afholdtes den 27de Marts, 
Processionsvognen blev trukket af Køer, og til Slut blev Gude
billedet tillige med Vognen af de romerske Præster badet i 
Floden Almo, en Biflod til Tiberen, der udmunder i denne
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tæt Syd for Rom. Tacitus har utvivlsomt kendt denne Kul
tus, og at han har Magna Mater i sine Tanker, fremgaar til
syneladende af, at han forklarer Nerthus som Terra Mater, 
d. v. s. Moder Jord. Det er derfor ikke umuligt, at hans Be
retning om Nerthusdyrkelsen kan være blevet udpyntet med 
visse Træk, som han har erindret fra Martsfestlighederne for 
Magna Mater i Bom. I saa Fald bliver det betænkeligt at 
drage for vidtgaaende Slutninger ud fra Enkeltheder; som 
Vidnesbyrd om Dyrkningens Æ lde er Beretningen imidler
tid god nok, og Navnet Nerthus kan jo  ikke bortforklares.

Selve Navnet har imidlertid været Skyld i en Mystifika
tion. I et gammelt Tacitushaandskrift var det blevet fe jl- 
skrevet og havde antaget Formen Hertha, og derfor finder 
vi hos Forfattere i 17. og 18. Aarhundrede en nordisk Gud
inde med dette Navn. Hun har endda sat varige Spor paa 
Danmarks Kort, idet en Dal ved Lejre den Dag i Dag bærer 
Navnet Herthadalen. Det var Ole W orm, som fandt ud af, at 
Ærtedalen ved Lejre maatte være en Herthadal, og Holbergs 
Samtidige, den lærde Professor J. P. Anchersen, skrev et 
stort Værk, der udkom saavel paa Latin som paa Dansk, om 
Herthadalen og Gudinden Hertha, et Værk, der ved sin 
Fremkomst vakte betydelig Opsigt og foranledigede, at Be
sidderen af Ledreborg lod bygge et Stenalter i Dalen til Gud
indens Ære. Alteret staar endnu, men Bogen har kun Ku
riositetens Interesse.

Man har grublet meget over det Problem, at Guddommen 
har skiftet Køn, at Tacitus’ Gudinde Nerthus er blevet til den 
mandlige Gud Ni ord, som vi kender fra den nordiske My
tologi. Længe har man troet paa Axel Kocks Forklaring, at 
det hele var en sproglig Udvikling; man kender nemlig flere 
Eksempler paa, at Ord skifter Køn. især indenfor de saa- 
kaldte u-Stammer, til hvilke Ordet Nerthus hører; Ordet 
skulde da have skiftet fra at være et Hunkønsord til at blive 
et Hankønsord, og dette skulde paa en afgørende Maade 
have ændret Opfattelsen af selve den mytiske Skikkelse, 
saaledes at ogsaa denne gik over til at blive et mandligt 
Væsen. Dette bestrides dog, sikkert med Bette, af nyere Re- 
ligionshistorikere, der ikke vil tilkende Grammatikken Over
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magt over de religiøse Følelser og Forestillinger. Man er 
nærmest tilbøjelig til at søge Forklaringen deri, at der op
rindelig har eksisteret et Gudepar i Frugtbarhedskulten, da 
denne i sit Væsen forudsætter Tilstedeværelsen af saavel det 
mandlige som det kvindelige Element.

Selv om det ikke kan bevises, at Nærum er identisk med 
det af Tacitus skildrede Kultsted, kan selve Navnet jo  ikke 
lyve; vi kan med ret stor Sikkerhed gaa ud fra, at der i Old
tiden er foregaaet Nerthusdyrkelse i Nærum. Vi har i hvert 
Fald Lov at tænke os, at de store kultiske Fester er forløbet 
omtrent efter Tacitus’ Beskrivelse, men maa naturligvis have 
in mente, at der, som nævnt, i Beskrivelsen kan være ind
løbet uvedkommende Træk. Beligionshistorikerne vil mene, 
at det, der foregik ved disse Fester, i Virkeligheden var et 
kultisk Bryllup. 1 Vognen, antager man, har der været en 
Kvinde, som symboliserede Guddommen, medens den led
sagende Præst repræsenterede Guden. Om Ceremonierne ved 
dette kultiske Bryllup ved vi ikke noget bestemt, men kan 
se, at det formodentlig har været ledsaget af Menneskeofring, 
idet Tacitus omtaler, at Slaverne, som aftvættede Gudinden, 
straks blev opslugte af Søen. Det antages imidlertid, at disse 
Frugtbarhedsfester har været orgiastiske og seksuelt beto
nede, og de vakte —  i Hedenskabets Slutningsperiode —  stor 
Forargelse hos de kristne Missionærer, hvad man blandt an
det kan se af Adam af Bremens Skildring af Frejsfesterne i 
Upsala.

Njords Dyrkelse har ikke sat særlig mange Spor i danske 
Stednavne; foruden Nærum  er der kun Nørre- og Sønder- 
Næraa paa Fyn, som vi tør anse for sikre. Blandt de jyske 
Navne har man særlig hæftet sig ved Sognenavnet Nørager, 
som i Middelalderen hed Nærager og Bynavnene Nærild og 
Njær, men ingen af dem er helt sikre. I Sverige er der be
tydelig flere; Jan de Vries regner ialt med 19 sikre Eksemp
ler, hvoriblandt 6, der er sammensatte med -lund og 4 med 
-vi, »Helligdom«. Flest er der i Norge, hvor Magnus Olsen 
regner med 24 sikre Eksempler; der findes 6 Navne sammen
satte med -heimr »H jem «, 6 med -vik »Vig«, 5 med -ey »(/)«,
4 med -land, og de øvrige med forskellige andre Endelser.
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Nordiske Stednavne sammensatte med Gudenavnet Njord. 
Efter Jan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte.

Endelig findes der paa Island 2 Eksempler, begge Sammen
sætninger paa -vik »Vig«.

Skønt Danmark rummer det færreste Antal Navne, skal 
man ikke deraf slutte, at Njord-Dyrkelsen har haft mindst
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Betydning her. Tværtimod antager man, at den er ældst i 
Danmark og derfra har bredt sig til det øvrige Norden. Saa- 
fremt Tacitus’ Skildring lader sig stedfæste til en dansk Lo
kalitet, har vi et Holdepunkt for, at Dyrkelsen florerede 
her i det første Aarhundrede efter Kristi Fødsel; de norske 
Navne anses for at være langt yngre, og for de islandske 
Navnes Vedkommende kan det fastslaas, at de maa tilhøre 
den Tid, da Island blev koloniseret, Tiden efter 870. Der er 
saaledes god Grund til at antage, at Nærum maa være et af 
de ældste Navne indenfor Gruppen.

Vi er imidlertid ikke færdige med Tolkningen af Navnet 
Nærum. Vi har fastslaaet, at første Led er Gudenavnet Njord, 
men endnu staar Spørgsmaalet om Navnets Efterled ubesva
ret. Og her har to forskellige Meninger gjort sig gældende. 
Gennem lange Tider var man enige om, at Navnet maatte 
svare til et oldnordisk Njardarheimr, med Efterleddet old
nordisk heimr »Hjem«. Blandt dem, der er gaaet ind for 
denne Tolkning, skal nævnes F. Dyrlund (Nordisk Tidsskr. 
for Filologi 1. B. VII p. 97), O. Nielsen (Blandinger udg. af 
Universitetsj ubilæets danske Samfund I p. 265), Johannes 
Steenstrup (Historisk Tidsskr. 6. B. VI p. 384), Axel Kock 
(Svenskt historiskt tidskr. 1895 p. 163), Marius Kristensen 
(Historisk Aarb. for Københavns Amt 1912) og Magnus Ol
sen (Hedenske Kultminder p. 69). I 1916 udkom Hjalmar 
Lindroths Bog »De nordiska ortnamnen på -rum«, i hvilken 
han behandler 314 svenske og danske Stednavne, der ender 
paa -rum, hvilken Endelse han oversætter ved »Plads, ryddet 
Plads i en Skov«; til Gruppen henfører han af nordsjælland
ske Navne bl. a. Esrum, Virum og Nærum, der skulde være 
nogle af de ældste, idet han antager, at Navne med Endelsen 
-rum fra Danmark skulde have udbredt sig over Sverige. 
Navnegruppen daterer han til Perioden umiddelbart forud for 
Vikingetogene til England, idet der kun er faatallige Eksemp
ler paa denne Endelse at finde i de engelske Vikingebygder. 
Hans Argumenter mod, at Nærum kan indeholde Ordet oldn. 
heimr, gammeldansk hem, er følgende: a) man finder ikke 
Spor af -hem  bevaret i de ældste Skrivemaader, uagtet de 
stammer fra 12. Aarhundrede. b) Gudenavne sammensat med
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-hem  er ukendt paa østnordisk Omraade. c) Nærum ligger 
tæt ved Virum, som han anser for et sikkert -rum Navn. 
d) Han anser det for usikkert, at -r i Genitivsformen Njardar 
kunde være ñevaret i litterær Tid. Tilslutning har han faaet 
af H. V. Clausen i »Studier over Danmarks Oldtidsbebyg- 
gelse«, 1916, som overhovedet ikke tror paa, at der findes 
Navne paa -hem i Danmark, og af Kr. Hald i Doktordisputat
sen »De danske Stednavne paa -um«, der ganske vist fører 
Bevis for, at vi har mange Navne paa -hem i Danmark, men 
som dog i Spørgsmaalet Nærum slutter sig til Lindroths Op
fattelse uden egentlig at bringe nye Momenter ind i Diskus
sionen.

Det kunde derefter se ud til, at Sagen var afgjort i Favør 
af Endelsen -rum, og at man gjorde bedst i at slaa sig til Ro 
med dette Resultat. Men der er det gale ved det, at Nærum 
derved bliver et altfor ungt Navn. Lindroths Datering af 
Gruppen -rum hviler til syvende og sidst paa, at disse Navne 
i meget ringe Omfang kendes fra Danelagen, hvoraf han slut
ter, at de i det væsentlige maa være gaaet af Brug forinden 
Vikingetidens Begyndelse. Men blandt -rum Navnene findes, 
hvad Lindroth ogsaa er klar over, adskillige meget yngre 
Navne; blandt de danske saaledes nogle rene Naturnavne af 
usikker Alder, som Hopperum, Kvie rum og Præsterum  — det 
sidste kan i hvert Fald ikke være fra før Vikingetiden — og 
da det netop angaar Søllerød Kommune, skal jeg ikke und
lade at bemærke, at Lindroth ogsaa i denne Gruppe indrange
rer Navnet Enrum, som han tolker af »Enebærbusk«; det 
kunde dog have været undgaaet, om han havde været lidt 
mere stedkendt; Enrum er nemlig ingen Bebyggelse fra før 
Vikingetiden, opstaaet efter Rydningen af et Enebærkrat, men 
et Landsted, som er anlagt omkring 1730, og Navnet er sna
rere givet som Udtryk for Ejerens Glæde over i disse idylliske 
Omgivelser at kunne være ene med Naturen. Dette uheldige 
Eksempel fraregnet er jeg imidlertid tilbøjelig til at antage, 
at Gruppen snarest florerer i Perioden efter Vikingetiden, 
hvilket jo  ligesaa godt lader sig forene med Navnenes spar
somme Optræden i England.

Naar jeg  vil placere Typen saa sent, er det i nogen Grad
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fordi der er saa relativt faa Byer paa -rum, der er blevet 
Kirkebyer, ialt ca. 10 pCt. Det har nemlig vist sig, at de gamle 
Landsbynavnetyper har en betydelig højere »Sogneprocent«; 
af Byer paa -lev og -løse er over Halvdelen Sognebyer, af 
Byer paa -inge, -stecl og -um henved Halvdelen, af Byer paa 
-by Fjerdedelen og af Byer paa -torp Ottendedelen. Endelig 
kommer de sene Typer -rød og -bøl, der til Dels naar helt op 
i Middelalderen; af dem er kun Tiendedelen blevet Sogne
byer. I dette Selskab vilde -rum, historisk-statistisk set, bedst 
passe ind. Men Statistik er en farlig Videnskab, ved Hjælp af 
den kan man undertiden bevise altfor meget, og det skal 
fremhæves, at Sogneprocenten er udregnet paa Grundlag af 
det danske Stednavnestof for samtlige Typers Vedkommende 
undtagen -rum, der er beregnet efter Lindroths dansk-svenske 
Materiale, men hvor det svenske udgør Hovedmassen. Men 
er Forholdene blot nogenlunde parallelle i Danmark og Sve
rige, peger det i Retning af, at -rum  maa slaas i Hartkorn med 
-rød  og -bøl, der som nævnt begge falder i Vikingetidens Slut
ning og Middelalderens Begyndelse.

Det er klart, at en Njord-Helligdom passer meget slet ind 
i en Navnegruppe af denne Alder, for vi skulde io, i Henhold 
til Tacitus, vente at finde Njord-Helligdomme i Danmark i 
det første Aarhundrede efter Kristus. Langt bedre vilde det 
passe, hvis Nærum var et -hem  Navn. Denne Gruppe, der som 
Repræsentanter ifølge Hald tæller Navne som Maarum, 
Kregme, Alme og Smørum  samt efter min Opfattelse ogsaa 
Husum ved København, er langt ældre. Den staar i Forbin
delse med de over hele det germanske Omraade udbredte 
Navne paa -heim, -ham, om hvis høje Alder der hersker al
mindelig Enighed; de kan meget vel skrive sig fra de første 
Aarhundreder af vor Tidsregning, og Gruppens Blomstrings
tid falder ikke senere end Folkevandringstiden. Historisk set 
vilde Nærum passe langt bedre ind i denne Gruppe.

Der vil derfor være god Grund til at se lidt nærmere paa, 
om de filologiske Argumenter, som navnlig af Lindroth er 
ført i Marken, virkelig kan siges at være af afgørende Be
tydning.

Hans første Argument (a), at de gamle Skrivemaader blot
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viser -rum, ikke (h)em , er rigtigt nok. Nærum  skrives i et 
Dokument fra omkr. 1185— 87 Niartherum, i to Dokumenter 
fra 1193 og 1198 Niartharum, i et fra Pavens Kopibog kendt 
Dokument af 1198 Hiartharum og endelig i Roskildebispens 
Jordebog ca. 1370 Nærerom, Nyerum. Flere middelalderlige 
Former kendes ikke. Morsomt nok har Pavens Kopibog samme 
Skrivefejl som det Tacitushaandskrift, der blev Ophav til 
Navnet Hertha. Derimod har Smørum, Alme og Maarum i 
12.— 13. Aarhundrede altid -(h )em , jeg skal nøjes med at an
føre Formerne fra Kong Valdemars Jordebog fra 13. Aarh.: 
Smørhem, Alemæ  og Martheme. Ved det fjerde Navn, Kregme, 
synes dog -hem  meget tidlig at være gaaet over til -h<j>m. For
merne er: 1158— 77 (arnamagnæansk Afskrift) Crækym, 
1159— 81 (Æbelholtbogen) Crækøm, 1177— 1201 (Æbelholt- 
bogen) Crækhøm, samt en Række Breve, alle fra Æ belholt
bogen, nemlig 1178, 1191—98, 1218 og 1241, der alle har Stave- 
maaden Crækøm. Formerne paa -(h )øm  maa sikkert opfattes 
som et Mellemtrin i Udviklingen til -um, en Labialisering af 
Vokalen, fremkaldt under Paavirkning af den efterfølgende 
labiale Konsonant m, og Kregme-Formerne tyder paa, at 
denne Udvikling har fundet Sted allerede i 12. Aarhundrede. 
At Skridtet fra -hem til -um kan tages fuldt ud allerede i 12. 
Aarh., fremgaar af Formerne Balluma hall, Ballummahalla 
og Ballumma syo i Necrologium Lundense. Hald karakteriserer 
dette som en exceptionel tidlig Udvikling, hvilket næppe er 
nødvendigt, naar Labialiseringen af Vokalen, som vi har set, 
samtidig kan paavises i Navnet Kregme. Under alle Omstæn
digheder giver Formerne Beviset for, at -hem  er blevet til 
-um i 12. Aarhundrede. At de ældre Skrivemaader paa -(h )em  
i flere af Navnene fortsættes lang Tid endnu, beror paa Tra
ditionens Magt.

Lindroths andet Argument (b), at Gudenavne ellers ikke 
indgaar i -hem  Navne paa østnordisk Omraade, er næppe 
holdbart, eftersom vi ikke kan se bort fra Muligheden af, at 
Gudenavnet Ti, oldn. Tyr, indgaar i det jyske Sognenavn 
Tim, hvad ogsaa Hald er stærkt inde paa, og hvad der hævdes 
af Magnus Olsen, Svend Aak i ær og Hans Ellekilde. Desuden 
har vi baade i Danmark, Norge og Sverige Sammensætninger
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med Gud (Gud-hem, Gudum) og andre kultiske Ord (Vium  
af Vi »Helligdom« og Helium  af hellig). Lindroth argumen
terer kun med Udbredelsen i det østnordiske Omraade, men 
tager vi hele Norden med, hvad vi naturligvis har Ret til naar 
Talen er om en fællesnordisk Navnetype, vil vi finde de di
rekte Paralleller til *Niartliar-hem; i Norge er der nemlig, 
efter Magnus Olsens Paavisning, ikke mindre end seks Eks
empler paa Typen Njardarheimr, af hvilket eet endda har 
antaget Nutidsformen Nærum ligesom vort Navn. Denne 
Overensstemmelse lader sig ikke bortforklare, hvad ganske 
vist H. V. Clausen har forsøgt, men uden Held, og den er et 
Hovedargument i Spørgsmaalet om Nærum som -hem  Navn. 
Ellekilde understreger (i Nordens Gudeverden p. 522) sik
kert med Rette, at vi i Navne paa -hem kun finder de ældre 
Gudenavne som Forled, men aldrig de yngre Gudenavne, som 
Tor og Odin, fordi man paa den Tid, da disse Guder kom i 
Vælten, forlængst havde ophørt med at danne Navne paa 
-hem. Ogsaa dette stemmer udmærket, naar vi anser Nærum  
for et -hem  Navn, men alligevel har Ellekilde foretrukket 
at slutte sig til Lindroth i dette Spørgsmaal. Alt overvejet kan 
jeg ikke tillægge Lindroths Indvending afgørende Retydning; 
omvendt kunde man overfor Lindroth hævde, at Gudenavne 
ellers ikke indgaar i Sammensætning med Endelsen -rum; 
han har foruden Nærum kun et Baldersrum, der lige saa godt 
lader sig forklare som Sammensætning med et Mandsnavn 
Balder.

Lindroths tredie Argument (c), at Nærum  ligger tæt ved 
Virum, som Lindroth anser for et sikkert -rum  Navn, betyder 
ikke meget; naar -hem  og -rum begge optræder i Nordsjæl
land, kan det vanskeligt undgaas, at de lejlighedsvis bliver 
Naboer. Nabonavne kan imidlertid paavirke hverandre un
der Udviklingens Gang. Dette antager jeg  f. Eks. er sket ved 
Nabobyerne Næstelsø og Bøgesø i Sydsjælland, af hvilke det 
første er et Navn paa -høj. Jeg kunde ogsaa godt tænke mig, 
at Virum, det gamle Wigarum, selv om det ikke er direkte 
Nabo til Nærum, dog i tidlig Tid kunde have øvet en vis 
Paavirkning paa *Niarthar-hem, saaledes at Endelsen tidli
gere end normalt er gaaet over til -um.
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Lindroths fjerde og sidste Argument (d) gaar ud paa, at 
det maa anses for usikkert, at -r i Genitiven Niarthar kunde 
være bevaret i litterær Tid. Det er fuldkommen rigtigt, at den 
gamle Genitivsendelse -ar tidlig mister sit -r; det er bevaret i 
Runestenstiden, men i de ældste skriftlige Kilder er det borte. 
Dog findes det undertiden bevaret i sammensatte Ord, hvis 
første Led er en Genitiv. Allerede O. Nielsen gjorde ved sin 
Behandling af Navnet Nærum opmærksom paa det gammel
danske Lovsprogsord Tyltered  »Ed, aflagt af en Tylvt, 12 
Mand«, og paa Bynavnene Aarhus og Randers, der kommer 
af *Ar-os og *Randar-os, hvor ar er den gamle Genitiv af Or
det Aa. Brøndum-Nielsen nævner i Gammeldansk Grammatik 
III p. 69 foruden flere gammeldanske Ord ogsaa Ordet Lør
dag. A f Stednavne er der flere, som Aartoft i Kliplev Sogn 
(Sønderjyske Stednavne IV p. 369), Aargab paa Holmslands 
Klit, Sjørring (af *siowar-ændæ »Søens Ende«) og det af 
Lindroth selv anførte Skellerød (af glt. Skelwerhøwæ). End
videre har Svend Aakiær i Danske Studier 1922 p. 38 form o
det bevaret Genitivs-r i Navnene Uggerby, Uggerløse, Veg
gerby og Veggerløse. Alt ialt er det sikkert, at det omtvistede 
Genitivs-r lejlighedvis har kunnet bevares, navnlig i faste 
Forbindelser, som naar et Ord i Genitiv danner Forled i et 
sammensat Stednavn, og Muligheden for, at dette er Tilfældet 
i Navnet *Niarthar-hem, kan derfor ikke afvises.

Det har været nødvendigt at imødegaa Lindroths vægtige 
Indvendinger udførligt, vel nok udførligere end de fleste Læ
sere vil synes om, for saa længe disse Argumenter staar urok
kede, er Vejen til den —  efter min Mening —  rette Forstaa- 
else spærret.

Jeg skal til sidst gøre opmærksom paa et Forhold af sprog
lig Art, som kunde tale for *Niarthar-hem. Den ældste Ud
tale af Navnet, der i vore Dage er optegnet, er nærme. Hvor
dan det efterhængte e skal forklares, kan være tvivlsomt, men 
en Kendsgerning er det, at det samme findes i Udtalen af de 
nordsjællandske Navne, der ender paa gammelt -hem, saa- 
ledes i Iiregme og Alme samt i Maarum, hvis gamle folkelige 
Udtale er morme, og i Husum, som jeg ogsaa, i Modsætning 
til Hald, regner for et gammelt -hem Navn, og som har været
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udtalt husme, efter hvad der i sin Tid er blevet mig fortalt 
af den afdøde Filolog P. K. Thorsen. Kun Smørum  synes at 
danne en Undtagelse, men det kan bero paa, at vi ikke har 
tilstrækkelige Oplysninger om den gamle stedlige Udtale. Det 
efterhængte e er ikke nogen Nydannelse; det genfindes i mid
delalderlige Skriveformer, og jeg antager, at det er en gam
mel Bøjningsendelse, snarest en Dativ Entalsform. Men at 
denne Udtaleform ogsaa findes i Nærum, viser i hvert Fald 
en Tilknytning mellem Nærum og de nordsjællandske -hem 
Navne, og tager vi alle Forhold i Betragtning, gør vi sikkert 
bedst i at henregne Nærum til -hem Navnene.

Det gamle *Niarthcirhem har oprindelig næppe været andet 
end en Kultplads, en hellig Lund, hvorfra om Foraaret de 
kultiske Optog udgik. Landsby er det formodentlig først se
nere blevet, og Kultstedets Navn er da gaaet over paa den Be
byggelse, som opstod her, og som blev Kommunens største 
Bondeby.

Der er en stor Strækning af Nordsjælland, Egnen Syd for 
Esrum Sø og helt ned til Søllerød, der fraset denne Undta
gelse med Nærum, som dog ligger i Omraadets Sydgrænse, 
er fuldkommen blottet for Landsbynavne af de kendte gamle 
Typer: -inge, -lev, -løse, -sted, -by og -um, der ellers i forskel
ligt Omfang optræder Sjælland over. Til Gengæld dominerer 
her Typerne -torp, -holt og -rød.

Af Navne paa -rød findes der i Kommunen ialt tre, nemlig 
selve Sognenavnet Søllerød og Bynavnene (fiverød og Trørød. 
Endelsen -rød gaar i danske Stednavne i Almindelighed til
bage til det gammeldanske Ord ruth, som betyder »Rydning«. 
Af Stednavne paa -rød findes der i Danmark ialt ca. 150, og 
deres Kerneomraade er netop Nordsjælland, hvor der findes 
ca. 50. Iøvrigt optræder de spredt paa Sjælland, og paa Fyn 
samler de sig i to afgrænsede Grupper i Nord- og Vestfyn i 
gammelt Skovland. I Sønderjylland ligger de i en Bræmme 
langs Østkysten, ikke alene i Nordslesvig, men ogsaa i Syd
slesvig, medens de fuldkommen savnes paa Slesvigs Vest
kyst; i Nørrejylland mangler de saa godt som helt, og det 
samme er Tilfældet med Lolland og Falster. Deres geogra
fiske Omraade er altsaa forsaavidt sammenhængende, som
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de gaar fra Østslesvig over Fyn til Sjælland, og de fortsætter 
over Sundet til Skaane og rækker langt op i Sverige. E jen
dommeligt nok skifter de Form, idet de passerer Sundet, og 
bliver til -ryd med langt y ;  det maa være en Sideform til vort 
-ruth, et gammeldansk riuth, som iøvrigt ikke er ukendt i 
danske Stednavne, da det maa forudsættes i Navne som Ryde 
og Rye. Udbredelsen er utvivlsomt Resultatet af en Kultur
sammenhæng, og det antages almindelig, at de skaanske 
Navne er indvandret fra Nordsjælland, og at Typen fra 
Skaane har bredt sig nordpaa i Sverige.

De danske Landsbyer paa -rød er gennemgaaende smaa; i 
Sydsjælland ligger de paa et Gennemsnit af 1(5 Tønder Hart
korn, paa Fyn 32, og kun i Nordsjælland naar de op paa 50 
Tønder; det er ikke store Tal i Sammenligning med de gamle 
Stednavnetyper, der ofte naar op paa 100 Tønder i Gennem
snit. Men i Nordsjælland har vi altsaa Landets største -rød 
Byer, og i Egnen langs Øresundskysten udgør de den domi
nerende Del af Bebyggelsen, og flere af dem er blevet Sogne
byer, saaledes som Tilfældet er med Søllerød.

Naar -rød Byerne har kunnet vokse sig saa store, maa der 
have været Skov nok at tage af. Og alt tyder paa, at Egnen 
langs Øresundskysten har henligget som en stor Skov, da de 
nuværende Landsbyer blev grundlagt. Ganske vist var det 
ikke den Urtidsskov, som den ældre Stenalders Jægere og 
Fiskere forefandt ved deres Ankomst, for der er talrige Spor 
af, at Egnen ogsaa har afgivet Bopladser for den yngre Sten
alders og for Bronzealderens agerdyrkende Befolkning, og 
disse Folk maa i o have ryddet Partier af Skoven for at skaffe 
sig Jord til at dyrke. Men der er ingen direkte Sammenhæng 
mellem deres Opdyrkninger og Nutidens Agerland; alt tyder 
paa, at Oldtidsbefolkningen har forladt Egnen, og at deres 
Agre er løbet i Skov igen, saaledes at en virkelig Ny-Rydning 
har maattet sættes ind ved Anlæggelsen af -rød Byerne.

Om Alderen af -rød Byerne hersker der ikke større Tvivl; 
de maa høre til vore yngste Landsbyer. De kan gaa tilbage til 
Vikingetiden, idet der i England findes svage Spor af, at Ty
pen har været kendt og brugt i denne Periode, men for en 
stor Del er de yngre; et Navn som Ludserød —  der nu o ffi
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cielt er afskaffet til Fordel for Høvelte —  er aabenbart sam
mensat med Helgennavnet Lucius, og maa derfor tilhøre kri
sten Tid.

Iøvrigt er Navnene paa -rød i Regelen sammensat med 
Personnavne, og man har vel Lov at antage, at de indeholder 
Navnet paa den Mand, der først svang Øksen for at fælde 
Træerne paa det Sted, hvor Bopladsen blev lagt. Navnet 
Søllerød er ældst overleveret i Roskildebispens Jordebog fra 
1370, og findes her skrevet Sylueruth, Siluerwth og Silueruth, 
og i et Dokument fra 1388 hedder det Syluæryth. Senere assi
mileres Lydforbindelsen lu til II, og ganske som naar Kalve
steg i Udtalen bliver til Kallesteg, bliver Sylverud til Søllerød. 
Forleddet er det gammeldanske Mandsnavn Sylvi. øverød 
skrives i Roskildebispens Jordebog 1370 Øbæruth, og paa en 
Ligsten i Søllerød Kirke fra 1402 staar det indhugget i For
men Øberuth. Det kommer af det gammeldanske Mands
navn Øpi, som vi ligeledes finder i det falsterske Stednavn 
Øverup. Maaske Navnene Sylvi og Øpi i Nutidsøren klinger 
lidt usædvanligt, men det er udmærket gængse gammeldan
ske Navne, og vi kender flere Personer, der har baaret dem, 
og Sylvi finder vi ogsaa i den forfinede Latinisering Silvester. 
Sylvi kendes ogsaa i Gammelsvensk, og i Oldnordisk er det 
—- i Formen Sölvi —  et af de yndede og stærkt udbredte 
Mandsnavne. Øpi synes derimod at være udelukkende dansk. 
Begge Navne er blevet omplantet til England i Vikingetiden 
og optræder i den berømte Domesday Book, den landsomfat
tende engelske Jordebog fra Aar 1086.

Trørød er noget vanskeligere; i Boskildebispens Jordebog 
1370 hedder det Thryrwth, og andre middelalderlige Former 
kendes ikke. Efter denne Form at dømme maa Forleddet 
være Intetkøn af Talordet tre, det samme som vi har i det 
nordsjællandske middelalderlige Navn Try Herred, en sam
menfattende Betegnelse paa Holbo, Strø og Lynge Herreder, 
og da Ordet ruth er et Intetkønsord, passer det for saa vidt 
ganske godt. Det skulde da betyde »de tre Rydninger«. Vi 
kunde tænke os, at tre Rvdningsmænd hver havde ryddet sit 
Stykke Skov, men usædvanligt er Navnet under alle Omstæn
digheder. I senere Tider finder vi afvigende Former, saaledes
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har Matrikel 1664 Thrøyerøe, Matrikel 1688 Trøgerød, Pon- 
toppidans danske Atlas T røde rød og Videnskabernes Selskabs 
Kort Tryggerød, og de stemmer meget daarligt med 1370- 
Formen. Jeg kunde tænke mig, at Trygge- i Virkeligheden 
skal være Genitivsformen af Talordet tre, der paa Gammel
dansk hedder thriggia, og at man har kunnet betegne Stedet 
baade som »de tre Rydninger« og »de tre Mænds Rydninger«, 
det er vistnok den eneste Maade, hvorpaa man kan tilveje
bringe Sammenhæng mellem Formerne. Langt bedre vilde 
det have været, om vi kun havde haft den yngre Form 
Tryggerød at tolke paa; i saa Fald kunde vi, som O. Nielsen 
har gjort det i »Olddanske Personnavne«, tolke Navnet af 
Mandsnavnet Trygge, oldnordisk Tryggvi, men det er jo  ude
lukket, naar vi skal tage Hensyn til 1370-Formen.

Den almindeligste Landsbynavnetype i Danmark er -thorp, 
der i vore Dage bliver til -rup, -trup, -drup; vi har over 2000 
af disse Navne Landet over. Typen er ogsaa her i Kommunen 
repræsenteret ved en forsvunden Bebyggelse Tordrup, i Ros
kildebispens Jordebog 1370 skrevet Thordhorp, 1388 og flere 
Gange senere Thorthorp. Det var ingen egentlig Landsby, 
men kun en enkelt Gaard, den nævnes vistnok sidste Gang i 
1668, og Beliggenheden kendes ikke. Nvstrøm har antaget, at 
den er udflyttet fra Nærum, og at den er blevet opslugt af 
Dyrehaven ved dennes Anlæggelse. Men i en Jordebog fra 
1600 opføres den under Trørød, saa den har sikkert ligget 
noget nordligere. Det overvejende Antal af -thorp Byerne har 
Personnavne til Forled, og i Tordrup indgaar Mandsnavnet 
gammeldansk Thorth, der svarer til det i Oldnordisk meget 
almindelige Navn pordr. Endelsen er det gammeldanske Ord 
thorp, der bruges i Landskabslovene som Betegnelse for en 
Udflytterby. Navnetypen er nok kommet i Brug i Danmark 
allerede før Vikingetiden, men fortsætter gennem denne og 
helt op i Middelalderen. I dette Tilfælde, hvor der kan være 
Tale om, at Tordrup kan være udflyttet fra en By med En
delsen -rød, kunde der foreligge en af de sene Dannelser.

Udover dette kendes der af middelalderlige Bebyggelser i 
Kommunen kun Holte og Tange. Holte nævnes tidligst i 1355 
i Formen Holthæ (Ældste danske Arkivregistraturer I p. 139,
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men det er usikkert, om det drejer sig om vort Holte) og der
efter i Roskildebispens Jordebog 1370 i Formen Holtæ. Der
imod er Formen Holt fra 1197, der ogsaa citeres i Trap, fe jl
placeret; den hører hjemme i Græsted Sogn, men Fejlen er 
gammel, den skriver sig fra Emil Madsens Afhandling om 
Sjællands Stednavne i Annaler for nordisk Oldkyndighed 
1863 p. 211, og den har altfor længe faaet Lov at staa urettet. 
Holte er en Bøjningsform af Ordet gammeldansk holt »Skov«, 
snarest en Dativ-Entalsform. Tange, der i Roskildebispens 
Jordebog 1370 skrives Tanghæ og senere nævnes flere Gange, 
laa ved Furesøen paa det Sted, hvor senere Dronninggaard 
blev bygget. Det var en ubetydelig By paa 2 Bøndergaarde, 
og den havde Navn efter sin Beliggenhed paa den Tange eller 
Odde, som her skyder sig ud i Furesøen.

Hermed er udtømt, hvad vi kender fra middelalderlige Kil
der om Stednavne i Søllerød Kommune, idet jeg dog ser bort 
fra de gamle Møller ved Mølleaaen, som næsten alle regnes til 
Lyngby Sogn. Vi har imidlertid forefundet alle de gamle 
Landsbyers Navne, maaske dog med Undtagelse af eet, nem
lig det oprindelige Fiskerleje Vedbæk, som faktisk ikke fin
des omtalt i Middelalderen, skønt der er al Grund til at an
tage, at det er opstaaet i denne Periode ligesom Flertallet af 
Fiskerlejerne langs Nordsjællands Kyster. I Nystrøms Bog 
om Søllerød anføres ganske vist en gammel Form Vithebæk, 
uden Datering, og i Trap en Form 1184 W ithebek ; begge Dele 
er galt. Allerede Emil Madsen har, ganske som ved Holte, ført 
disse Navne sammen, og dette er blevet gentaget Gang paa 
Gang. Men ved nærmere Eftersyn viser det sig, at W ithebek  
1184 er Navn paa en Bæk, der danner Grænsen til Tikøb 
Sogn. Iøvrigt er Navnet temmelig klart; Forleddet er form o
dentlig Genitiv af gammeldansk with »Skov«, og Navnet be
tyder »Skovens Bæk«.

Ganske anderledes er Forholdet med Skodsborg, den anden 
store Kystbebyggelse i Kommunen. Det er ikke noget gam
melt Fiskerleje, og heller ingen oprindelig Landsby. Navnet 
lader sig ikke følge længer tilbage end til 17. Aarhundrede, 
da der fandtes 3 Smaahuse her, efter hvad Nystrøm oplyser. 
Det falder saaledes udenfor nærværende Afhandlings Ram
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mer, men da det nu er en af Sognets største Byer, kunde der 
maaske være Grund til at se lidt nærmere paa Navnet. Det 
skrives i Matrikel 1688 Schotzborg og saaledes aim. i 17.— 18. 
Aarhundrede. Men i 19. Aarhundrede finder man undertiden, 
saaledes i Matrikel 1844, Formen Skovsborg. Den er tydeligt 
sekundær i Forhold til den allerede nævnte; man kunde 
tænke sig, at den skyldtes Paavirkning fra Skovshoved eller 
var simpelthen et Forsøg paa at finde Mening i det dunkle 
Navn. Hvad Skodsborg betyder, ved jeg ikke. Endelsen -borg 
er klar nok, den betyder »befæstet Slot«, ligesom i de gamle 
Købstadnavne Nyborg og Vordingborg, men der findes ogsaa 
simple Hytter, der spottende har faaet dette fine Ord hæftet 
til sig, Navne som Sultenborg, Pjaltenborg  o. s. v. Men da der 
i Skodsborg har ligget en gammel Skanse med Kanoner paa, 
er det vel muligt, at -borg kan sigte til denne, saafremt den 
da er gammel nok dertil, hvad jeg ikke ved. Forleddet 
Schotz-, Skods- er vanskeligere. Jeg foreslaar at sætte det i 
Forbindelse med Verbet gammeldansk skode »se, spejde«, 
samme Ord som vort skue. Et *skode-hus-borg skulde kunne 
blive til Skodsborg. Steenstrup har villet forklare Skodborg 
ved Kongeaaen af samme Ord, men det gaar ikke, da dette 
Navn er sammensat med et gammeldansk skot med t; samme 
Ord som vort »Skud«. Derimod lader det Sammenlignings- 
materiale, han i denne Anledning har opstillet (Namn ocli 
Bygd 1914, p. 132 flg.) sig udmærket anvende. Det kunde 
være et Udkigssted eller en Vagtpost; Beliggenheden ved 
Kysten gør en saadan Tolkning meget sandsynlig. Det er 
imidlertid altid en farlig Sag at begynde paa at analysere et 
Ord som Schotz-; maaske kommer der en skønne Dag en 
Historiker, som kan bevise, at en Mand med dette mærkelige 
Navn har boet der, og saa er alt omsonst —  og endelig er 
den foreslaaede Opløsning af Navnet ikke den eneste tænke
lige. Tolkningen er og bliver kun- en Formodning.

Vi er naaet til Bunds med Kommunens gamle Bebyggel
sesnavne, men dermed er ikke sagt, at vi har faaet fat i alle 
Kommunens gamle Stednavne. Blandt Naturnavnene, Nav
nene paa Søer, Skove, Bakker, Moser, Agre og Enge findes 
utvivlsomt adskillige, der er ligesaa gamle som Landsbynav-
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nene, ja muligvis endnu ældre, men som blot ikke er blevet 
ført i Pennen i saa gammel Tid; en nærmere Undersøgelse 
af disse kan ventes at give interessante Resultater og kaste 
Lys over gamle Tiders Kulturforhold, men det kræver meget 
betydelige Forarbejder og maa ligge til ved anden Lejlighed.

Hver Kulturperiode har aflej ret sit Navnestof, og den Ud
vikling, der har fundet Sted gennem de sidste Hundrede Aar, 
har ogsaa sat sine Spor. Egentlig begynder den nye Tid med 
Udskiftningen, da mange af Landsbyernes Gaarde flyttedes 
ud paa Markerne og antog nye Navne. Derefter udstykkedes 
Ejendommene til Landsteder og Villagrunde, og de nye Huse 
fik Navne. Tit foreligger Opkaldelse efter Ejerens Hustru 
eller Børn, eller der gives Navne, som sigter til Ejerens pri
vate Forhold. Vil man forstaa disse Navne, maa man have 
Kendskab til disse Forhold, eventuelt søge Oplysning gennem 
Familietraditionen, men Vanskelighederne kan være store, 
navnlig hvor der er foregaaet Ejerskifter. Jeg vil slutte med 
at anbefale det nystiftede historiske Samfund at have sin Op
mærksomhed henledt paa Sagen og under Indsamlingen af 
historiske Oplysninger fra Søllerød Kommune ikke at glemme 
Stednavnene, men sørge for at faa nedskrevet alle autentiske 
Oplysninger, der kan tjene til Belysning af Spørgsmaalet om 
Ejendomsnavnenes Oprindelse. Meget kan opspørges nu - 
men om nogle Aar vil man maaske spørge forgæves. Ogsaa i 
Efterslægten vil der findes Folk med historisk Interesse, og 
hvorfor ikke række dem en hjælpende Haand?



SØLLERØDLANDSKABER OG -BYGNINGER 
I BILLEDKUNSTEN

Af Erik Fischer.

I vort hjemlige aandsliv dukker erkendelsen af den om
givende natur som kunstnerisk objekt først sent op. 

Gennem aarhundreder er landet befolket. Mennesker lever 
og arbejder i landsbyerne, paa markerne, i skovene. De op
lever maaske naturens skønhed, men oplevelsen er sporadisk, 
isoleret og forsvinder med den oplevende: den fattes ikke 
i en form, faar intet kunstnerisk udtryk. Først langt ned i 
historien faar landskabet liv som kunst og formuleres i ord 
og billede.

Ved betragtningen af landskabets billede yder kunsten der
for kun ringe hjælp udover det korte spand af aar, der er 
forløbet siden landskabet begynder at vise sig i kunsten ved 
midten af det attende aarhundrede.

Længe før landskabskunsten og dens problemer bringes 
paa bane har man paa et andet felt søgt at danne sig bille
der af landet: i kartografien. Baade denne videnskab og hin 
kunstart arbejder med samme emner: landskab og bygnin
ger, og videnskaben udformes som en grafisk kunstart. Der
for vil det formelt set falde i god traad med emnet og end
videre tjene til at oplyse nogle dunkle aarhundreder som en 
indledning at kaste et blik paa de gamle landkort.

Baade fra standpunktets og udformningens synspunkt er 
denne landskabsbetragtning forskellig fra den egentlige land- 
skabskunst. Landskabskunstneren vandrer midt ud i naturen 
og maler, hvad han ser og føler. Kartografen abstraherer, 
hæver sig op til et tænkt overblik og gengiver saa, hvad han 
tror at se.
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Nuomstunder har man som hjælp ved kortlægningen en 
række specialvidenskaber til sin raadighed, men i det 17’ og 
18’ aarhundrede, den tid, hvor kartografi gaar forud for kunst 
ved studiet af landet, var metoderne primitive og arbejdet 
for en stor del resultatet af en ren intellektuel konstruktion. 
Derved at det er mennesket og ikke passeren, der bestemmer, 
hvad der skal staa paa kortene bliver disse novellistiske i præ
get og faar karakter af en art rejsedagbog. Ligesom denne 
ikke gør rede for hvert skridt, den rejsende foretager sig, hver 
drejning, vejen gør og hver person, han møder, men nøjes 
med at omtale det som han finder bemærkelsesværdigt og be
tydningsfuldt, saaledes bliver disse kort ogsaa at opfatte som 
referater af seværdigheder, som kartografen iagttager paa 
sin ve i, og det vil ofte være de samme ting, som historikeren 
og senere tiders prospektkunstnere fængsles af.

Paa de ældste Danmarkskort er landet en uformelig masse, 
en mærkeligt duknakket halvø, ved hvis skød et par for
skræmte smaaøer søger ly. Men efterhaanden som studiet af 
landet bliver grundigere, træder billidet stadig klarere og 
mere fuldstændigt frem.

Paa kort fra 1500-tallet og fra første halvdel af 1600-tallet 
ser man ikke afsat nogen lokaliteter i den egn, der nu kaldes 
Søllerød kommune. Man er ikke naaet videre end til større 
byers og slottes aftegning. Hverken vandløb, søer, skove, veje 
eller bakker har vundet indpas som fænomener værd at lægge 
mærke til.

Først saa sent som i 1679, paa et Danmarkskort fra San- 
sons atlas ser man denne egn vise sig: Mølleaaen bugter sig 
ad mystiske veje ud til Øresund fra Furesøen og Farum sø, 
der ligger som et par haletudser inde i landet. Og lidt nord- 
ligere, helt ude ved vandet, ligger W edbeck.

Med tiden tages enkelte andre detaljer med og aa og sø 
placerer sig korrektere, men først ved midten af det attende 
aarhundrede vedkender man sig paa et Danmarkskort loka
liteter som Dronninggaard og Frydenlund.

Anderledes viser lokalkortene sig. Her optræder der tid
ligere flere detaljer.

Til de første kort, der fortæller noget om Søllerød-egnen,
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hører tre blade i Johannes Mejers danske atlas. Han var Chr. 
IV’s kartograf og kortlagde omkring 1640 hele landet, et 
arbejde der den dag i dag findes bevaret paa Det kongelige 
bibliotek. Man har idag vanskeligt ved at finde sig tilrette i det 
ejendommelige land, som han opruller. Kystlinien er kraftigt 
udtunget med bugter og fjorde,m ens det indre lander opfyldt 
af store søer og brede, flodlignende vandløb. Ved første ø je 
kast er synet forvirrende, men ser man nærmere til og lader 
for sit indre ø je  vandløb og søer skrumpe ind og kysten glat
tes, genkender man udenvidere de optegnede egne. Man ser 
navne som Tierødh, Neerum, Offuerødt, Schodsbor, W ed- 
beck, og alle ligger de saa ret, som man nu kan vente det. 
Derimod forbløffer det at se Sellerødt (eller som det hedder 
paa et andet af hans kort: Sollerod) placeret et par kilome
ter syd for Helsingør, en fortegnelse, det er vanskeligere at 
forstaa, end naar han bytter lidt om paa rækkefølgen af Mølle- 
aaens fabrikker eller placerer Smidstrup paa Søllerøds plads 
umiddelbart syd for øverød.

Paa et haandtegnet kort i Det kongelige Bibliotek fra 1698 
er mange fortegninger rettet. Søllerød har faaet sin rigtige 
beliggenhed, og Dronninggaard og Frydenlund viser sig for 
først gang. Faa aar senere, paa et andet haandtegnet kort 
sammesteds ser man Kongevejen afsat for første gang med 
gaffelen ved Budersdal, ganske som den løber den dag i dag.

Stadig forbedres metoden. Kartografen lærer med let og 
sikker haand at følge landets linier og ved hjælp af trigono
metri og astronomi at placere landskabsdetaljerne korrekt.

Som resultat af den nye teknik ser man herhjemme det 
kort over den nordøstlige fjerdedel af Sjælland, som Caspar 
Wessel, en broder til digteren, udsendte gennem Det Konge
lige Videnskabernes Societet i 1768. Den række kort over lan
dets egne, som dette arbejde er et led i, betegner et vendepunkt 
i dansk kartografi. Her ses for første gang egnen afbildet, som 
man kender den i dag. Alle lokaliteter af blot nogenlunde 
betydning er taget med, vandløb, søer, skove, byer, og vejene 
kæder det hele sammen. De usikre krøllede konturer, som 
man fandt paa tidligere kort, er forsvundet, alt er blevet ret 
og rigtigt.
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Hvad fortæller saa disse kort om egnen? Man ser den tage 
form og leve op i den almindelige bevidsthed. Man ser, hvor
ledes den først kun har interesse for den systematiske detail- 
forsker. Konturerne optræder usikre og fortegnede, og hvad 
der gemmer sig indenfor dens grænser har kun interesse for 
specialisten, der endda kun med en vag tilnærmelse kan gøre 
rede for, hvad han finder der. Den hører ikkt til de egne, der 
tidligt faar præget sit ansigt ved et nært forhold til krone, 
adel eller gejstlighed, ingen slotte eller herreborge leder op
mærksomheden hen paa dens fængslende og afvekslende 
landskab. Fredeligt lever den sit eget liv næppe forstyrret, 
naar en kongelig karrosse ruller igennem den paa vej mod 
de nordlige slotte. Men mod midten af det syttende aarhun
drede begynder den at vaagne. To nye navne viser sig paa 
kortet og markerer steder, hvorom dens betydning skal ud
krystallisere sig: Dronninggaard og Frydenlund. Opfattelsen 
af egnen udvides, flere og flere detaljer finder deres plads. 
Smaabyer og enkelte huse, møllerne langs aaen, veje og skove 
slutter sig til, indtil det fuldttegnede billede af egnen lidt over 
midten af det attende aarhundrede træder frem i fuldt over
blik og klarhed.

De første billedkunstneriske gengivelser af motiver fra 
Søllerød kommune daterer sig fra tiden kort før 1750.

Denne tidligste gruppe billeder hører ikke til den egentlige 
landskabskunst, men er prospekter, hvor gengivelsen af et 
bygningsværk er det egentlige emne.

1746—49 udgav arkitekten Laurids de Tliura sit store værk 
Den danske Vitruvius, der i tekst og billeder giver en oversigt 
over den danske arkitektur. Han havde gennem en aarrække 
modtaget kongelig understøttelse til udarbejdelsen, og det var 
meningen, at værket skulde give udlandet en ide om, hvad 
man paa byggekunstens omraade formaaede i Danmark.

Bind II indeholder paa plancherne 54, 55 og 56 en række 
billeder fra Frydenlund, som paa dette tidspunkt var et konge
ligt lysthus. (Gengivet i Nystrøm: Søllerød Sogn, pg. 137, 140 
og 141). 1722 havde Krieger opført hovedbygningen, hvis 
særprægede udseende gav den en selvskreven plads i Den dan
ske Vitruvius. Kobberstikkene viser Frydenlund i plan, snit
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og opstalt. De er nøgterne og saglige, kærnen i dem er gen
givelsen af selve bygningen. To af dem er ganske skematiske 
opmaalingstegninger, som viser lystslottets facade og planer 
af haven og de enkelte etager. Det tredje er et prospekt af 
hovedbygningen set fra haven. Selv om baade træer og skyer 
er inddraget i dette stik er det dog paa det geometriske i byg
ningen og dennes indarbejdning i det stikkende haveanlæg at 
hovedaccenten er lagt. Den øvrige natur og menneskene er 
som uvæsentlige trængt tilbage i et neutralt, dekorativt plan, 
og det abstrakte i selve betragtningsmaaden viser den faktor, 
at kunstneren hæver sig op over jordsmonet og tegner som fra 
toppen af en bakke, et synspunkt, som han i det smaa har til
fælles med kartografen.

Efter udgivelsen af Den danske Vitruvius begynder Thura 
at samle materiale til en bred topografisk skildring af hele 
landet. Som tegner knyttede han den kongelige kabinets- 
skildrer Johan Jacob Brun til sig. Denne kunstners navn 
hører ikke til de store indenfor den danske kunsthistorie, 
men hans arbejde vinder interesse derved, at han i sine pro
spekter, trods deres ofte store lighed med stikkene hos Thura, 
giver landskabet en langt mere fremtrædende plads. Utallige 
blade foreligger fra hans haand, nogle som tegninger andre 
som kobberstik efter hans forlæg. Et stort planlagt værk, 
Novus Atlas Daniæ, som skulde bringe billeder af alle danske 
byer og kongelige slotte, begyndte at udkomme i 1761. Udgi
velsen naaede dog aldrig længere end til første bind, der inde
holdt prospekter fra Sjælland. Blandt disse er ogsaa et blad 
fra Frydenlund. Det har en overordentlig stor lighed med 
prospektet fra Den danske Vitruvius idet motivet er opfattet 
og gengivet paa ganske samme maade. Dog synes man i en
kelte af staffagefigurerne at spore en svag forandring i opfat
telsen. Mens den rivende gartner hos Thura visselig ikke er 
andet end en elegant, stivnet gestus, har man hos lugekonen i 
forgrunden af Bruns stik fornemmelsen at staa overfor et 
levende menneske, der arbejder med begge hænderne i jorden.

At der virkelig er tale om en mentalitetsforandring og ikke 
blot om et par tilfældige staffagefigurer, viser et blik paa 
nogle andre af hans tegninger. Af forarbejderne til Thuras
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Danmarksbeskrivelse findes i Den hegelske Samling paa Øre- 
gaaard bevaret en række af Bruns tegninger, hvoraf fire hen
ter deres emner fra søllerødske lokaliteter: fra Thuras egen 
lystejendom Holtegaard og fra grev Frederik Danneskiold- 
Samsøes Søllerødgaard. Brun interesserer sig her for emnerne 
paa en lidt anden maade end tilfældet vai  ̂ hos Thura. Vel er 
stadig bygningen og hvad dertil hører det centrale, men dens 
m iljø, den omgivende natur drages med ind i billedet og faar 
tildelt en ikke ringe rolle i komparseriet.

I tegningen fra Søllerødgaard, der er dateret 1753, faar byg
ningen sin plads ret langt tilbage i billedet og betragtes ikke 
frontalt, men skraat fra siden. Fra forgrunden trækker mar
kerne deres brede furer ned mod gaarden og giver en fortrin
lig rumvirkning, samtidig med at man fornemmer jordens 
svulmen. Vejen ned til Mølleaaen løber fra venstre hjørne 
langs marken, drejer ind mellem hovedbygningen og avls- 
gaarden og forsvinder mod Søllerød, hvor man kan se kir
kens taarn, der stikker op i baggrunden. En landvogn og en 
gaaende mand paa vejen angiver retningen ned mod gaar
den. Det lette fugleperspektiv, hvorunder prospektet er set er 
det samme som hos Thura, men kunstneren søger at give det 
en forklaring ved at foregive at staa paa en bakke, hvis fo r 
reste kant ses i billedets forgrund.

De tre øvrige prospekter behandler som nævnt Holtegaard. 
Paa de to af dem ser man bygningen i baggrunden af den 
endnu ganske unge franske have. Her har fugleperspektivet 
faaet en ganske klar begrundelse, idet prospekterne ifølge 
deres paaskrift er tegnede fra Mariehøjen som ligger lige 
udenfor haven. Den ses midt for det tredje af billederne, 
der viser udsigten fra et af værelserne i hovedbygningen. 
Umiddelbart paa den anden side af havegærdet begynder 
markerne, der strækker sig ned forbi den træbevoksede 
Mariehøj. Et vidt udsyn aabner sig: man ser Dyrehaven og 
videre, udover sundet med Hveen og svenskekysten i bag
grunden, hvor man ifølge en paaskrift ser baade Skaane, 
Landskrona og Helsingborg. Trods det at man fornemmer, 
hvor stor en fryd det har været kunstneren at kunne placere 
de svenske byer i horisonten, er der dog en god portion natur
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følelse og ægte glæde over den dejlige udsigt at finde i teg
ningen. Et par af disse tegninger er gengivet i en artikel af 
Fr. W eilbach i Historiske Meddelelser om København, 1925—26.

Medens disse billeder er gennemført i god pagt med tidens 
oplysningsaand, klart og koncist fattede, med et vaagent, 
interesseret blik for det, som naturen og menneskelivet har at 
byde, med et pust af den samme realitetssans, som senere i

Krudtmøllen i Raadvad.

aarhundredet skaber de store sociale reformer, er det en an
den mentalitet, der former det næste billede, der skal omtales.

I Det kongelige Bibliotheks billedsamling findes et par eks
emplarer af et lille, anonymt kobberstik, som stammer fra 
midten af det attende aarhundrede. En fransk underskrift 
fortæller, at det forestiller krudtmøllen i Raadvad, og et par 
vers lyder i Knud Bokkenheusers oversættelse fra Raadvad- 
fabrikkens jubilæumsskrift saaledes:

Her lyder Sukket frit og let 
i Egnens stille Ro; 

saa rigt som vi os ønsker det, 
hver Sommer lader Græsset gro.
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Naar Varmen jager Vinden bort, 
er Teltet her vort Ly, 

her falder Tiden glad og kort, 
som i den store By

Tonen i versene falder ganske sammen med stemningen i 
kunstværket. Det er en gruppe selskabstrætte mennesker, som 
midt ude i den ensomme Dyrehave har søgt nogle timers ro og 
forandring fra byens fest og jag. De har slaaet sig ned ved 
de simple møllebvgninger, og hvor skoven tynder ud, har de 
rejst deres telt. I stedet for de vante omgivelser lader de 
fuglesangen i skovens tætte kroner være rammen om et land
ligt symposion. Nogle vandrer omkring, andre sidder fest
klædte i græsset, spisende og drikkende.

Hvem der er mester for dette ganske fine lille arbejde med 
den kulturmætte stemning er vanskeligt at afgøre. Det kraf
tigt lokalbestemte præg tyder paa, at der er tale om en virke
lig stedfunden begivenhed, og den omstændighed, at et par af 
festens deltagere vender sig om og med deres glas hilser ud 
mod beskueren, tillader maaske den formodning, at det er 
en af selskabet, der for en stund har forladt de øvrige for 
at gøre et rids af situationen. Og amatørstikkere var dengang 
hyppige, netop i disse kredse.

Efter denne gruppe Søllerød-billeder fra tiden omkring 
midten af det attende aarhundre forløber der en længere aar- 
række, hvor saavidt vides kun et enkelt kunstværk henter sit 
motiv fra egnen: et dørstykke fra Bernstorff, der viser en ud
sigt mod Søllerød by og slot. Det stammer fra slutningen af 
1760-erne og er gengivet hos Nystrøm paa side 49.

Først i aarene 1785— 86 besøges Søllerød kommune atter af 
en kunstner, tilmed en af samtidens mest berømte: Erik 
Pauelsen. Og som resultat af dette møde fremtræder hoved
værket i kunstnerens produktion: Dronninggaardbillederne.

I de mellemliggende aar var der sket store forandringer 
paa egnen. En ny indstilling til naturen var begyndt at vise sig. 
Man var ved at blive træt af det komplicerede og nervøse 
byliv og drøm te om at kunne tilbringe ih ver tf aid en del af sit 
liv i fredelige landskabelige omgivelser. Enkelte, som den
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store historiker P. F. Suhm havde allerede draget konsekven
serne af denne trang og havde slaaet sig ned i øverød og der 
dannet egnens første aandelige centrum. Men ogsaa det nye 
handelsaristokratis store navne drog fordel af deres økono
miske omstændigheder og erhvervede sig landsteder op langs 
Øresundskysten. Man ser, hvorledes godser og lystgaarde, 
hvis navne tidligere var knyttet til adel og kongehus, efter- 
haanden glider over paa nye hænder. Navne som Schnell, 
Fabritius de Tengnagel og de Coninck holder deres indtog i 
Søllerød kommune.

1781 erhverver den store ostindiakøbmand Frederik de 
Coninck den gamle Dronninggaard. Han opfører paa næsset 
en ny hovedbygning, der staar færdig et par aar senere, og 
omdanner en stor del af grunden til en park i tidens nye, 
romantiske smag. Af stolthed over sit nyerhvervede gods og 
med aabent blik for dets ejendommelige og skønne belig- 
gehed bestiller han hos Erik Pauelsen en række prospekter 
fra slot og park, der skal danne udsmykningen i en af salene i 
hans palæ i byen, den nuværende haandværkerforcning. 
Pauelsen arbejder i to aar med opgaven og resultatet blev to 
meget store vægbilleder og seks mindre dørstykker.

Denne billedcyklus er formet som en vandring rundt paa 
gaardens jorder og i den store romantiske have. Til de to 
store vægbilleder har han valgt vide udsigter over sø og land. 
Prægtigst og mest storslaaet er det billede, hvor han betragter 
egnen oppe fra smedien paa toppen af Rudebakke ved Konge
vejen. Øjet glider forbi den gamle smedie over forgrundens 
marker med de arbejdende høstfolk og omfatter i eet eneste 
blik hele den skovkransede Furesø, i hvis midte næsset skyder 
frem med det nye slot. Skildringen er uden pathos. De lange, 
fine linier i det fjerne landskab hviler roligt mellem forgrun
dens ubevægelige trægrupper og dæmpede solnedgangsfarver 
stemmer tonen til en blid melankoli. Den her viste gengivelse 
er en skitse, hvor den monumentale udformning endnu ikke 
har modtaget den sidste afslibning. Perspektivet er lavere an
sat, saa næsset ikke ligger frit i søen som paa det færdige 
kunstværk.



Fra dette vue generale gaar kunstneren over til at skildre 
enkeltheder indenfor det store gods. Han følger vejen, der fra 
Kongevejen fører ud mod næsset, forbi søen, og lader mar
kerne trække deres linier ned mod det punkt i baggrunden, 
hvor vejen drejer om bag skoven. Han standser foran lade- 
gaarden og ser bygningere med det store træ midt i gaards- 
pladsen tegne deres silhouet mod himlen, mens køerne frede
lidt græsser paa marken foran. I parken passerer han forbi 
Djævlebroen, hvor bønderne i en lysning i skoven er ved at

Erik Pauelsen: Udsigt over Furesøen.

rejse en høstak, og Eremithytten, hvor en ensom vandrings
mand læsende spadserer ad stien, der fører forbi eneboerens 
grav. Han kommer til stedet, hvor brinkerne skraaner ned 
mod den lille ø med den kinesiske pavillon, passerer den lys
ning i parken tæt ved slottet, hvor Skibssøjlen rejser sig, og 
slutter sin vandrig ude paa næsset, hvor han ser forbi Kanin
holmen over mod Frederiksdal. Til venstre for ham ligger 
det nyopførte Næsseslot, hvorfra en plæne skraaner ned m od 
søen, der her danner en lille bugt. Et par smaa lystbaade lig
ger for anker og træerne paa bredden spejler sig i det stille 
vand. Denne udsigt gengiver kunstneren i det andet store 
vægbillede. Til disse malerier slutter sig en gruppe tegninger, 
dels udkast til malerierne, dels skitser fra andre dele af par
ken, som tilsammen danner illustrationsmaterialet til den be
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skrivelse af Dronninggaard, som oberst Drevon, parkens ska
ber, forfattede. (Udgivet af dr. Nystrøm i 1930).

Skridtet fra den foregaaende gruppe billeder til Pauelsens 
arbejder er stort. Hvor kredsen om J. J. Brun søger en nøg
tern, konstruktiv landskabsopfattelse, er det Pauelsens maal 
i sine malerier at anslaa en bestemt følelsesmæssig akkord, 
at gøre dem til bærere af et sentimentalt indhold. Paa den tid, 
hvor Pauelsen maler sine Dronninggaardbilleder begynder 
den følsomme, sværmeriske naturdyrkelse at gøre sig gæl
dende, saaledes som den formuleres af den gryende romantik. 
I kærlighed til naturen mødes Pauelsen med sin store sam
tidige, Jens Juel, der omkring samme tidspunkt begynder at 
beskæftige sig med landskabskunsten. Deres værker modtages 
med begejstring af den samtidige kritik. En entusiastisk an
meldelse af Rahbek i Minerva for September 1786 viser, hvor 
stor genklang Dronninggaardbillederne vandt. Mest begejstret 
er lian for det store billede med udsigten til Frederiksdal med 
»Den blide Roelighed, som hersker overalt i den behagelige 
Blanding af Luft, Vand og grønne Skove, der i en yndig 
Harmoni forener sig til et fortryllende heelt. . .«  Men ogsaa 
et andet billede anser han for fremragende, nemlig » . . .  den 
romantiske Eremithytte, hvor ganske vist mangen ulykkelig 
har ønsket at kunne blive, og Gravstædet, hvis Afbildning 
gienkalder den blinde Melancholie, uden hvilken ingen, der 
kiender Verden, og har Hierte kan see Stedet i N aturen ...« 
Vi vurderer dem anderledes. Deres kunstværdi uforsagt, ser 
vi i dem de første skridt paa naturstudiets bane, det første 
varsel om den betragtningsmaade, som skulde blive det føl
gende aarhundredes.

Jens Juel selv blev aldrig fanget ind af Søllerødegnens land
skab. Men en yngre kollega af ham Elias Meyer, kendt fra en 
række nydelige sjællandske landskaber, standser paa sin vej 
op langs Øresundskysten ved Strandmøllen og i Skodsborg. 
Prospektet fra Strandmøllen er i privateje og viser møllebyg
ningerne set tværsover mølledammen. Skodsborgbilledet til
hører Kunstmusæet, men er udlaant til udenrigsministeriet. 
Man ser inde fra land gennem en spinkel bro, der forbinder 
to skovbevoksede skraaninger, ud over Sundet med de talrige
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sejlere mod Hveen i det fjerne. Det hævder sig med sin 
rolige, velafbalancerede opbygning og tiltalende farvehold- 
ning som et arbejde blandt kunstnerens bedste.

I tiden, der følger efter denne lille gruppe pionerer, fører 
landskabsmaleriet et stort ord i kunstlivet. Studiet af naturen 
bliver den vej, enhver kunstner maa gaa, og dette umiddel
bare forhold til omverdenen medfører, at mange kunstnere 
fængsles af landskabet.

I Søllerød kommune er der tre lokaliteter, der frem for an
dre vækker malernes opmærksomhed.

Megen interesse samler der sig i det nittende aarhundredes 
første aartier om Dronninggaard. De Coninck ønskede at gøre 
sin ejendom tilgængelig for de videste kredse af befolknin
gen og aabnede derfor sin park for offentligheden et par 
gange om ugen. Med tiden blev den et af de mest yndede ud
flugtssteder for københavnerne og den sære have med de ro
mantiske snurrepiberier blev saa vidt berømt, at den blandt 
de seværdigheder, som tilrejsende helligede sig, kom til at 
rangere i plan med Kronborg og Frederiksborg. Den megen 
interesse for stedet medførte en række populære grafiske ar
bejder med motiv fra slottet og parken.

Ypperst blandt disse er et par stik af lybækkeren H. A. 
Grosch, Det ene viser et kig fra næsset mod Kaninholmen. 
I Forgrunden ses det stykke af parken, der ligger foran lyst
huset Vennehvile, hvor afstøbninger af de to antikke, saa- 
kaldte borghesiske fægtere var opstillet. I det andet stik byt
ter kunstneren og motiv plads, saaledes at det viser udsigten 
fra Kaninholmen mod slotsbygningen og parken omkring 
Vennehvile. Paa de vildtbevoksede skrænter ned mod Fure
søen, hvor lystbaadene stryger frem og tilbage, vandrer et par 
sværmeriske unge mennesker, der i overensstemmelse med 
parkens romantiske ide sikkert er optaget af samtale om li
vets og dødens dybeste mysterier. Et par nydeligt kolorerede 
eksemplarer af disse to stik er at finde i Det kongelige Biblio 
theks billedsamling. De findes gengivet hos Nystrøm, pg. 210 
— 11. Mindre betydelige prospekter finder man i nogle af ti
dens billedværker, f. eks. i kobberstikkeren S. H. Petersens 
»Danske Egne« fra 1819 (geng. hos Nystrøm pg. 202), i hans
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og P. W . Beckers »Danske Atlas« der udkom 1832— 60, og i 
J. og H. G. F. Holms »Sjællands yndigste Egne« fra 1838. Fra 
1820-erne findes paa Søllerød raadhus en tegning af S. L. 
Lange forestillende Frederikslund, og ogsaa Rørbye tegner en 
skitse fra Næsseslottet. Men ellers begynder interessen for 
stedet at blegne og dør tilsidst helt ud. De Coninck dør og 
den hamburgske senator Jenisch overtager ejendommen. Ha
ven staar stadig aaben for publikum, men man bryder sig 
ikke om at færdes der mere. »Dette Sted var d e r fo r ... i 
bedre Tider, da Handel og Velstand florerede, et sandt Ely
sium for Kjøbenhavns Indvaanere, hvorhen de tyede ligesom 
nu til de nærmere Forlystelsessteder«, fortæller teksten til 
Sjællands yndigste Egne. Saa havde den jævne mand da 
aldrig betragtet de Conincks dybsindige, filosofiske haveanlæg 
som andet end gøgl, der naar tiden kom kunde erstattes med 
Dyrehavsbakken.

Medens det for Dronninggaards vedkommende er stedets 
kulturelle tone, der tiltrækker kunstnerne, er det virkelige 
maleriske egenskaber ved de to andre yndlingsmotiver: Sølle
rød by og Mølleaaen, der bevirker, at de drages frem i lyset.

Søllerød by, som den ligger ved kirken paa toppen af 
bakken, der rejser sig stejlt af søen, har lokket adskillige 
kunstnere. Motivet er maaske det mest udanske i hele egnen 
og vækker hos kunsterne mindelser som Schweiz’s og Norges 
fjeldlandskaber. Karakteristisk i den henseende er det, at 
maleren I. C. Dahl der frem for nogen er bjærglandskabets 
skildrer, da han i 1812 kommer til Danmark, henter motivet 
til et af sine allerførste billeder netop fra Søllerød. Billedet 
kendes desværre ikke mere.

Allerede det omtalte dørstykke fra Bernstorff berører mo
tivet, men det udformes som et prospekt uden at disse stem
ninger faar deres udløsning. Tidligst behandles det som land- 
skabskunst af teatermaleren Th. Bruun ved slutningen af det 
attende aarhundrede i en akvarel i kobberstiksamlingen (pg. 
46 hos Nystrøm). Han opfatter Søllerød som et vildt og barsk 
sted, hvor man uden videre overraskelse vilde godkende det, 
hvis en skummende fos havde faaet sit løb, livor nu hulvejen 
fører fra kirken ned mod søen. Men med tiden, eftersom na-
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turbetragtelsen faar et mere venligt præg glattes motivet, som 
det kan ses i et stik af den engelske kobberstikker Lizars (ko
pieret af J. H. Mansa, Nystrøm pg. 33) og i en tegning, der er 
signeret Penick, 1820, paa Søllerød raadhus, og ender til- 
sidst med at opfattes blidt og fredeligt, som det vises i et par 
tegninger af J. Tb. Lundbye, et maleri af Kiærschou fra 1858

C. A. Lorentzen: Parti fra Stampen.

(Nystrøm pg. 34) og i et maleri af Vilh. Kyhn fra 1869 (geng. 
i Bramsen, Landskabsmaleriet i Danmark, fig. 45).

Rent talmæssigt er det Mølleaaen, der har leveret motiv til 
de fleste kunstværker. Denne strækning fra Ørholm til 
Strandmøllen, hvor den nu ret tilgroede aa løber mellem skov
klædte skrænter og de hamrende fabrikker spænder sig ud
over dens løb for at fange det strømmende vand, indeholder 
ingen dramatiske overraskelser eller vilde perspektiver, men 
anslaar fredelige og idylliske toner. Blader man Reitzels store
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katalog over de i forrige aarhundrede paa Charlottenborg ud
stillede kunstværker igennem, støder man gang paa gang 
paa billeder med titler som »Parti fra Mølleaaen«, »Parti fra 
Raadvad«, »Parti fra Strandmøllen« o. s. v. Men saalidt som 
de fleste af disse kunstnere er kendt i dag, ligesaalidt kendes 
deres arbejder, der i deres formodentlig meget jævne almin
delighed næppe heller har fortjent andet end at glemmes. 
Her skal dog nævnes nogle enkelte arbejder, som endnu kan 
paakalde nogen interesse.

Fra Raadvad findes allerede fra midten af det attende aar
hundrede det omtalte kobberstik. I det følgende aarhundrede 
bliver møllebillederne hyppige. Jens Juels efterfølger som 
professor ved kunstakademiet, C. A. Lorentzen, maler i et 
noget usikkert formet billede Stampen med de gavlrige mølle
bygninger vendt mod beskueren. Fra Nymølle tegner H. G. F. 
Holm, kaldet »Fattigholm,« et billede, der tjener som forlæg 
til et illustrationsstik af den tidligere omtalte Lizars til den 
danske forfatter A. Andersen-Feldborgs engelske Danmarks- 
beskrivelse »Denmark Delineated« fra 1824. Holm staar paa 
en af de stejle skrænter i Ravneholmskoven og ser over fa- 
briksbygningernes tage mod de bagvedliggende marker. Der 
er en barsk tone over billedet, som bekræfter forfatterens ud
sagn om at stedets beliggenhed er »most romantic«. Ogsaa fra 
Raadvad bringer Holm en tegning, stukket af faderen J. Holm 
til deres fælles værk, »Sjællands yndigste Egne«. Strand
møllen er som allerede nævnt gengivet i et arbejde af Elias 
Meyer. Paa Den hegelske Samling, Øregaard, findes flere 
malerier derfra, bl. a. et af H. C. Andersen-illustratoren Vil
helm Pedersen.

Selv naturstudiets grundlægger i Danmark, C. W . Eckers- 
berg fængsles af Strandmøllen, men hvor de øvrige kunstnere 
maler idyllen omkring aaen, gaar han ud ved kysten og viser 
de forblæste møllebygninger, der ligger næsten helt nede ved 
strandkanten. (Bramsen, fig. 29).

Fra de øvrige dele af kommunen findes kun spredte og til
fældige arbejder. Mest drejer det sig om tegninger, og disse 
af ubetydeligere kunstnere. Nævnes bør dog en lille akvarel 
paa Øregaardsamlingen af H. G. F. Holm fra Strandvejen
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Eiler Rasmussen: Strandvejen ved Skodsborg.

ved Palæet i Skodsborg, og et festligt billede af Rasmussen 
Eilersen, der maler Strandvejen ved Skodsborg, saa at man 
føler sig hensat til Middelhavet.

Mange billeder bragte det gamle blad Illustreret Tidende, 
især fra Kysten, hvor det mondæne liv rørte sig og fra de 
steder, hvor det jævnere borgerskabs søndagsudflugter gik 
hen. Disse i træsnit reproducerede tegninger af folk som 
Schovelin og Libert er 1111 kun af kulturhistorisk interesse.

Hermed er Søllerød kommunes bidrag til landskabskunsten 
udtømt. Bidraget er ikke ganske ringe, kvaliteten momentant 
fremragende. De helt store landskabskunstnere søger dog ud 
til andre egne af landet, hvor naturen er barskere og trækkene 
større end i Søllerød, og nutidens malere, der iøvrigt gaar 
uden om denne egn, har en saa subjektiv opfattelse af natu
ren, at genkendelsen i deres arbej der bliver usikker, hvorved 
de bliver uden interesse for en betragtning over emnet: bil
ledet af en egn.
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KIKKERNE I SØLLEHØI) KOMMUNE

SØ L L E R Ø D  K IR K E  Af Victor Hermansen.

D et vilde i og for sig være rimeligt at antage —  men mere 
end en Formodning kan det naturligvis aldrig blive — , 

at der allerede engang i den tidlige Middelalder, i Tiden 
omkring Aar 1000, har været rejst en Trækirke i Søllerød. 
Saadan var jo  det første Sæt Kirker bygget, inden Stenbyg
ningerne afløste dem, og selvom Nordsjællands Bebyggelse i 
Sammenligning med andre Dele af Landet er ret sen, har 
netop de store Skove, som dækkede denne Halvø, kunnet 
give det nødvendige og lettilgængelige Byggeemne. Vi kan 
derfor tænke os, at den Sølve, som ryddede Skoven og gav 
Stedet sit Navn, tillige var den første Kirkebygger og at alt- 
saa Kirken oprindelig har været en Gaardkirke. Det kunde 
da tillige tjene til Forklaring paa det mærkelige Forhold, 
at Kirken ikke ligger i Sognets ældste eller største Bebyggelse. 
Men hvadenten der nu har været en Trækirke her eller ej, 
har man i Tiden henimod Aar 1200 opført en Kirke af hugne 
Sten. Som Byggemateriale har man benyttet Kridtsten fra 
Stevns, og kun ved Hjørnerne —  tydeligst bevaret mod Vest
— har man anvendt Marksten, som man sikkert har sam
let og tildannet lige ved Byggepladsen. I et bredt Bælte 
strækker Kridtstenskirkerne sig langs Køge Bugt og har i 
Søllerød sin nordligste Udløber. Det maa have været et an
seligt Arbejde alene at faa transporteret de mange Sten helt 
nede fra Stevns op til Stedet, hvor det nye Gudshus skulde 
rejse sig, men man har altsaa ikke skyet nogen M øje og 
Bekostning, for at Kirken her kunde blive saa statelig som 
mulig. Hvordan' den har set ud, kan vi saa nogenlunde slutte
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os til, skønt der ikke er bevaret meget af det oprindelige 
Murværk.

Det har været en ret lille Kirke med Skib til Menigheden 
og Kor til Messetjenesten, men hvorledes Koret har været 
afsluttet, om det har haft en lige Østvæg eller om en halv
rund Korrunding har været fø jet til, kan vi ikke sige; det 
gamle Kor er allerede i Middelalderen blevet helt nedrevet. 
Bevaret er derfor alene det gamle Skib —  de nuværende tre 
Hvælvingsfag regnet fra Vest — og det er endda kun ret 
sparsomt. De store Tilbygninger mod Nord og Syd skjuler 
ikke blot det meste af de romanske Mure, men Udhugnin
gerne, som nu danner Forbindelsen mellem de ældre og 
yngre Dele af Kirken, har ødelagt alle Spor af de oprindelige 
Døre og Vinduer. Skibet har sikkert haft to Døre, en i Nord- 
og en i Sydmuren, men den søndre er helt opslugt af Aab- 
ningen til Sideskibet, og den nordre er omdannet. Den sidder 
dog paa gammel Plads og er vistnok først blevet forandret 
i 1663, da Kirkeregnskabet oplyser, at Døren blev for
højet, fordi den tidligere var saa lav, »at de, som var af 
nogen Statur, kunde ikke gaa ret ind«. Fra først af har 
Kirken haft Træloft, men samtidig med, at man nedbrød det 
oprindelige Kor og udvidede Kirkerummet mod Øst med et 
større og bredere Kor, har man ogsaa indbygget Hvælvinger 
i det romanske Skib. De tre Fag Krydshvælvinger i Skibet 
hviler paa Vægpiller, der tydeligt viser, at de er blevet ind
byggede i den ældre Bygning, medens den oprindelige Øst
mur endnu stod, hvorimod de to Fag i det nye Kor er sam
tidige med Murværket og ikke har Vægpiller. Om større 
Tidsforskel er der dog ikke Tale, hvis der overhovedet er 
nogen. Til denne Nybygning har man anvendt et andet Ma
teriale end Naturstenene, idet man herhjemme i Tiden om
kring 1150 lærte Kunsten at brænde Tegl og efter den Tid 
med Forkærlighed benyttede det lethaandterlige og smukke 
Byggeemne. Helt billigt har det dog næppe været, ellers 
vilde man vel ikke have brugt de Sten, man fik ved Ned
brydningen af Koret, til det nye Østparti, hvor man endnu 
i Indervæggenes nedre Partier kan se de gamle Materialer. 
I det ydre fremtræder Østforlængelsen helt som en Munke-
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stensbygning, der ved sin blindingssmykkede Gavl, sit spids
buede Østvindu og sin Skiftegang, det saakaldte Munkeskifte, 
maa dateres til det 15. Aarhundrede. Længst mod Øst sidder 
i den nordre Ydermur en slank Murblænding, afsluttet med 
to Spærstik, der mødes paa en Midtkonsol, men denne Ud
smykning af Murværket er dog nu delvis blevet dækket ved 
Opførelsen af det moderne Sakristi. Under det nuværende 
Alterbord staar et gammelt, muret Alter, som Etatsraad 
Hedegaard fik undersøgt i 1825. Han fortæller, at medens 
han opholdt sig i Søllerød, opdagede »en snild Snedker, der 
reparerede Kirkestolene, under Alteret en tykmuret Hvæl
ving, der fandtes tæt belagt med Trækul. Disse have for- 
modentligen været brugt ved den katholske Gudstjeneste til 
Røgelsekarret«, slutter han, men Forklaringen er dog nok 
snarere den, at Klokkeren eller hvem, der ellers skulde tænde 
Alterlysene, har haft Gløder med i et »Ildkar«, som gerne 
kan have været det gamle Røgelsekar, og at han har kradset 
Asken eller Trækullene ud i »Hvælvingen« under Alterbordet. 
Fyrtøj og Tændstikker er jo  ret nye Opfindelser. Ved sin 
Anbringelse opad Korets Østvæg og sit Murværk hører dette 
Alterbord tydeligt sammen med det udvidede Kor, og da det 
drejer sig om et helt nyt Alter, maa det have krævet en 
Genindvielse af Kirken. En Altertavle har der næppe oprin
deligt været paa dette Alter, da den saa vilde have dækket 
det store Vindu mod Øst, saadan som den nuværende Tavle 
gør. Et Alterbordskrucifiks og nogle Altersager har fra 
først af formodentlig været den eneste Prydelse, men vi 
véd iøvrigt kun lidet om Kirkens Inventar fra Middelalderen.

Paa samme Tid som Kirken blev udvidet, blev der ogsaa 
foran Norddøren bygget et Vaabenhus af Munkesten med 
Hvælving, men det er ved den nyere Tilbygning fra ca. 1800 
(»Københavnerstolen«) blevet saa stærkt omdannet i det 
ydre, at det næsten er ukendeligt. Nu som før gaar Adgangen 
til Kirken dog gennem det.

Fra Middelalderen er kun bevaret et enkelt Gravminde, 
som endda i nyere Tid har været udsat for en ublid Medfart, 
saa at der nu kun er Brudstykker tilbage af det. I 1892 blev 
de reddet ved at blive indmuret i Vaabenhuset, men heldig
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vis kendes Gravstenens oprindelige Udseende af en Tegning, 
som skyldes den flittige Arkivtegner og Antikvar Søren Abild- 
gaard. Han oplyser, at »denne Gravsteen, som er af lysgraa 
Marmor (dvs. Faksekalksten), ligger i Sillerød Kirke nede 
i Gangen« og Tegningen viser, at Indskriften har staaet langs 
Stenens fire Sider. I Hjørnerne foroven er der indskudt 
Rosetter, medens der i de nedre Hjørner er Tre-Blade. Ind
skriften staar med Minuskel-Kapitæler og lyder saaledes, naar 
man opløser de forskellige Forkortelser: »Hic : jacet : Joh 
(ann)es : Nicolai : de : Øberuth q (u )i : o(biit) : anno : D (o- 
m i)ni : MCD : II : q(u)arto (decimo) : k (a)l(endas) : de- 
cembris« —  paa Dansk: Her hviler Hans (eller Jens) Niels- 
søn af øverød, som døde i Herrens Aar 1402, den 15. Novem
ber«. Et Bomærke midt paa Stenen viste, at den senere var 
blevet benyttet een Gang til.

Ved Middelalderens Slutning stod Kirken da som en Lang- 
husbygning med en kamtakket Blændingsgavl mod Øst og 
sikkert en lignende Vestgavl, og med et Vaabenhus mod 
Nord, men uden Taarn. Klokken —  eller Klokkerne — maa 
have hængt i en Klokkestabel, som vi endnu kender dem 
fra adskillige »kullede Kirker«, men henved Aar 1500 har 
man besluttet sig til at rejse et Taarn mod Vest. Man brugte 
stadig de store røde Munkesten til at bygge med, men man 
lagde dem nu paa en anden Maade, ikke mere i »Munke
skifte« med to Løbere vekslende med een Binder, men i 
»polsk Skifte«, hvor den lange Løber skifter med den korte 
Binder. Dette, og Mønstermurværket paa Sydsiden, hvor 
man har lagt de sortbrændte Bindere i Krydslinjer, giver os 
Dateringen. Ganske kort Tid efter liar man paa Taarnets 
Nordside opført et lille Trappehus med Vindeltrappe op til 
første Stokværk, idet man indtil da maa have klaret sig 
med en Træstige. A f de gamle Klokker, som har været ved 
Kirken, er ingen Spor bevarede, hvad enten de er blevet om
støbt eller inddrevet ved de to store Klokkeskatter, som blev 
udskrevet paa Frederik I’s og Christian IV’s Tid, i 1528 og 
1602. Den ældste af de nuværende Klokker er derfor for
holdsvis ung, fra 1591, men alligevel ganske mærkelig, idet 
dens Indskrift viser, at den ikke er støbt til Søllerød Kirke,
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men til Nabobyens Taarn. Den fortæller selv, at da Ditlev 
Hoick var Lensmand paa Københavns Slot, Niels Hansøn 
Sognepræst og Jørgen Roskilde Kirkeværge til Lyngby Kirke 
blev den støbt af Borchart Gelgeter 1591. Forklaringen paa 
dette mærkelige Forhold er vist nok den, at man ved Klokke
skatten 1602 har maattet nedtage Klokken fra Lyngby Kirke- 
taarn og aflevere den til Københavns Slot, hvor man samlede 
de indkrævede Klokker for at omstøbe dem til Kanoner, men 
da man fik saa rigeligt Metal paa denne nemme og billige 
Maade, at man ikke fik Anvendelse for det altsammen, lod 
Kongen Kirkerne faa Lejlighed til at købe dem tilbage. Ved 
dette »Udsalg« har Søllerød Kirke sikkert faaet Lyngby- 
Klokken.

Af det katolske Kirkeudstyr er der, som sagt, ikke bevaret 
ret meget, men dog staar endnu paa Alteret to svære Malm
stager fra sengotisk Tid. At der har været et Korbuekrucifiks, 
tør man næsten anse for givet, ligesom der i Slutningen af 
Middelalderen formodentlig har været en Altertavle, som har 
faaet Lov til at blive staaende en rum Tid efter Reformatio
nen. Den nuværende Tavle er nemlig først fra Christian den 
Fjerdes Tid og det maa betyde, at den gamle Alterudsmyk
ning har været bevaret indtil da.

Ved Korets Østvæg blev der nu rejst en pompøs Altertavle 
i Højrenæssancestil. Paa de fire Søjler er der forneden ud- 
skaaret Billeder af Dyderne med deres latinske Navne: 
Justitia (Retfærdigheden), Spes (Haabet), Fides (Troen) og 
Temperantia (Maadeholdet), medens der i Sidefelterne er 
fremstillet de fire Evangelister. Foroven afsluttes Tavlen af 
det danske Vaaben, baaret af to Løver, og herunder er malet 
Aarstallet 1610. Hvem der er Mester for dette store Billed
skærerarbejde, kan vi ikke sige med Navns Nævnelse, men 
ved at sammenligne denne Tavle med andre Snitværker 
kan man henføre den til en Gruppe, som har haft sit Ud
spring i de anselige Snedkerværksteder, der paa Frederik 
den Andens Tid virkede ved Udsmykningen af Kronborg. 
Samtidig med Altertavlen er vistnok den ene Lysekrone ble
vet anskaffet, idet den ved sin Stil maa dateres til Begyndel
sen af det 17. Aarhundrede, men den er næppe af dansk
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Arbejde; Dobbeltørnen, som afslutter den foroven, kunde i 
hvert Fald tyde paa, at den var lavet i og indført fra Tysk
land. Fra Christian den Fjerdes Tid stammer ogsaa det Pul
pitur, som nu sidder ved Orglet, og som i Felterne er prydet 
med Malerier af allegoriske Kvindeskikkelser; men heller 
ikke her kender vi Mesterens Navn.

For den følgende Tid er vi heldigere stillet, idet der fra 
Frederik den Tredjes Dage er bevaret nogle, hidtil ikke be
nyttede, Regnskaber for Kirken, saa at vi Aar for Aar kan 
følge de Forandringer, der er sket. Det begynder med, at 
der i 1661 blev betalt 50 Daler til en Enke i København, hvis 
Mand havde forstrakt Kirken med dem til at afbetale Sned
keren for de nye Stole. Det er de endnu bevarede Stole, som 
findes i Skibet, og som paa Gavlene prydes af vingede Engle- 
hoveder. Etatsraad Hedegaard har i 1825 noteret, at der 
»paa een af Stolestaderne sees trende Karrikaturansigter, der 
skulle repræsentere Debora, Esther og Dronning af Saba, 
og paa et andet Kong Frederik den Tredies Chiffer«, men vi 
er afskaaret fra at dømme om Rigtigheden af denne Fortolk
ning, da disse Stader ikke findes mere. Muligvis er dette 
Sæt Stolestader, som maa have afløst et ældre Sæt, lavet af 
den samme Snedker Erich Hansen, som i 1662 forfærdigede 
Skabet til Alteret. Ved dette Aars Regnskab er tillige optaget 
et Inventarium over Kirken, som giver adskillige Oplysnin
ger. Der fandtes en forgyldt Kalk og Disk med en rød Rus- 
læderspose til at forvare dem i, en Sølvæske til Oblaterne, 
skænket 1659, en Sølvflaske paa næsten en Pot, udvendig og 
indvendig forgyldt, foræret 1649 af Hans Boysen den ældre, 
en Tinflaske paa en Pægl, et Par store og et Par maadelige 
Lysestager af Messing (de store er endnu i Brug, medens de 
mindre er forsvundet), en Alterdug med Knipling og et Alter
klæde af rødt Klæde givet af Baldtzer Sechmann 1657, et 
Kobberrøgelseskar, et stort Messingbækken, foræret af Mor
ten Skadsborg 1645, et Tinbækken, givet 1662 af Marie salig 
Laurids Jørgensens fra Ribe, et Krucifix af støbt Messing og 
andre Billeder af Messing, skænkede af Mester Hendrich 
Ehm, Kongelig Majestæts Kobbersmed i København, 1663, og 
anbragt paa en Vægtavle, Kirken til Prydelse. Hedegaard
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siger om dette Stykke, at »paa en Væg henimod Alteret hæn
ger en stor sort Tavle, paa hvilken er anbragt et skjønt 
Crusifix af Messing (var jeg  en rig Mand lod jeg det paa 
min Bekostning forgy lde); og er det efter Paaskriften skæn
ket af:

»Henr. Ehm, Kobersmid i Kj öbenhavn, og hans gudfryctig og 
Dyderig Huustrv Marine Beenholdts Daatter, Aar 1663«.

Giveren er den velbekendte Kobbersmed, senere Assessor 
Henrich Ehm, som i 1662 fik kgl. Bevilling paa at oprette en 
ny Hammer- eller Kobbermølle paa den Plads ved Vedbæk, 
hvor den af Svenskerne ødelagte Kobbermølle havde staaet. 
Men navnlig huskes han som Guldmager, og Holberg har mu
ligvis ogsaa tænkt paa ham, da han skrev »Det arabiske 
Pulver«.

Desværre er kun de færreste Stykker fra denne Liste ble
vet bevaret, men man faar dog gennem den et Indtryk af, 
at Kirken trods Svenskekrigene har været ganske velstaaende 
og klaret sig gennem de vanskelige Forhold uden større Tab. 
Helt er den dog ikke gaaet fri, for i 1663 maatte m aniLands- 
krona købe 300 Tagsten til Vaabenhuset og i Frederiksborg 
Mursten »til at opmure det Hul paa Kirkegaardsmuren, som 
i Krigens Løb blev gjort«; og i det hele taget blev der i dette 
Aar foretaget betydelige Reparationer paa Kirken.

Døren blev gjort af ny og stafferet med Maling —  Hede- 
gaard oplyser, at der »paa den indre Kirkedør er malet en 
Christus med Paaskrivt: Jeg er Faarernes Dør« —  og oven
over den blev der i Muren indsat et Billede af Frelseren ud
hugget i Sten samt Kongens og Dronningens Navne og andet 
mere, altsammen bekostet af Sognepræsten Hr. Jørgen Lafred- 
søn. Denne runde Tavle sidder endnu i den søndre Udbyg
nings Gavlfelt og har en Fremstilling af Jomfru Maria med 
Barnet, tronende paa Halvmaanen, og i Rammen udenom 
er indhugget Kirkens Navn og Aarstallet 1663.

I 1664 fortsatte man med at lade Guldsmed Andreas Niel
sen i København omdanne den gamle Kalk og Disk, lige
som man anskaffede en karmoisin Messehagel, og Kirstine, 
Thomas Holchs, Kgl. Majestæts Ridefoged, skænkede en rød



Søllerød Kirke set fra Vest.

silkesyet Alterdug. Aaret efter gav hun ogsaa et rødt silke
syet Haandklæde til at bruge ved Daaben. Men det samme 
Aar (1665) bragte dog ogsaa Kirken et Tab, idet der skete 
et Indbrud i den. Om Tyven har faaet noget Udbytte, er 
ikke oplyst, men Kirken maatte sætte sig i ekstra Udgift til 
et Lispund Jern, som blev smedet til Stænger i det Vindu,
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han var brudt igennem, foruden at Glarmesteren maatte be
tales for at istandsætte Vinduet i Taarnet og Koret, den Vej 
Tyven var gaaet. Yderligere købtes der et halvt Lispund Jern 
til at forbedre Jernstængerne i Taarnets Vinduer, saa at Tyve 
ikke oftere skulde skaffe sig Adgang herigennem. Indirekte 
siger dette ogsaa, at Kirken til daglig har været aflaaset -  
en Skik, som først Nutiden har afskaffet.

Til Altertjenesten skænkede Hans Merchel i Holte og hans 
dyderige Hustru første Juledag 1668 en ny Messebog, ind
bundet i sort Fløjl, beslaget med Sølv og Sølvspænder, paa 
den ene Side Kristi Korsfæstelse og de fire Evangelister, 
paa den anden Side Opstandelsen, ligeledes omgivet af Evan
gelisterne, og Givernes Navne med Aarstal.

I 1670 bekostedes med Kongens Samtykke en ny Klokke, 
»eftersom her var ikkun een Klokke« og Sophia, Klokkestøbe
ren Mester Hans Meyers Efterleverske, fik af Kirkens Mid
ler Betaling for Klokken, »som hun af sit eget Malm paa sin 
Æ ventyr efter Kontrakten støbt haver.« Klokken er endnu be
varet og har en Indskrift svarende til Regnskabets Oplys
ning. Med Aaret 1671 slutter disse Regnskaber, og vi maa for 
Kirkens nyere Historie atter holde os til, hvad Sagerne selv 
fortæller.

De følgende Menneskealdre bragte ogsaa Forøgelse af In
ventaret, især til Altertjenesten. I 1677 og 1679 kom der en 
Disk og Sygekalk, i 1685 et Alterklæde, omkr. 1705 en Oblat- 
æske til Alteret med en rimet Indskrift:

»Spiis os wor Siæl med dine ord rene.
Dertil os aandelig Hunger forlene.
At dend mad kand os nydelig smage,

Alle vore dage«.

Mestermærket viser, at den er et Arbejde af Københavner- 
Guldsmeden Ditlev Brasenhauer.

Til Daaben skænkede i 1715 »Povel Christenssøn Schiift —- 
Inger Hieronymi Datter Basball« et Sølvfad af københavnsk 
Prøvesølv og i 1746 blev der anskaffet en Alterkalk og Disk 
af samme Materiale; efter Mestermærkerne er de udgaaet 
fra Sivert Thorstenssons Guldsmedeværksted.
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Fra Slutningen af det 18. Aarhundrede stammede Prædike
stolen, et prunkløst Arbejde (Hedegaard kalder den: »simpel 
og net«), som formodentlig har afløst en ældre og rigere Re
næssancestol.

Det 19. Aarhundredes første Halvdel var mindre ydende, 
men fra denne Tid stammer dog det røde Fløjls Omhæng, 
som er smykket med Frederik den Sjettes kronede Navne
træk og Aarstallet 1823. Hedegaard siger herom, at »Alterklæ
det, der er en Gave af vor nuværende allernaadigste ejegode 
Konge, er saare brillant. Det er af rødt Fløj el, besat med rigt 
Guldbroderi og fører Aarstallet 1823. Det forrige Alterklæde
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var fra 1685, og det næstforrige, der er overgangen til For- 
raadnelse, fra 1559«.

Sølvkanden til Altervinen og Tinkanden til Daaben er fra 
henholdsvis 1819 og 1829, og Skibsmodellen »Louise Augusta« 
blev ophængt i Kirken den 17. Oktober 1830.

Slutningen af Aarhundredet og Tiden efter 1900 har der
imod atter været kendetegnet af en rig Virksomhed for at 
udsmykke Sognets gamle Kirke, ikke blot for Kirkens egne 
Midler, men ogsaa ved Gaver fra Menigheden, og endelig er 
den allersidste Tilbygning, et lille Sakristi paa Korets Nord
side, kommet til i 1930.

Mest afgørende for den Virkning, Kirkerummet nu gør, er 
imidlertid den gennemgi’ibende Istandsættelse, som fandt Sted 
i 1941 under Ledelse af Arkitekt Fr. Kiørboe, idet der dog 
allerede i 1939 var anskaffet en ny Prædikestol efter Tegning 
af Arkitekt H. Lønborg-Jensen.

Selve Kirkens Ydre undergik ikke nogen Forandring ved 
denne Lejlighed, skønt der blev udført ret betydelige Bygge
arbejder. Havde det været i tidligere Tid, at man foretog saa 
omfattende Forandringer som Indbygning af nye Hvælvinger, 
vilde man ikke have undgaaet at faa Kirkens Ydermure 
skæmmet af store Støttepiller til Aflastning af Hvælvingernes 
Tryk. Men nu klarede man Sagen paa anden Maade. Det 
drejede sig om at faa inddraget de to Tilbygninger: »Køben
havnerstolen« (den nordre »Korsarm«) og den søndre Ud
bygning paa en mere harmonisk Vis i Kirkerummet, og man 
ønskede derfor at lade de gamle flade Lofter i disse Dele 
erstatte af nymurede Krydshvælvinger i Stil med Kirkens 
gamle. Ved at anvende de lette Sten af Molér lod det sig gøre 
at slaa to Hvælvinger over den søndre, og een over den nor
dre Korsarm, og samtidig foretog man visse Æ ndringer i 
Vinduesforholdene i disse Rum. I »Københavnerstolen« fjer
nede man de saakaldte »Brændevinsbænke« — et talende 
Navn fra den Tid, da Kudskene fra Herskabs-Ekvipagerne 
havde deres Sæde her —  og i den søndre Korsarm borttog 
man et gamelt Pulpitur, som sikkert var blevet omdannet af 
den lukkede Kirkestol, Matthias Moth havde ladet indrette i 
sin Ejertid 1703. Den havde baaret hans og hans Hustrus
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Vaaben. Nu blev der i Stedet for Pulpituret indrettet Sidde
pladser her, ligesom »Københavnerstolen« fik en nymuret 
Skranke ind mod Kirkerummet.

Ikke mindre omfattende var dog den Istandsættelse, Kir
kens Inventar undergik ved Kirkemalerne Peter Kr. Ander
sen og Einar V. Jensen.

Altertavlen stod, forinden Arbejdet begyndte, med en over
vejende Egetræsmaling og sta-rk Forgyldning, som stam
mede fra Slutningen af forrige Aarhundrede og var uden 
historisk Værdi. Ved Afrensning fandt man under denne Over
maling Resterne af ikke mindre end tre tidligere Stafferinger. 
Yderst laa Farverne fra en Opmaling i Aaret 1831 —  det 
Aar, da Tavlen ogsaa fik sit nuværende Midterbillede, som 
nu ved Undersøgelsen viste sig at være signeret: J. L. Lund 
1831 —  og Tavlen har dengang især virket ved sin gulgraa, 
ultramarinblaa og hvide Kulører. Derefter fulgte Sporene af 
en Reparation fra 1735 —  Aarstallet var malet paa Tavlen 
ligesom det foregaaende — men da disse Farver gik godt sam
men med den oprindelige Staffering fra 1610, blev de i Ho
vedsagen bevaret. Restaureringsarbejdet gik derfor i det væ
sentligste ud paa at genfremstille Tavlen med den Farvehold- 
ning, den havde faaet i 1735, og kun enkelte Udbedringer 
blev foretaget i Snitværket, navnlig i Tavlens nedre Partier. 
Efter de fundne Rester af en gammel Indskrift blev der i Fod
stykket malet Nadverordene og i Topstykket blev der sat et 
nyt Kristus-Monogram.

Alterbordets Træbeklædning blev ved samme Lejlighed 
gjort noget kortere, saa at den fik samme Bredde som det 
gamle murede Rord, der staar inde bag ved den, og den kom 
derved til at svare bedre til selve Altertavlens Opbygning. 
Dette Alterpanel ses dog ikke og frembyder heller ikke større 
Interesse; det dækkes nu som før af Frederik den Sjettes 
Alterforhæng.

Stolestaderne havde ogsaa været overmalet med den choko
ladebrune Egetræsmaling, men fremtræder nu med Farver, 
der er afstemt efter det øvrige Inventar. Paa Gavlene blev 
der ved Afrensning fundet forskellige Vaaben og kronede 
Initialer, som naturligvis blev bevaret. Og endelig blev Orge
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let udvidet (til 23 Stemmer) og Pulpiturets ældre Farver 
fremdraget og istandsat ligesom Malerierne i Pulpiturets otte 
Felter. De viste sig at være malet paa Papir, som er klæbet 
paa Træet, og forestiller forskellige »Dyder« med deres Attri
butter. Paa et af dem staar et Kunstnernavn og Aarstallet for 
en tidligere Istandsættelse 1756.

Gennem syv Aarhundreder har Kirken i Søllerød været 
Sognets Midtpunkt og i dens Murværk og Inventar afspejles 
de skiftende Slægters Indsats for at smykke den paa bedste 
Maade. Hver for sig bringer derfor de mange Enkeltheder, 
den rummer, Bud om de vekslende Tiders Stil, men det vil 
atter sige, at Kirken ikke blot giver Sognets Historie i Længde
snit, men ogsaa indeholder Minder om de store Epoker i Kul
turens almindelige Historie.*)

En Stolegavl i Søllerød Kirke.

*) Til Grund for denne Fremstilling ligger især Indberetninger i 
Nationalmuseets Arkiv. Etatsraad Hedegaards Beskrivelse er offent
liggjort af Hans Ellekilde i »Holte Juleblad« 1928. Opmaalingen af 
Kirken er foretaget af Arkitekt Arne Nystrøm 1937 og gengivet i 
Eiler Nystrøm: Fra Øresundskysten. 1938. S. 309. Med Forfatterens 
Tilladelse er Klichéen velvilligst udlaant af Gyldendals Forlag.
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H O L T E  K IR K E . Af Hans Bjarne.

M enigliedsraadet i Søllerød Sogn indbød i de lokale Blade 
alle kirkeligt interesserede til et Møde paa Ny Holte 

Hotel den 12. Januar 1928 med Dagsorden: Forhandling om 
Dannelsen af en Komité til Opførelse af en Kirke i den vest
lige Del af Sognet. Paa dette Møde blev med Ingeniør J. A. 
Kemp som Formand valgt en Kirkekomité, der straks gik 
igang med at søge efter Grunde, som egnede sig til at bygge 
en Kirke paa, og allerede i Slutningen af Januar havde man 
fundet en Grund paa T oftevej; Grunden, der var beliggende 
paa et af de højeste Punkter vest for Kongevejen, vilde give 
Kirken en fri og smuk Beliggenhed. Ogsaa i Holte Grund
ejerforening havde man drøftet Spørgsmaalet og fundet, at 
denne Grund var særdeles ønskelig, men der var ogsaa megen 
Stemning for at søge erhvervet Grunden paa Hjørnet af 
Kongevejen og øverødvej, hvor nu senere Søllerød ny Raad- 
hus er bygget. Imidlertid blev denne Plan opgivet og i Juli 
Maaned 1928 afsluttedes saa Købet af Grunden ved Toftevej
— Matr. Nr. 1 a h e af Dronninggaard med Ret til senere Køb 
af nødvendige Arealer af Nabogrunde —  ca. 3.600 m2 til en 
Pris af 5 Kr. pr. m2.

Der blev nu indhentet foreløbige Udkast til en Kirkebyg
ning og udarbejdet Planer til Indsamling af Penge. Man ved
tog at bygge efter Arkitekt Fr. Kiörboes Forslag; han havde 
planlagt Kirken som en Bundkirke, og Kirkeminister Bruun- 
Rasmussen tilsagde Komitéen Støtte til et Tilskud fra Staten 
paa 75.000 Kr. at udbetale over 3 Aar, naar der paa anden 
Maade var tilvejebragt 100.000 Kr.; dette kunde dog foreløbigt 
ikke gennemføres, efter at et nyt Ministerium var tiltraadt.

Senere, i 1930, tilkøbte man mere Grund, ligesom Søllerød 
Kommune tilkøbte 1139 m 2 til Parkeringsplads ved Kirken, 
og Grunden var blevet indhegnet og beplantet.

Da der imidlertid ikke syntes at være megen Udsigt til 
Statstilskud, søgte Komitéen at fremskaffe Forslag til en an
den Type end Rundkirken, hvorom alle Drøftelser hidtil 
havde drejet sig, saaledes at Kirken nu kunde bygges i to 
eller flere Tempi, og Arkitekt Kiörboe udarbejdede da det
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Udkast, som senere er blevet gennemført. Det er en typisk 
dansk, hvidkalket Landsbykirke; som disse er den ikke stil
ren men med Bidrag fra saavel romansk som gotisk Stil.

Der skulde efter dette ny Udkast først opføres Korsarme 
og Kor, hvorved der kunde skaffes Plads til ca. 200 Menne
sker; Knæfald og Prædikestol toges straks med, saa at man 
senere uden Forstyrrelse i Kirkens Benyttelse kunde tilbygge 
selve Kirkeskibet og Taarnet.

Men paa det Tidspunkt i 1937, da man havde indsamlet saa 
mange Bidrag og skaffet Tilbud om et Banklaan, at der var 
tilstrækkelige Midler til at paabegynde Opførelsen af Kors
arme og Kor, til hvilket Kirkeministeriet nu havde meddelt 
sit Samtykke, forelaa der et meget fordelagtigt Tilbud fra 
Godsejer Uttenthal, Løvenholm, om et Mageskifte med en 
Byggegrund til Kirken ved den nuværende, af Kommunen 
anlagte ny Vej »Rudemarken« —  den hed tidligere Svan- 
holmsvej. —  Ved dette Tilbud opnaaede man at erhverve en 
Grund med en endnu smukkere Beliggenhed for Kirken, idet 
den ny Kirkegrund er det højeste Punkt mellem Kongevejen 
og Furesøen. Ogsaa paa anden Maade var dette Mageskifte 
fordelagtigt, idet Komitéen ved Handelens Afslutning modtog 
Kr. 13.715,— i Mageskifte. Sælgeren skulde uden Udgift 
for Kirken udlægge og ordne selve Kirkepladsen, og der er 
paalagt de omkringliggende Grunde Servituter, der hindrer 
høj og skæmmende Bebyggelse.

Grundstenen til Holte ny Kirke kunde endelig nedlægges 
den 26. Juni 1938 paa Grunden ved Budemarken, og der blev 
ved denne Højtidelighed indmuret et Dokument, af hvilket 
der findes vedføj et et Billede. Dette Grundstensdokument er 
indmuret i Alterets Fundament.

I Løbet af knapt to Aar var denne Del af Kirken færdig, 
saa at den kunde indvies ved en Gudstjeneste den 25. Fe
bruar 1940, efter at der kort forud var afholdt et Provstesyn. 
Udgifterne til denne Del med Grund m. v. havde været ialt 
ca. 99.000 Kr., der var tilvejebragt alene ved indgaaede Bi
drag og Gaver samt Renter af disse; men desuden havde 
Søllerød Sogneraad givet et Bidrag af 30.000 Kr. til Kirke
inventar; Klokken er skænket af en lokal Haandværksmester,
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Murermester Chr. Petersen, og hans Hustru; Daabskande og 
-fad af Sølv, udført af Just Andersen, er skænket af Ruders- 
dals Grundejerforening; endvidere er der skænket større Be
løb bl. a. til Alterets Udsmykning, til Lysekroner o. a.

Døbefonten er udført i Stentøj af Rilledhugger Johannes 
Hansen, der desuden for Tiden arbejder paa en Alterpry
delse, skaaret i Træ, forestillende Kristus, der velsigner de 
smaa Børn; denne Gruppe agtes opstillet paa Alteret, der er

Kirken i Holte, December 1942.

muret af Munkesten. A f den nævnte Alterprydelse er der for 
Tiden (December 1942) opstillet en Skitse paa Alteret.

I Taarnet ovenover Vaabenhuset vil Orglet blive anbragt; 
det udføres af Firmaet Marcussen & Søn i Aabenraa efter 
Organist B jørn Hjelmborgs Disposition. Til Dækning af Ud
gifterne hertil er det lykkedes Menighedsraadet at opnaa et 
Laan i Stiftsmidlerne paa meget fordelagtige Vilkaar.

Stolestaderne er udsmykket med Billedskærerarbejde og 
alle 44 varierede, med Motiver fra Salmevers; de nye 32 
Stolerader, ligesom Billedskærerarbejdet paa Orgelfacaden,
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udføres af Billedhugger Schütze i Samarbejde med Billed
hugger Theilmann.

Til Udsmykning af Kirken skænkede daværende Lærer ved 
Holte Gymnasium, Adjunkt Gunnar Knudsen et Skib, som 
han selv i et og alt har udført. Kirkekronerne er afstøbt og 
udført efter en meget smuk, gammel Krone i Søllerød Kirke. 
Kirken opvarmes ved Elektricitet. Der er i denne, den første 
Del af Kirken, Plads til ca. 200 Mennesker.

I Februar 1941 modtog Kirkekomitéen imidlertid Medde
lelse fra Kirkeministeriet om, at man havde optaget den 
tidligere indgivne Ansøgning om Tilskud fra Statskassen til 
fornyet Overvejelse, og at der paa Finanslovforslaget for 
1941— 42 vilde blive stillet Forslag om en Bevilling paa 80.000 
Kr. til Kirkens Fuldførelse, mod at det resterende Beløb der
til —- det blev da beregnet til ca. 39.000 Kr. — skaffedes til
veje af Byggekomitéen; Ministeriet havde intet at erindre 
imod, at man straks satte Arbejdet igang, og i Foraaret 1941 
paabegyndtes derefter de resterende Dele efter Tegningen. 
Selve Kirkebygningen staar nu (December 1942) saa godt 
som færdig; Arbejdets endelige Afslutning har —  bl. a. af 
Hensyn til Kirkeinventar og Orgelet —  maattet ligge stille 
nogen Tid, for at Murværket kunde tørre saa meget som 
muligt.

Der kan næppe regnes med, at den ny Del af Kirken vil 
være færdig til Brug før i Eftersommeren 1943, og der vil da 
være Plads til ca. 400 Mennesker i Kirken.

V E D B Æ K  K IR K E . Af A. P. Rasmussen.

Kirken er bygget 1870 og blev indviet den 4. Juni 1871. 
Det var Assurandør Edv. Hvidt, som lod Kirken bygge 

efter Tegning af Arkitekt V. Tvede og skænkede den til Sølle
rød Kommune, som ogsaa nu er Kirkens Ejer. Grunden blev 
skænket af Lensgreve Danneskjold-Samsø.

Kirken er opført af røde Sten, og dens Grundplan er Kors- 
formen. Taarnet fortsætter med et kobbertækt Spir, hvor
over staar et forgyldt Kors. I det ydre virker Kirken noget
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dødt og bærer Præg af den Tids ikke videre smukke Kirke
arkitektur, men den ualmindelig smukke Beliggenhed i Skov
kanten og omgivet af Kirkegaardens Beplantning gør, at den 
trods alt virker smukt og harmonisk i Omgivelserne.

Kirkens Indre fremtræder som et overordentlig smukt og 
festligt Bum. Loftet dannes af Hvælvinger i de fire Kors- 
arme, som mødes i Midten, og saaledes danner een stor Hvæl
ving. Alt i Kirkens Indre er holdt i lyse Farver —  Bænkene 
i en smuk lysegraa Farve og Alter og Prædikestol i lyst ud- 
skaaret Egetræ. Tæppet i Koret og Løberen op gennem Kir
ken er i en festlig rød Farve. Over Alteret hæver sig et stort 
hvidt Marmorkors i Stedet for Altertavle.

Der er fra Menighedens Side gjort meget for Kirkens Ud
smykning gennem de sidste Aar, ligesom ogsaa Kirkeejeren 
altid med Forstaaelse har medvirket hertil. Der er saaledes 
anskaffet to nye Malmklokker, hvoraf Menigheden skænkede
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Vedbæk Kirke.

den ene og Kirkeejeren den anden. Nye Lysekroner, Tæppet 
i Koret og Løberen er skænket af en Privatmand. Ligeledes 
Udskæringen paa Bænkenes Endestykker. En meget smuk 
Marmordøbefont er skænket af Fru Gunna Schacke, og et 
Altertæppe broderet og skænket af en Kreds af Menighedens 
Damer. Endelig er ogsaa Orgelet ombygget og udvidet til 12 
Stemmer. Dette vidner om Kærlighed til Kirken, der ogsaa 
danner en smuk og festlig Ramme om Gudstjenesten.

Kirken har 250 faste Siddepladser, men kan, naar de løse 
Stole tages i Brug, rumme ca. 400 Mennesker.

N Æ R U M  K IR K E . Af A. P. Rasmussen.

Da Vedbæk Sogn blev udskilt fra Søllerød Sogn i 1923, 
blev der af Sognepræsten i Vedbæk paabegyndt regel

mæssige Gudstjenester i Nærum Skole; men snart viste der 
sig en Stemning for at faa rejst en Kirke i Nærum, og for
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at arbejde med dette Maal for Øje blev der nedsat en Ko
mité, bestaaende af Overretssagfører Mathey-Wagner ogFrue, 
Postbud Jensen, Malermester Sørensen, Stationsforstander 
Christensen, Fabrikant Nielsen og Sognepræsten.

Denne Komité henvendte sig til Arkitekt Frederik Chri
stensen med Anmodning om et Forslag til Kirken. Et saadant

Nærum Kirke.

fremkom og blev antaget. Der viste sig i Sognet saa stor Of
fervilje, at Kirken kunde indvies af Biskop Ostenfeld den 
13de Marts 1932. Der blev ikke fra Statens Side ydet noget 
Tilskud, men Kirken blev rejst alene ved frivillige Bidrag 
fra Sognet. Det kan saaledes nævnes, at Grosserer Andreas 
Christensen skænkede Byggegrunden, der blev købt af Pro
prietær Mellentin og er beliggende meget smukt ved Nærum 
Gadekær. Overretssagfører Mathey-Wagner skænkede Døbe
fonten; Fru Hof juvelerer Michelsen Kirkens hellige Kar, 
Mejeribestyrer Nielsen Skibet, Fru Grosserer Hjorth Korset 
over Alteret o. s. v.
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Der var dog ikke Penge til ogsaa at bygge et Taarn, hvor
for Klokken —  en Gave fra Espergærde Kirke —  blev op
hængt i en Klokkestabel ved Indgangsdøren. Men Komitéen 
arbejdede videre, og i 1936 kunde Taarnet bygges —  ogsaa 
ved frivillige Bidrag og et Tilskud fra Søllerød Kommune.

Kirken har ca. 100 faste Siddepladser, og bestaar af Kor, 
Skib og Taarn, med Indgang gennem Taarnet. Den er byg
get i romansk Stil —  som vore gamle Landsbykirker —  med 
Bjælkeloft. Den gør med sit mørktbejsede Træværk et hyg
geligt Indtryk, og set udefra passer den glimrende ind i Land
skabet. Arkitekten har løst sin Opgave paa den smukkeste 
Maade ved her at lægge en hvid Landsbykirke, der paa en 
naturlig Maade glider ind i Landskabet.


