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Vedbæks tom m e havn under krigen.

VEDBÆK HAVN 1939—45
A f K nud  A ndersen.

Eftersom jeg var Vedbæks havnefoged og lods i syv år fra 1. 
april 1939, har Selskabets formand bedt mig fortælle lidt om kri
gens indflydelse dér, idet han mener, jeg er godt orienteret.

Det er jeg ikke, jeg førte ikke dagbog, mine indtryk er spredte, 
så jeg er kun tøvende gået ind på navnlig at berøre nogle af mine 
ydre oplevelser i den periode. Hvad jeg følte, hører ikke hjemme 
her, og ingen må vente referater af blodige, dramatiske begiven
heder. De fandt ikke sted på Vedbæk havns område, et forhold, 
der muligvis sløvede besættelsesmagtens årvågenhed og gav mange 
Vedbækborgere større mulighed for at stå flygtninge bi, en af de 
opgaver, vi følte os kaldede til.

Naturligvis var det risikabelt, men jeg så adskillige arbejde uden 
frygt, og den omstændighed, at de så bort fra sig selv for at redde 
andres liv, gjorde arbejdet lettere.

Jeg skammede mig tit over at være dansker de første år, og det 
er i det hele taget uværdigt at være menneske under en krig.
1939.

Da Hitler angreb Polen, havde den tyske fanatiker forlængst 
overbevist verden om, at en krig stod for døren og ville blive fryg- 
teligere end den forrige.
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Vedbæk havn var på det tidspunkt så idyllisk, som sådan et 
udflugtssted kan være så nær en hovedstad. Den nordlige mole, 
hvoraf en trediedel væltede under forårets isgang, var sat i stand, 
og sommeren forløb normalt til krigens udbrud, hvorefter marinen 
lagde miner i Øresund, og der kom forbud mod bilkørsel samtidig 
med, at tyskerne begyndte at opbringe eller torpedere danske 
skibe. Himlen blev overtrukket, så adskillige lystfartøjer søgte 
tidligere herfra, end de plejede.
194-0.

Året indledtes med hård frost, isvanskeligheder og forskellige 
restriktioner, indtil besættelsen kom som den alt overskyggende 
begivenhed, ledsaget af kravet om alle fyrs slukning, total mørke
lægning og opfordringen til at være loyal overfor dem, der havde 
noget at sige. De første påbud blev naturligvis overholdt, det sidste 
besluttede jeg at bryde så tit som muligt.

Samme dag fik en del fiskere og jeg besked fra politiet 0111 at 
holde vagt på havnen hver nat. Det smagte lidt af krig, eftersom  
det var fuldkommen tåbeligt. Nationen havde fået ordre til at over
give sig; men måske ønskede tyskerne, at vi skulle forhindre folk 
i at flygte eller eventuelt afværge en engelsk invasion i kommunen. 
Vi fik nu ikke lejlighed til at udmærke os, men tilbragte nogle 
nætter med at drøfte verdenssituationen, fryse, ryge tobak og 
drikke kaffe, afbrudt af tyske bilpatruljer, som spurgte om vej og 
afstande, hvorunder vi prøvede at vildlede dem, ihukommende 
Bonden fra Lemvig. Af de mange proklamationer var denne en af 
de første, der blev afblæst.

Umiddelbart efter fik jeg en aften besøg af et par muntre eng
lændere, som fortalte, at de kom fra London med ønske om, at jeg 
ville spionere for England. Samtidig bragte de hilsen fra en af vore 
bedste engelske venner. Jeg afslog at blive spion på bekostning af 
et mangeårigt, trofast venskab. Derimod tilbød vi at huse englæn
derne og skaffe dem en båd til Sverige; men de havde andre pla
ner. Mange mennesker fra forskellige sider besøgte os, flest fra de 
såkaldte højere kredse, der for tiden lå temmelig lavt.

Midt i april blev flådens og hærens mandskab hjemsendt, i maj 
blev lystsejlads i Øresund forbudt, i august forsøgte folk at trøste 
sig ved at synge alsang, og i september blev jeg opfordret til at 
give møde i den dansk-tyske forening, en indbydelse, der selvføl
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gelig røg lige i papirkurven uden svar. En lignende skæbne over
gik en invitation fra Tyskland om at tilbringe en måned dér som 
landets gæst, idet nogle af mine bøger havde fundet stor udbredelse 
og dybere forståelse dér end i andre lande. I øvrigt havde besættel
sesmagten fået pålæg om at være imødekommende i begyndelsen, 
og så vidt jeg husker, blev lystsejlads i Sundet igen tilladt i be
grænset omfang; men jeg kendte tyskerne og vidste, hvordan de 
havde reageret og altid vil reagere under en national bøddels kom
mando. Det gælder desværre ikke alene den tyske nation.

Når lystsejlads under krigen periodisk var tilladt, strømmede 
de små fartøjer naturligvis til Vedbæk lørdag-søndag, og havnen 
var undertiden så pakket, at man kunne komme tværs over den ved 
at springe fra båd til båd. Der blev sagt, at man fandt opholdet 
trygt og hyggeligt.

En tid havde tyskerne et vagthold ved Rungsted Kyst, og hver 
lørdag morgen stillede et par unge bevæbnede marinere med lange 
skemaer og gav mig ordre til derpå at skrive navn og hjemsted på 
både og ejere, som anløb, samt klokkeslet for bådenes afsejling 
fra hjemmehavnen, ankomst til Vedbæk og afgang herfra. De unge 
mennesker fulgte mig ærbødigt i hælene fra mole til mole og var 
taknemmelige for en smule venlighed. Prøvede nogen at udæske 
dem, tog jeg dem i forsvar. De sagde, at de glædede sig til besøgene 
i Vedbæk, og de var i det hele taget særdeles rørende.

Mandag morgen afhentede de listerne, som var smukt udfyldt; 
men ikke en eneste post var rigtig. Det vrimlede med engelske og 
norske navne samt danske, der hentydede til vore nationale helte 
til søs og i land. Det var morsomt at sætte lidt kulør på situationen, 
og enhver kan sige sig selv, at kontrollen var til rotterne. Listerne 
gik også igennem uden mindste vrøvl. Jeg tror, de bidrog til at 
styrke tyskernes tillid til havnekaptajnen i Vedbæk, og den blev 
der brug for senere.

Så vidt jeg husker, forløb sommeren 1940 roligt. Nu og da kom  
nogen og ønskede at blive sejlet til Sverige, og de kom over uden 
større vanskelighed.
1941.

Januar mødte med en ny fimbulvinter, hvorunder al færdsel på 
Øresunds is blev forbudt. 1. april begyndte det danske politi at 
holde vagt på havnen og indledte en periode, hvorunder jeg så det
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som min opgave at blive kendt med de forskellige betjente og finde 
ud af, hvordan de i givet fald ville reagere, en proces, der bød på 
såvel glæder som skuffelser. Der var helte og venner, jeg aldrig 
glemmer, og andre, som jeg helst glemmer; men denne artikel skal 
ikke rumme navne. Sommeren blev varm.

1912.
I årets første måned var der rekordkulde over hele landet. Det 

var vist det år, der agiteredes for oprettelse af »Frikorps Dan
mark«. Plakater på havnen med opfordring til al lade sig indrul
lere blev hurtigt fjernet og brændt. Folk var ved at vågne, mange 
desværre på en højst uheldig måde. Det var ikke altid let at skelne 
ven fra fjende. I august blev kanosejlads langs kysten standset, og 
i begyndelsen af september blev det forbudt befolkningen at sabo
tere, hvorpå sabotagen naturligvis tog til. Der var en del luftalar
mer og britiske fly over landet. Vi lyttede til dem som lil befriere, 
der bankede på fængslets porte. Enkelte af de unge politibetjente 
kom i vort hjem, hvor min kone underviste dem i klaverspil og 
sang. Der var gode stemmer, og vi blev rystet godt sammen.

19-13.
Voldsomt snefald over hele landet i januar. I februar forlød det, 

at næsten 1000 danske søfolk var omkommet, og først i juli hørte 
vi med glæde, at Mussolini var trådt tilbage. Jeg så det som et tegn 
på, at Hitler begyndte at vakle, og den uforglemmelige 29. august 
erklærede tyskerne militær undtagelsestilstand; de sidste danske 
militære styrker afvæbnedes, og tyskerne begyndte at holde vagt 
på havnen og patruljere ivrigt langs kysten; men heldigvis beholdt 
vi det danske politi.

Tyskernes vagthold, der havde station på Strandvejen 382 et 
par minutters gang fra havnen, bestod vist især af ældre østrigske 
toldbetjente og tyskere, der var for gamle til almindelig krigstje
neste. Min kone og jeg indledte bekendtskab med en del af dem, 
når de havde vagt på molen, og deres ansigter lyste af glæde og 
taknemmelighed, når »Mutti«, som de kaldte min kone, citerede 
brudstykker af tyske og østrigske folkeviser og talte med dem, 
som om de var mennesker. Jeg var mere tilbøjelig til en opmun
trende spøg, der hurtigt orienterede mig med hensyn til deres op
fattelse af krigen.



F o rfa tte ren , havnefoged K nud A ndersen og hustru  K irsten  G iørup

»Mellem russiske og tyske soldater er der kun den forskel, at 
deres kroplus er større end vore«, sagde de.

Efter ovennævnte samtaler kunne jeg snart spørge de særlig ud-
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valgte, om »Svinehunden« endnu ikke var skudt, hvortil de rystede 
beklagende på hovedet. Det varede heller ikke længe, før jeg kunne 
sige til en af mine tyske venner: »Når du og din kammerat har 
vagt i nat klokken det og det, lister en båd ud fra havnen med 
flygtninge til Sverige. Du sørger for, at I vender ryggen til imens.«

»Jawohl, herr Hafenkapitän«, lød svaret, og dermed var sagen 
for så vidt i orden.

Vore politifolk havde det ikke let. Fra ledelsens side var de in
struerede om, at den mindste virksomhed til hjælp for jøder og 
sabotører ville medføre øjeblikkelig afsked; men der var heldigvis 
enkelte gutter •— desværre alt for få —  som ikke blot snød ty
skerne, så vandet drev af dem, men også havde mod og mands
hjerte til at blæse deres danske overordnedes instrukser ud over 
Øresund.

Jeg har forøvrigt mistanke om, at mange strenge ordrer var ud
stedt på skrømt eller under tvang. I hvert fald tænker jeg på en 
bestemt mand, som indtog en overordnet stilling indenfor politiet, 
og som i telefonen var særdeles hård og forhørte mig grundigt, 
hvorunder han afslørede et kuld af fuldbefarne ræveunger bag 
de ører, der tålmodigt lyttede til mine forklaringer, som bestod af 
en gudbenådet bunke løgn. Jeg havde indtryk af, at vi forstod 
hinanden.

Den 2. oktober begyndte tyskerne at køre omkring i de sorte 
nætter og samle jøder til koncentrationslejre og gaskamre. Det 
blev en urolig tid, og min kone og jeg velsignede vore frygtløse 
politivenner, der lagde planer om dagen og dristigt udførte dem 
om natten. Min svigerinde, som hørte til hos os, var bestandigt på 
tæerne og sørgede for, at der altid var opmuntrende smil, varm 
mad og kaffe til dem, der kom og trængte til det, og det var de 
fleste. Hvor hun fik ernæringskort og penge fra, var hendes hem 
melighed. Mange vedbækborgere hjalp, hvor de kunne, og sparede 
sig ikke. Telefoncentralens forstanderinde var en gave fra himlen. 
Nu er hun leveret tilbage med tak for lån.

Det var kort sagt en ret spændende tid. Jøder kom vandrende 
ud på molerne ved højlys dag eller hjem til os med håndkufferter 
og tasker og forlangte at blive færget til Sverige, og tit hørte jeg
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råbet tværs over havnen fra en eller anden af mine bekendte: —  
Hva’ fa’en, havnefoged, er du ikke arresteret endnu? —

»Hold kæft!« svarede jeg. » Man arresterer ikke folk, der ingen
ting har gjort.«

Min kone var til stor hjælp. Mens jeg om dagen nærmest gik 
omkring, som 0111 det hele ikke vedkom mig, sludrede med den 
tyske vagt og skældte jøderne ud, når de jamrede af dødsangst i 
vore stuer og andre steder, var hun den, der tålmodigt hørte på 
dem og opmuntrede dem til at vente i tillid til, at de nok skulle 
komme godt over. Hun huskede dæknavne, steder og aftaler om 
mødetider både her og hisset.

Heldet var med os. I et par fiskekuttere med andet hjemsted 
var de flinke til at gå på »torskefiskeri« om natten og tog efter
hånden mange med. En dag indkom en stenfisker for at efterse 
sin motor. Jeg gik ombord for at opkræve havnepenge og føle ham  
på tænderne. Længe var han hverken til at hugge eller stikke i. 
Han skulle videre til Humlebæk og fiske sten. —  Færdig. —

»Når du sejler i nat, går du østen om Hven med en ladning le
vende sild og landsætter dem i Sverige.«

Det gjorde han.
En begsort nat havde vi eenogtredive mennesker i vort lille 

hjem: Jøder, sabotører, en syg kone, et barn og en prins. Vor læge, 
jeg havde hentet, kørte med mange langt ud på natten, og vore 
tapre betjente og en god ven fulgte resten til stranden ud for Hen
riksholms Allé og fik dem indskibet i de omtalte to fiskekuttere. 
Vedbæks anden læge sled nætter igennem for at hjælpe og berolige 
skrigende børn med diverse midler. Begge læger er nu døde, men 
mange vil vide, hvem jeg tænker på.

Parallelt med jødeforfølgelserne skærpede tyskerne jagten på 
de illegale grupper; men dem kendte jeg ikke noget til. Vore ufor
færdede politivenner —  de var så få, at enhver vil sige, at det er 
løgn —  havde heller ikke forbindelse med nogen gruppe. Der var 
strengt taget kun to unge betjente og min kone; men mange hjalp 
os —  både kvinder og mænd —  og ingen svigtede.

Der siges, at 7460 mennesker bragtes i sikkerhed for næsen af 
tyskerne under jødeforfølgelsernes første måned. Vore to betjente 
fik 90 sendt af sted i den tid, og jeg synes, de havde grund til at 
være en lille smule stolte. Hvor mange der under hele krigen slap
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til Sverige over Vedbæk havn, ved jeg ikke; vistnok o. 200, og ikke 
een blev taget af tyskerne, så denne kommune kan godt være lidt 
stolt, hvis den lyster, men man må ikke glemme, at der også var 
mange sorte får og ængstelige lam —  alt for mange.

Under hele krigen levede vi for uaflåsede døre, for det hændte, 
at nogen kom midt 0111 natten, og de skulle mærke den tryghed, 
der lå i, at de kunne gå frit ind.

På den måde kom vi i forbindelse med mange, hvoraf enkelte 
gav et sådant indtryk af upålidelighed, at de måtte gå med ufor
rettet sag. En af dem fortalte, at hans bedste sabotørkammerat 
var blevet skudt på Sønder Boulevard i København, og i sin døds
stund havde han bedt sin ven henvende sig lil mig, da jeg havde 
gode forbindelser, og nu ville han flygte. Han var godt forsynet 
med papirer og fotografier.

»Jeg har ingen forbindelser«, svarede jeg; »men tør du ikke være 
i landet, kan du gemme dig i skoven til i morgen aften, så skal jeg 
skaffe dig en let jolle og vise dig, hvor årerne ligger. Besten finder 
du nok ud af. Havnen og natten er mørk.«

Det var han ikke tilfreds med; han kunne ikke ro og ville gerne 
i forbindelse med folk, der bragte flygtninge over.

»Jeg kender ingen,« svarede jeg, »og er du bange for dit liv, vil 
jeg råde dig til at gå langt ud på landet og få arbejde hos en bonde. 
Måske egner du dig i virkeligheden bedst til at muge ud under 
køerne.«

Jeg så ham aldrig mere. Måske var han god nok, men jeg tror 
det ikke.

Spændingen fortog sig noget efter razziaen på jøderne; men der 
var stadig lidt at gøre lil årets udgang, og min kone og jeg tilbragte 
mange hyggelige og muntre timer med vore gæve, danske politi
venner. Samtidig skrev jeg »De døde Mænds Kro«, som udkom  
på Gyldendals Forlag i 1944, og som heldigt undgik beslaglæg
gelse, skønt den rummede en utilslørel beskrivelse af den tyske 
militærmaskines brutale og fordummende virkemåde. Forøvrigt 
arbejdede jeg under hele krigen på: »Den blinde Ørn, »Tordnende 
Bøg« og »Den niende Bølge« om sønderjyden Frejdig Sønder- 
liavs dramatiske livshistorie, både i tysk tjeneste og ude i den 
store verden, Østafrika og Australien, som naturligvis slet ikke 
kunde trykkes før efter krigens ophør. Mange kapitler kuledes

12



med udmærket virkning ned i kompostdyngen Larsensvej 25 i 
Vedbæk.

1 9 U .
Den 2. april blev al lystsejlads i danske farvande forbudt, og jeg 

husker ikke, om forbudet senere blev hævet. Der kom spærretider 
og mange andre vanskeligheder. Tiden var mørk, og mange af de 
velsignede lys, der skinnede opmuntrende hist og her, blev slukket 
af tyskernes og danske stikkeres kugler. Samtidig var besøgene på 
Dyrehavsbakken lige ved at slå rekorden. Sådan var det.

Den 19. september blev politiet fanget og ført til Tyskland. Et 
par af vore nærmeste venner måtte med, en anden undslap. Jeg 
vil ikke prøve at gengive, hvad der rørte sig i mig ud over, at jeg 
følte den største trang til at kæmpe med dem, der kæmpede, og 
lide med dem, der led. Jeg syntes, at jeg hverken kæmpede eller 
led nok. Jeg havde en søn på engelsk side. Neutralitet er et kæmpe
mæssigt vrøvleord.

»The show must go on«, og det gjorde det, skønt vi nu på en 
måde var ene hjemme.

En dag holdt en bil udenfor med tre gestapofolk og en dansk 
tolk. De ville undersøge alt på havnen, og de bad mig om ikke at 
lægge skjul på noget.

Som sædvanlig ville min kone med, og danskeren spurgte: »Er 
De bange for, at vi skal køre Deres mand til Dagmarhus?«

»Min mand er frygtelig åbenmundet, hvis det passer ham, og jeg 
er bange for, at han skal fornærme nogen. Han er sømand og 
skibsfører, har været rundt Kap Horn flere gange med sejlskibe 
og kan finde på at sige de forfærdeligste ting.«

Ved havnen åbnede jeg mit lille kontorskur, hvori der var stuvet 
en mængde sejl, rigning og kvajle af tovværk. »Under alt det har 
vi gemt en del våben og ammunition«, sagde jeg. »De må gerne 
se, hvor meget der er; men jeg forlanger, at alt lægges pænt på 
plads igen, for jeg sætter en ære i, at der holdes orden på min 
havn.«

Der blev ikke ryddet ud, derimod opdagede en af gestapoerne 
dækslet til kloakken bag skuret. »Hvad er det?« spurgte han.

»Gott verdammich«, svarede jeg. »I opdager da også alting.«
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I en fart fik jeg dækslet fjernet med et kroget spiger. »Her er flere 
våben og mere ammunition, og så kan vi gemme os dernede, når 
englænderne kommer.«

Jeg viste dem kajakklubbens aflåsede hus og tilbød at skaffe 
nøglen. »Når her kommer folk, som vil til Sverige, giver jeg dem 
en kajak at ro over i, og når de så er kæntret og druknet udenfor 
havnen, og kajakken er drevet ind på stranden, bliver den tørret 
pænt af og sat på plads igen. Hvis de herrer nogen sinde får lyst 
til at flygte —  man kan aldrig bestemt vide, hvordan det vil gå —  
så kom bare til mig, så skal De få en fin officersbåd. Der ligger 
årer gemt omme bag skuret; men sig det ikke til nogen.«

Tyskerne var gravalvorlige, og tolken skulede ondt; men efter 
endt inspektion kørte de ad København til, og jeg gik hen til de to 
tyske soldater, der stod ved landkajen med deres rifler.

»Det var Gestapo«, sagde de i munden på hinanden.
»Ja, hvorfor fanden skød I dem ikke?«
»Endnu ikke, endnu ikke, men en dag.«

Forstå det, hvem der kan; men sådan forløb i korthed det besøg, 
hvorunder der faldt flere bemærkninger, som nu vil lyde fuld
kommen latterlige, fordi de var fremsat i dybeste alvor. Besøget 
blev ikke gentaget. Min beskedne rolle var let at spille, for vi ejede 
hverken våben eller ammunition, og måske havde gestapo forinden 
talt med den tyske vagtkommandant og hørt om den eksemplariske 
orden og ro, der rådede i Vedbæk havn.
1945.

Ude på den sydlige mole havde den tyske vagt et lille skur med 
en kakkelovn. Der fyredes kraftigt den vinter, og da jeg opdagede, 
at der var kastet glødende slagger i havnen, hvorved en af vand
listerne var brændt næsten igennem, fik den tilstedeværende vagt 
en ordentlig opsang.

»Enhver søfartsnation ved, at det er forbudt at kaste affald i 
havne, og se nu, hvad I har lavet. Vi har ladet jer komme ind i 
landet, men jeg finder mig ikke i, at I ødelægger min havn. Uden
for molen med alt affald«.

Det forstod de så godt; men det var de andre, som havde gjort 
det.

»Godt, jeg skal tale med jeres vagtkommandant om den sag.«
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»Min kone og jeg gik til den tyske vagtkommandant, som be
klagede det skete og tilbød, at hele vagtholdet og han selv ville 
betale regningen, hvis jeg ville lade skaden reparere.«

Vi skiltes i bedste forståelse, hvorpå jeg forelagde sagen for 
havnebestyrelsens formand, som lovede, at en tømrermester skulle 
lade sætte en spuns i. Det blev naturligvis ikke gjort foreløbig, og 
vagtkommandanten sagde flere gange beklagende: »Vi risikerer 
at blive forflyttet, før reparationen er udført, og hvad så?«

»Tænk ikke over det«, svarede jeg. »Der kan komme så meget 
andet, og vi skal nok få det i orden. Jeg påskønner jeres gode 
vilje.«

Tænker man på, hvad der skete under den krig, vil læserne for
stå, at jeg tøvede med at omtale den ubetydelige rolle, Vedbæk 
havn spillede i de fem år; men det var da opmuntrende, at ingen 
af vore flygtninge blev fanget. Mange steder var de ikke så heldige. 
Jeg tænker på et kirkeloft i Gilleleje.

Det er kun naturligt, hvis nogen tror, at min kone og jeg tjente 
godt på flygtningene, og det er rigtigt, at en fremragende friheds
kæmper sendte os en kasse æbler, som blev spist den nat, vi havde 
eenogtredive gæster. Endvidere kom en mand som bud fra en
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flygtet millionærfamilie med en halv kasse cigarer, som min kone 
og svigerinde røg. En anden sendte mig tre hundrede kroner, som  
jeg omgående returnerede, og min lille finske robåd, som natur
ligvis lå til disposition for hvem som helst, og som jeg ikke ven
tede at se mere, kunne min kone og jeg nogen tid efter krigen hente 
i Skovshoved havn.

Sådan så det regnskab ud, og vi syntes, det balancerede pænt.

Det kan jo ikke nægtes, at en krig, der i al sin gru går som 
en stormflod over verden, betyder en ubarmhjærtig vækkelse 
af alt, hvad et menneske rummer, og derfor afslører en mængde 
værdifulde følelser, som ikke trives og sjældent folder sig ud i 
fredstid.

Nu blomstrede de såvel i land som til søs, og vi, der overlevede, 
må mange gange med største taknemmelighed tænke på den men
neskekærlighed, den udholdenhed, den selvudslettende offervilje, 
det mod og de bedrifter, vi så udført omkring os. Vi var blevet 
vænnet til med tungt hjerte at se storslåede idéer drukne i snak. 
fordi de ikke let lod sig gennemføre. I krigens tid hørte vi der
imod ofte følgende bemærkning fra vore venner: »Det vanskelige 
gør vi straks; det umulige tager lidt længere tid«.

Det hænder, at vi nu og da får besøg af en eller anden af Ved
bæk havns helte fra dengang. Vi taler ikke meget om det, der 
skete, men ser lidt på hinanden, drøfter muntre emner og véd, at 
vi er brødre i liv og død.
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Vedbæk K ro  o, 1870.

O D iN  OG HANS GAMLE K Æ M P E R
Af H ans Ellekilde.

Fortællingen om Odin og hans gamle kæmper er ikke olddansk 
mytedigtning af år 881, handlende 0111 gudehøvdingen Odin, som  
samler udvalgte konger og helte fra jorderige til et hedensk para
disliv i Valhal. Det er nydansk virkelighedsskildring fra juli 
1881, hvor kromanden Jens Hansen-Lcirsen i Vedbæk (1845—  
1921), af sine bysbørn kaldet Odin, samler sine nære venner til 
festmåltid og konjaksgurgling midt under difteritisepidemien i 
dette år. De mest kendte af hans venner udadtil var digteren Hol
ger Drachmann  og den senere københavnske forfatter Karl Larsen 
(1860— 1931), der i 1881 ferierede på Vedbæk kro eller badehotel, 
som det nu var blevet, og som sytten år senere i 1898 fortalte om 
Odin og hans gamle kæmper i Vedbæk i fortællesamlingen »Dan
ske Mænd« (ny udgave 1928). Odin og hans kæmper er også gen
optrykt, dels i »Sære og snurrige Folk 1901« samt i hans »Udvalgte 
Skrifter« II s. 221—41, her let tilgængelig i sin helhed for alle 
Søllerødbogens interesserede læsere.
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Her skildrer Karl Larsen Vedbæk 1881 med badehotel og hotel
ejer »Odin« under dæknavnet Sandbæk.

Fiskerlejet Sandbæk, nogle få mil fra København, havde fået bade
hotel. Egentlig var det ikke andet end kroen, der var bygget nogle 
sidefløje til og sat en ny etage ovenpå. Stalde og avlslænger lå um iddel
bart op ad det hele, og man gik lige fra restaurationsdøren ud i den 
gamle have med høje smukke træer; den fortsatte sig derpå i nyt til
lagt terræn, hvor moderne lysthuse prangede højt til vejrs i fuldkom 
men barhed.

Her residerede, om ringet af kone og mange børn, af avlsbrug og 
landlige tjenestefolk, af buffetjomfru og københavnske stuepiger, af 
faste opvartere i sort kjole og reservekelnere i lastingsjakker, hotel
ejeren, sorte Tofte,  også kaldet Odin.

»Hvorfor hedder han egentlig sådan?« spurgte engang en på 
egnen ukendt mandt. Det er naturligvis forfatteren selv, der som 
21-årig student i 1881 ferierende i »Odin«s badehotel. Han fik til 
svar af stedets toldbetjent, den lille faste, tætte Thygesen med sø- 
mandshårvækst under hagen: »Det er, fordi han bænker os lige
som oppe i det gamle Valhalla, og så er han den første af alle de 
gamle kæmper her på pladsen.« •— Har han da så mange kræfter?« 
spurgte den naive fremmede. Tolderen så et øjeblik op på ham og 
kneb sine grå øjne lidt sammen under de buskede bryn. »Ja«, 
svarede tolderen, »han er meget stærk. Han drikker morgenbitter 
ud af et ølglas.« -— Altså i modsætning til andre brave folk, der 
kan nøjes med et snapseglas.

Der blev i den tid bygget overmåde meget i og omkring Vedbæk. 
Københavnerne var begyndt at finde derud. Man kunde derfor 
alle vegne langs stranden og på markerne se helt- eller halvfær
dige villaer eller også udgravede grunde, hvorfra de lange stillads
stænger ragede i vejret. Kalkkulerne kunde gabe op af jorden, få 
alen fra marker, hvor rugen endnu stod tæt, eller lige ved klitter, 
hvor marehalmen groede i blågrønne stride totter. Den ganske 
unge tømrermester Halland, han blev i Vedbæk kaldt »amerika
neren« eller »manden med knapperne«, havde ikke blot købt et 
par store bondegårde til udstykning, men også store grunde af 
kroens tidligere jord. Han afstak veje, og han var allerede færdig 
med bygningen af en række næsten ens mindre villaer, som alle 
var solgte eller også lejede ud.

Vedbæk hotel blev dengang meget stærkt besøgt. Den sorte
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Tofte, som Karl Larsen jo kalder ham, var slet ikke nogen forpint 
lejer, der skulde have det mest mulige ind for det mindst mulige 
af sine gæster. Han var tværtimod en gæstfri beværter, som havde 
både penge og byggegrunde i ryggen, og som stadig havde gode 
muligheder for nye, indbringende salg. Alting hos ham skulde 
være godt og rigeligt, hans gæster skulde blive tilfredse, så de kom  
igen. Personalet havde værsgo’ at vise gæsterne tjenstvillighed og 
opmærksomhed. »For ellers kommer jeg med tordenkilen«, sagde 
Odin, med en mytologisk forveksling, der skyldtes hyppige besøg 
i København på en tid, hvor Offenbachs operette »Orfeus« vandt 
meget bifald både hos ham og de andre gamle kæmper.

K roejer Jens H ansen Larsen (1845— 1921).

»Og De kan se«, sagde tolderen med en gammel fagmands be
undring, »Odin kan have en myrderlig een på, han kan bære den, 
og han kan se alt, hvad der går for sig omkring ham. Og er der så 
en af opvarterne, som vil file noget, for nu, tænker han, er gæ
sterne helt døddrukne, så er den sorte der lige med det samme: 
»Nej, du kan tro nej, ikke hos mig«. Og er der så en af gæsterne, 
der forlanger noget ekstra, eller der skal ordnes et eller andet på 
værelserne, så rejser Odin sig midt i den største brandkæfert og
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går lige over og sætter dem i arbejde, fruentimmerne og det hele. 
Der er respekt ved ham til alle tider.«

Men så en skønne solskinsdag, lige som Odins hotel var fuldt 
optaget af gæster, og de faste pensionærer havde fået den varme 
frokost serveret, kom der pludselig budskab om, at en meget kendt 
landligger var død af difteritis. Det var den ansete forfatter og 
bladmand Vilhelm Topsøe, som døde af denne sygdom i Skods- 
borg d. 11. juli 1881, ikke mere end 40 år gammel. »Dette dødsfald 
vakte opsigt«, fortæller Karl Larsen. »Nu da man så, at soten end 
ikke skånede de mest ansete københavnere, brød der med ett en 
fuldkommen panik løs. Over hals og hoved pakkede folk ind og 
flyttede tilbage til København. Odins hotel, som havde været stop
fyldt lige op til kvistkamrene, tømtes i løbet af to dage for alle 
sine gæster, blot med undtagelse af en ung ferierende student, som 
ikke vidste noget bedre sted at lægge sig hen. Og inden der var 
gået en lille uges lid, var næsten al trafik på kysten ophørt. Damp
skibene bragte næsten ingen passagerer, vognene fra Holte jern
banestation, kystbanen var jo ikke bygget 1881, kørte næsten 
tomme af sted, og søndagsgæsterne vendte sig andre steder hen, 
hvor der ikke var difteritis. Det blev endog forbudt soldaterne fra 
Københavns garnison på deres lørdagsorlov at besøge de slægt
ninge og venner, som endnu modigt havde holdt ud i deres villaer 
eller på pensionaterne.

Men Odin tog det hele med den største besindighed. Han van
drede omkring i sin store, tomme have med hatten ned på næsen 
for solen, og med hænderne stukket dybt ned i bukselommerne, 
ganske som han ellers plejede.

En formiddag bad han en af de fire sommertjenere, københav
neren Martin, om at bringe et par formiddagskradsere over i lyst
huset efter strandbadet til studenten og sig selv. Han påbød Martin 
at læse op af dagbladene fra København for dem. Det var noget, 
Martin gjorde hellere end gerne, for det var jo givet, at der bagefter 
faldt drikkevarer af, også til ham. »Vi må først vide, hvad der 
står om sygdommen«, sagde Odin. Martin læste op af et stykke, 
som hed: »Til vejledning af publikum til forebyggelse af den videre 
udbredelse af den difteritiske sygdom«. Martin læste: »Det anbe
fales som et praktisk forebyggelsesmiddel hyppigere i løbet af da
gen at foretage gurglinger med konjak« —  »Holdt!« tordnede
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Odin, »det må være nok. Vi skal altså gurgle os med konjak!» —  
»Tror De, det kunde skade, hvis vi sank den?« vendte Odin sig 
mod studenten. Nej, det mente studenten jo ikke. »Og tog en lille 
varm ret t i l . . .  . og en kold halv hummer og lidt andet godt, sådan 
hvad vi ellers kunde finde ud af« —  »Martin, vil De lægge avisen 
og gå ud i byen, De har jo alligevel en kæreste oppe ved siden af 
tolderens. Vil De så hilse ham fra mig og derfra gå til murerme
ster Sørensen, og tømrermester Halland og slagter Ottosen og dig
teren Erik Dalberg (=  Holger Drachmann), som bor hos sadel
magerens, og til sadelmageren og tømrer Hansen, resten skal jeg 
selv sørge for. Og sig til de herrer, at de har at stille her i morgen 
tidlig klokken ni til en lille kort og hastig gurgling med konjak, 
men de behøver ikke at have spist hjemme først.«

Dette blev indledningen lil et af de raskeste små Bråvallaslag, 
som Odins gamle kæmper i Vedbæk i deres ensomhed leverede.

Med undtagelse af den unge bygmester Halland, som var optaget 
den formiddag, kom alle de lige nævnte kæmper til at deltage i 
Odins gurglefest på Vedbæk hotel en tidlig formiddag i juli 1881, 
selvfølgelig også Holger Drachmann og den unge student Karl 
Larsen. I tilgift en skånsk kaptajn Jönsson fra Landskrona, som 
lossede tømmer i Vedbæk, i bygmester Hallands sted.

Efter Odins og kæmpernes ønske holder Drachmann den store 
festtale, som Karl Larsen sytten år efter kan gengive med nogen, 
men vel næppe alt for stor overdrivelse.

Hil sidde I —  jævne mænd, danske mænd, håndens m ænd, arbejdets 
mænd, bænkede om kring en digter. Vi blev herude. Vi ler ad sot og 
død. Og vi h ilser dig, Odin, som du sidder for bordets nederste ende 
med dit ægte nordsjællandske kulsvierfjæs. Din slægts vugge stod inde 
i mørke skove, hvor kniven har blinket og blodet, det flødt rødt, og 
den brune pige, hun blev krystet. I lærte at blæse døden en rytter- 
marsch og leve livet med glutten i arm og hånden om knivskæftet osv. 
osv. af samme bredfyldte tønde.

Det er en fuldstændig misforståelse af Holger Drachmann at gå 
ud fra, at Odin skulde være af kulsvieræt. Han er end ikke kro- 
mandssøn fra Vedbæk, arvtager af sin faders gæstgiversted, han 
er i virkeligheden bondesøn fra Trørødgård, og hans moder er 
gårdmandsdatter fra Nærum. Der er temmelig lang vej fra Trørød 
og Nærum til de fra Belgien indvandrede walloners hovedby, Alle
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synderes torp  (nu Alsynderup) i det mørkeste Nordsjælland imel
lem Hillerød og Arresø, hvor kulsviernes hovedstad den dag i dag 
er. Odin, ens med Jens Hansen-Larsen, hvis gravsted findes den 
dag i dag på Søllerød gamle kirkegård på vejen fra indgangen fra 
Søllerød kro til kirkens tårn, ganske nær ved tårnet på højre side 
af vejen, er født i Trørød den 22. marts 184.K og han døde den 4. 
september 1921. Hans fader gårdejer Lars Hansen i Trørød var 
født i GI. Holte 178(5, søn af gårdmand Hans Jensen (1753-1808) 
og Maren Larsdatter (1755-1818). Hans fader døde d. 23. nov. 1859, 
da hans søn Jens kun var 14 år gammel. Hans moder hed Ane 
Marie Rasmussen, og hun er født i Nærum som datter af gårdejer 
Rasmus Nielsen 1765— 18. august 1831.

Jens Hansen-Larsen fik efter sin faders død 1859 sit ungdoms
hjem på Rygård mellem Øverød og GI. Holte. Her var hans ældre 
helsøster Ane Marie Hansen-Larsen, født i Trørød d. 16. april 1837, 
i samme år (1859) blevet gift med den 20 år ældre gårdejer på 
Rygård, Christopher Mortensen (1817— 1904). Christopher Mor-
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tensen var sin unge svogers plejefader, og han var jævnlig fadder 
til nogle af hans mange børn, ligesom hans gode søster ofte var 
gudmoder.

Han blev gift d. 11. december 1872 med Karen Marie Mouritzen 
fra Vedbæk kro. Hun var født i Vedbæk d. 11. december 1837 som 
datter af kromand Lars Mouritzen (1815— 65) og hans anden 
hustru Maren Poulsen (1811— 89).

Det unge ægtepars forlovere var hans broder, gårdejer Hans 
Larsen i Trørød og hendes broder Christen Mouritzen i Vassinge- 
rød.

Der var, som Karl Larsen har bemærket, mange børn i ægte
skabet, mindst ni tror jeg. Fadderne til disse mange børn hører 
så godt som altid til Odins egen slægt som bondesøn i Trørød og 
Øverød, og naturligvis også af og til hustruen, Karen Marie Mou- 
ritzens slægt. Derimod nævnes, så vidt jeg kan se, ingen af Odins 
omgangsfæller og drikkebrødre i Vedbæk som faddere til hans 
børn. En enkelt gang nævnes en standsfælle, kroejer Andreas Mor
tensen i Tårbæk og hans hustru Kirsten som gudfader og gudmo
der ved datteren, Maren Camillas dåb i 1877.

Det er ud fra vort standpunkt beklageligt, at Odins omgangs
kreds i Vedbæk forbigås som faddere ved hans mange børns dåb, 
for det er bortset fra tolderen, som vi gemmer til siden, ikke muligt 
med blot nogenlunde sikkerhed at navnebestemme de enkelte 
kæmper ud fra folketællingslisten 1880, så at vi ud fra Søllerød 
sogns kirkebøger kunde opgive deres sikre data. H. P. Andersen 
skal have haft en fuldstændig liste over samtlige kæmper, har han 
fortalt mig, men desværre er disse optegnelser gået tabt efter hans 
død. Jeg er nødt til at anføre den beskrivelse, den unge student 
giver af dem, langt fra af dem alle, og anføre en gisning om, hvem  
vedkommende muligvis kan være. Alle mere bestemte navneoplys
ninger vil være mig meget velkomne (sammenlign efterskrift).

Om slagter Ottesen fortæller således Karl Larsen:
Den store, svære slagter Ottesen stak en kødfuld næve frem mod 

tolderen, som stod nærmest. »Tak for velkomsten, gamle, må jeg 
ryste din lammefjerding«. Den lille tolders hånd forsvandt nogle 
øjeblikke fuldstændig i slagterens mægtige højre. Ottesen råbte 
en sidste ordre ned til svenden, der nu alene skulde køre vognen 
videre til kunderne i nærheden. Og da så gurglefesten var omme,

23



slagteren i sin blå- og hvidstribede bluse til venstre for Odin, holdt 
Ottesens svend nede på Strandvejen og smældede lange piskeskrald 
efter mesteren. Ottesen trykkede stilfærdigt Odins hånd: »Lad mig 
komme forbi, du gamle«. Odin nikkede tavs, øjnene plirede. »Hvad 
er det«? råbte Dalberg, »det er jo forræderi, slagter, at De går alle
rede«. »Jamen, hr. Dalberg, man skal jo sørge for at komme hjem 
og ikke helt have spoleret appetitten til middagen«, bemærkede 
slagteren roligt. »Nu ta’r jeg også Odin fra Dem i fem minutter: 
vi har en lille forretning sammen ovre på hotellet, men så kommer 
han igen«. Ottesen ønsker formentlig at betale Odin for de otte 
flasker burgunder, han har givet til selskabet, uden at de andre 
skulde se det.

Jeg ønsker at gætte på, at den velhavende slagtermester Ottesen 
kan navnebestemmes som slagtermester Niels Abraham Lorentzen 
i Vedbæk 1880, født d. 3. august 1836 i Nærum og død d. 1. juni 
1886. Han vilde i så fald være veteran fra 1864 og ens med kon
stabel nr. 152 i første fæstningskompagnis 4. batteri, men det er 
sikkert og vist, at der ikke findes en eneste hentydning i Karl Lar
sens fortælling, til at slagtermester Ottesen virkelig skulde være 
veteran fra 1864.

Den anden af Odins kæmper, som Karl Larsen fortæller noget 
nærmere om, er den 61-årige tømrer Hansen, som skal have boet 
36 år i Vedbæk. Han var en lille glatraget mand, som hr. Dalberg 
nogle dage før havde drukket tæt sammen med hos bygmester Hal
land, og som han alligevel ikke vil kendes ved under gurglefesten 
hos Odin. Erik Dalberg så ned på mandslingen med et overmodigt 
smil om læberne: »God dag, jeg kender Dem ikke!« »Gud, kender 
De mig ikke, hr. Dalberg, jeg er tømrer Hansen, vi var sammen 
og drak alle de mange genstande oppe hos Halland på nybygningen 
forleden«. —  »Og man skulde kunne huske navnløses navne«, 
svarede den unge mand. »Hansen, om forladelse, hr. Hansen, tror 
De nu også virkelig, at De har noget navn, at De er mere end et 
eksemplar af en art?«

»Jeg kan sgu ikke begribe det med hr. Dalberg«, sagde tømre
ren Hansen til sin gode ven sadelmageren, at han ikke kunne 
kende mig igen. Jeg er jo så tit kommet over til dig, og han har 
set mig gå i haven, og forleden dag på nybygningen oppe hos 
Halland, vi drak en mængde genstande«.
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Det skulde synes at være en ligetil sag at kunne navnebestemme 
tømrer Hansen i det nordlige Vedbæk ud fra folketællingslisten 
1880. Der nævnes en tømrer Johannes Jacobsen, født 1823 i Sølle
rød sogn og tømrer Peter Jørgensen, født 1823 i Tikøb sogn. En af 
dem er formodentlig tømrer Hansen hos Karl Larsen.

Der findes i Vedbæk 1880 en murermester Johannes Svendsen, 
født 1850 i Hillerød, der findes en sadelmager Georg Ferdinand 
Albert Tesch, født i Usserød o. 1855 og død 18/4 1898 i Vedbæk.

Når Karl Larsen foregiver, at Dalberg =  Holger Drachmann, i 
1881 boede til leje hos sadelmageren i Vedbæk, kan dette ikke 
være rigtigt. Vi ved med sikkerhed fra andre kilder, at Drach
mann boede til leje på villa Tårnhøj. Tårnhøjs ejer var i følge 
folketællingslisten 1880 arkitekten Knud Christian Borring født 
1838 i København. Det er velsagtens denne arkitekt, som har ladet 
villa Tårnhøj med dens ganske usædvanlige værelsesinddeling 
bygge. I alle tilfælde nævnes i Søllerød kirkebog to af hans børn 
som fødte i Vedbæk, Vera d. 22/7-1877 og Elvira 12/6-1879.

Det er foreløbig ikke heller muligt med nogen sikkerhed at sige, 
hvem Karl Larsen tænker på med den unge foretagsomme byg
mester Halland. Jeg gætter på tømrermester Carsten Hassfeldt, 
født 1844 i Hørsholm, altså i 1881 37 år gammel. I kirkebogen 
nævnes datteren Elna Carstence, født d. 12. maj 1879.

Tolderen, af Karl Larsen kaldet Thygesen, kan derimod navne
bestemmes med fuld sikkerhed. I sin bog om Holger Drachmann
II s. 72 oplyser professor Poul Rubow, at Drachmann i sin Ved- 
bæktid 1880— 81 særlig havde omgang med kromanden Jens Lar
sen. I kroen fandt Drachmann stof til sine sømandsfortællinger 
fra Vedbæk. En meddeler af en egen art var toldassistent Christof
fersen, af hvis mundtlige geni, der er bevaret lidt i Toldassistentens 
fortællinger i »Små fortællinger« fra 1884.

Toldassistent Christoffersen finder vi godt nok i Vedbæks folke- 
tællingsliste 1880. Han er født 1837 i København, hans hustru 
Anne Cathrine Christensen er ligeledes født i København 1837. Af 
Søllerød kirkebøger kender vi hans fulde navn August Christopher 
Rosendahl Christoffersen, og ligeledes, at han er død som told
fuldmægtig i Vedbæk d. 22. oktober 1888. Af Søllerød kirkebogs 
konfirmationslister ved vi, at hans søn, August Jens Nicolai, er født 
i København d. 5. marts 1869 og døbt i Holmens kirke den 2. maj.
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Datteren Harriet Amalie Laurentze er født i Aalborg d. 22. marts 
1872, og datteren Rigmor Julie er født i Vedbæk d. 14. oktober 
1879. Med andre ord, toldassistentægteparret Christoffersen har 
først været bosat i København, det er o. 1870 forflyttet iil Aalborg, 
og det kommer derfra, vistnok over Helsingør, til Vedbæk o. 1875, 
vi ved ikke nøjagtigt når.

Toldassistentens fortælling »Beskøjterne« i Drachmanns »Små 
Fortællinger, gamle og nye 1884« —  i virkeligheden Drachmanns 
hovedsamling af sømandsfortællinger fra Vedbæk og Bungsted, 
sml. hans »Samlede poetiske Skrifter« VI s. 381— 95, belyser klart 
toldassistentens forbigangne, noget kummerlige liv.

»Jeg var bleven gift, ser De. Vi havde en lille fyr, stamherren, som 
var kommet lidt tidlig ind i verden. Så kom den næste så meget hur
tigere, når man skal regne fra kirkebogen. Mutter og jeg holdt af 
hinanden, og vi holdt af børnene, og svigerm utter holdt ved —  for 
en ordens skyld. Men leve skulle vi. Jeg sad med en kongelig udnæv
nelse som yngste krydsbetjent i Helsingør (?) havn, og mutter og sviger
mutter sad med ungerne i byen på en tredie sal i Reverensgade. De 
syede nok halsbind for soldater eller listesko eller sådan noget. De fik 
de 200 daler, hver skilling, og jeg sugede på labben. Det var jo i sin  
ordentlighed.« Lige før har toldassistenten fortalt Drachmann, at de 
stakkels 200 rigsdaler om året var hans begyndelsesgage som told
mand. Og tilm ed: »Jeg har haft brev fra mutter, at jeg måtte belave 
mig —  fra mit sidste besøg derhjemme —  på en forøgelse af mand
skabet i Reverensgade.«

Toldassistentens to andre fortællinger vedrører hans tidligere 
liv som langfartsmand, derimod ikke hans liv og virksomhed i 
Vedbæk, navnlig ikke i difteritissommeren 1881, ej heller hans 
venskab med Odin.

Ganske morsomt bedømmer toldassistenten, den gamle lang- 
fartsmand, Holger Drachmanns sømandsfortællinger, især fra 
Hornbæk, og hans hele sømandsskab. Herom fortæller Karl Lar
sen, jeg vil tro, med en indre skadefryd.

»Var det digte, hr. Dalberg sad og skrev?« spurgte studenten in 
teresseret. »Det ved jeg sgutte, men det var det vistnok. Fiskerhisto
rierne dem har han vist mere deroppe fra lejerne nordpå. Jeg kender 
jo alle disse gamle sørøvere, han har skrevet om: det er en køn 
bakkefuld heroppe fra Strandbæk (dvs. Hornbæk) i den sidste bog, 
han lavede« (rim eligvis »På Sømands Tro og Love« 1878). »Ligner
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det dem godt?« »Ja, det vil sige, ikke for fagmænd. For det er jo 
nogen store tyveknægte, men han har jo dømt dem til rene aller
helvedes karle. Han er for resten et briljant m enneske i mange ret
ninger; til at solde, storartet. Men jeg skal aldrig glemme, han blev 
sgu gal i hovedet engang her i foråret, vi soldede lidt med Odin, for de 
sejler jo så meget i hans bøger med alle mulige udtryk og manøvrer, 
og så er det, jeg siger, da talen kom på det: »Det er nu lige meget, hr. 
Dalberg, men lad os bare bede til, der aldrig kommer m ennesker på 
jorden, eller rettere sagt i søen, som giver sig til at sejle efter de 
bøger, for så stikker de sgu snart næsen i baljen.«

Det er ganske givet, at Karl Larsen, den unge student 1881, ikke 
kan lide Holger Drachmann, og ingenlunde kaster kærlighedens 
kåbe over hans fejlgreb under og efter gurglefesten, således som  
vi allerede har fået indtryk af af hans hovmodige optræden over 
for den brave tømrersvend Hansen, som han ikke ville genkende, 
skønt de havde drukket ikke få genstande sammen ved bygmester 
Hallands rejsegilde.

Karl Larsen fortæller om Dalbergs lidet sympatiske optræden 
mod sin elskværdige vært efter afslutningen af det store gilde. 
De er begge to dygtigt berusede af alle de mange drikkevarer:

Odin og digteren fulgtes ad ud i haven. Dalberg styrede lige løs mod 
det store m idterbed, hvor der var en gruppe ricinusplanter og tobaks
planter, garneret med røde pelargonier og nasturtier. Odin drejede 
uvilkårligt af til højre for bedet, men Dahlberg stod stille. »Tror du, 
jeg går uden om?« spurgte han Odin med trodsig holdning. Odin 
plirede blot en lille smule med øjnene og sagde i den fredsom m eligste 
tone: »Næ, hvorfor skulle du gøre det, Dalberg? Du går naturligvis 
lige igennem .« »Det gør jeg,« udråbte Dalberg med sin mægtigste røst 
og med det stolteste, mest hoverende hovedkast. Benene slog lidt 
usikkert, da han skred gennem bedet med de kraftige stængler bra
sende og knasende på hans vej.

Det lykkes Dalberg, før han kommer til ro på det for ham  
bestemte værelse på hotellet, at komme i karambolage med to 
fremmede epidemidyrlæger, der gør ophold på hotellet og tager 
sig en forfriskning efter formiddagens undersøgelser. Her lykkes 
det dog heldigvis Drachmann at slutte striden med at vise den 
anstand, vi som beundrere af vor store digter må ønske. Han bliver 
til sidst groft fornærmet af en af de to dyrlæger, som hånligt 
kalder ham, darvinisten, for en abekat. Odin er bange for, at det
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hele skal ende med slagsmål, og han tager uvilkårligt Dalberg i 
armen, men digteren siger: »Du behøver ikke at holde på min arm, 
Odin.« Han rejste sig noget vaklende, men dog med megen an
stand: »Erik Dalberg løftede aldrig hånd imod umælende —  eller 
mod umælendes doktores. Odin vil du vise mig et værelse. Nu 
vil jeg hvile lidt.«

Mens Odin selv gik op på et af værelserne med Dalberg, vandrede 
opvarterne, efter Odins ordre og under tilsyn  af dyredoktorerne, over 
i lysthuset, for at tage sig af de faldne. Det lykkedes ikke at vække 
nogen af dem, hvorfor da både kaptajn Jonsson, murermester Søren
sen og gamle tømrer Hansen blev båret gennem solskinnet op på de 
for dem bestem te værelser. Tolderen og studenten havde været nede 
for at tage sig et strandbad for at forfriske sig  efter sviren, og de 
smuttede en anden vej ind i hotellet for at undgå at støde på den 
berusede digter. Odin var der ikke noget i vejen med: Han bar hatten 
ned i næsen, og hænderne stak han i lommen. Øjnene var måske en 
smule m indre, end de plejede at være, men han talte og gik med fuld
kommen sikkerhed.« Det var altså ganske, som studenten før havde 
hørt af sin  tolderven: »Der er respekt om ham til alle tider.«

Klokken var nu henad eet, og alting blev hurtigt stille på Sandbæk 
hotel. —

Og så ender da den store gurglefest ifølge Karl Larsens beskri
velse på følgende måde:

Når Odin i de følgende dage talte med studenten om denne lille 
gurglefest, plejede han gerne at tilføje: »Sådan en smule formid- 
dagsbasseralle, det kan jeg nu så godt lide. Folk får hurtigt det, 
de trænger til, og så bliver der tid til, at de kan blive ordnede og 
komme pænt hjem til familien og drikke te om aftenen. Og det 
må man jo som krovært også sørge for.«

Hverken Drachmann eller Karl Larsen har vidst noget om, at 
der var et virkeligt nært frændskab mellem Odin og den kro
vært Jochum Jensen, hvis bedrifter som snapsevært jeg indgående 
har skildret i min store artikel om Christian Colbjørnsen og 
P. A. Heiberg i Søllerødbogen 1951. Jochum Jensen var virkelig 
broder til Odins farfader, gårdejer Hans Jensen i GI. Holte, den 
sidste under englænderkrigen 1807 en af sognets ledende mænd. 
De to kromænd var ganske givet af samme æt, men de var af hvert 
sit sind. Jochum Jensen var et lavsindet, selvisk menneske, mens 
Jens Hansen Larsen med sine åbenbare fejl —  en vel stor til-
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T egning fra  Vedbæk 1883 af C arl Baagøe 1900.

bøjelighed til de våde varer —  var en godlidende mand. Om Odins 
godsind vidner H. P. Andersens her gengivne erindringer på sole
klar vis. Meddelelsen om hans virksomhed som en af sognets 
ledende mænd stammer fra de oplysninger til sognerådets og dets 
medlemmers personalhistorie, som afdøde kommunalassistent 
Svend Åge Thomassen har samlet.

Han var medlem af Søllerød sogneråd i årene 1886 til 1897, 
han har efter den tid været medlem af bygningskommissionen 
fra 1901 til 1904, og i årene 1901— 07 var han medlem af sognets 
sundhedskommission. Han har også en tid været strandfoged. 
Odin har ikke blot været en velhavende mand, men også en god
lidende mand, en mand med indre harmoni og ligevægt i sit sind.

I Ursins bog om Holger Drachmann findes der oplysninger om 
epidemisommeren i Vedbæk 1881, skildret på følgende måde:
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Sommeren 1881 blev usædvanlig smuk og varm. Københavnerne 
var forlængst flyttet ud langs Sundet i deres sommervilliaer; i Ved
bæk var ikke alene kroen, men også alle fiskerhytterne fyldte med 
glade feriegæster, da pludselig en ondartet difteritisepidemi ud
brød. Epidemien begyndte i Klampenborg og bredte sig med for
uroligende hast til Skodsborg og Vedbæk og længere nordpå, kun 
hovedstaden forblev uberørt. Epidemien syntes med forkærlighed 
at angribe landliggere, navnlig de voksne; blandt de første ofre 
var redaktør Topsøe (11. juli) og malerinden fru Jerichau-Bau- 
mann (samme dag). Landliggernes flugt var ikke uden komiske 
momenter, skriver Ursin, for mange flyttede om natten og kørte 
over Holte og Birkerød for at undgå at komme i berøring med 
syge folk og med den frygtede Strandvej. Snart lå villaerne, fisker
hytterne og kroen tomme for sommergæster, Drachmanns blev 
dog boende på Tårnhøj, men børnene kom ikke udenfor haven. 
Lægerne anbefalede konjaksgurgling flere gange daglig. Drach
mann tog ikke ind til byen, så længe epidemien varede, men 
sammen med tolderen og fiskerne besøgte han meget hyppigt 
kroen, hvor de ganske vist ikke blot gurglede sig med konjak, 
men også sank den, fordi det var et mere probat middel, som 
værten sagde. Ursins sidste oplysning stiller jeg mig tvivlende til. 
Der har næppe været mere end én gurgling på kroen, og blandt 
Odins kæmper nævnes der i alt fald ikke en eneste fisker.

Søllerøds kirkebog synes at vise, at difteritisepidemien langs 
Strandvejen juli 1881, ikke på langt nær har haft det frygtelige 
omfang som den »spanske syge «i december 1918, hvor den, der 
som jeg lå dødelig syg på »Gammelbo«, time efter time kunne 
høre kirkeklokkerne ringe til jordefærd for den eller den af sog
nets beboere. Jeg har kun kunnet finde to difteritisdødsfald i 
Søllerød kirkebog 1881. Den 10. juli døde fru Marie Barfred på 
Aggershvile, grosserer Georg Petersens 64-årige enke. Den 12. juli 
døde i Skodsborg drengen Thorvald Frederik Schiønning, 12 år 
gammel, søn af en københavnsk manufakturhandler. Drengen er 
ikke begravet i Søllerød, men fra sine forældres sognekirke i Kø
benhavn. Da Vilhelm Topsøes dødsfald i Skodsborg den 11. juli 
ikke nævnes i Søllerød kirkebog, er det jo muligt, at der meget 
vel kan være københavnske landliggere døde herude i juli 188!,

30



som kun er anført i deres københavnske kirkesogns kirkebøger.

Efterskrift
Jeg troede, at alle de, som havde oplevet konjaksgurglingsfe- 

sten i Vedbæk kro juli 1881, forlængst var døde, men Georg Mor
tensen her i Øverød, gårdmandssøn fra Rygård, har oplyst mig, 
at hans næstsøskendebarn, Odins ældste søn, fhv. købmand Ro
bert Hansen Larsen, født på Vedbæk kro d. 24/2 1873, stadig le
vende på Lindevangsvej 15 i Trørød, muligvis kunde huske noget 
om denne fest fra sin barndom i 1881. Ved direktør Poul Aage 
Andersens og mit besøg hos ham d. 12. juni 1965 viste Robert 
Larsen sig at være en usædvanlig rask og åndsfrisk ældre herre, 
villig til at give os de ønskede oplysninger, villig til at låne os 
det ganske ukendte billede af Vedbæk kro, som nu er frontkliché 
til afhandlingen om Odin og hans gamle kæmper. Ved et senere 
besøg lånte vi den smukke tegning af Vedbæk kros omgivelser 
1883, afbildet her s. 29.

I sit brev lil mig den 14. juni 1965 oplyste Robert Larsen mig 
om, at hans morfader Lars Mouritzen (fra Herlev ved København 
1815— 65) havde købt kroen 14/9 1841. Den gamle kro brændte 
1849, men blev genopført samme år, og der stod på en mindetavle:

Den Bygning, som her før stod,
Gik bort ved Ildens Vaade,
Se dog, o m ilde Gud 
Til denne udi Naade.

Denne kro brændte i begyndelsen af oktober 1898, otte måne
der efter, at hans fader, kromand Jens Hansen Larsen havde 
solgt kroen til et aktieselskab.

I samme brev oplyser Robert Larsen om kaptajn Jönsson fra 
Landskrona (s. 21, 27) »Navnet på den skånske skipper var Is- 
berg fra Bårstahuse. Han kom mange gange til Vedbæk kro med 
tømmer, og det gik lystigt til. Jeg har mange gange hørt ham  
sige: »Nej, Isberg, du er ingen fattig mand, du har hundredtusind 
kroner.« De sidste gange, jeg så ham, var han frelsersoldat, og 
han var i uniform, men han drak ikke mere.«

Om de kæmper, som Karl Larsen omtaler 1898, oplyser Robert 
Larsen: Den unge bygmester Halland (s. 21 og 25) hed i virkelig
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heden Julius Le ff land, han var tømrermester og var født 1856 
i Usserød, Birkerød sogn, gift med Emilie Struck, datter af hotel
ejer Struck i Skodsborg, og han rejste siden til Amerika.

Min gætning om slagter Ottosen (s. 23) er helt forkert. Han hed 
i virkeligheden Peter Rasmussen, og han var i 1881 bosat i Hørs
holm siden 1870, hvor han ligeledes bor 1901. Han var født i 
Lyngby 1/10 1843 og havde før 1870 boet i Nærum.

Tømrer Hansen (s. 24) kan Bobert Larsen ikke huske med fuld 
nøjagtighed fra juli 1881, men er tilbøjelig til at mene, at det må 
have været Johannes Jacobsen, født 1823 i Søllerød, og marine
soldat på korvetten Galathea på dennes jordomsejling 1845— 47. 
Hans gode ven sadelmageren (s. 24 f.) hedder i virkeligheden, som 
jeg har oplyst, Georg Tesch.

Murermester Sørensen (s. 25) hed i virkeligheden Johannes 
Svendsen. Han var født 7/7 1851 i Hillerød. Han var kommet til 
Vedbæk 1878 og døde her 22/8 1905.

Hans Ellekilde.
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Vedbæk kirke 4. juni 1871.

VEDBÆK KIRKES BYGNING OG INDVIELSE 
1870— 71 .

Af sognepræ st Frantz Wedel i Søllerød 1871.

Efterat Hr. Consul Hvidt, Eier af et Lyststed i Vedbæk, havde 
gjort det Tilbud for sin Regning at bygge en Kirke for Vedbæk, 
blev det overdraget til Hr. Architekt Tvede1) i Kjøbenhavn at ud
arbejde Tegninger etc. over en saadan, i Lighed med det af ham  
for c. 1 Aar siden opførte Capel i Humlebæk, og samtidigt dermed 
blev det overdraget mig at forsøge at skaffe en Byggeplads. Da 
Hr. Kammerherre Sehested paa Sølyst2) bestemt afslog, hverken 
at kunne skjænke eller sælge den ligeoverfor Sølyst (ud mod Stran
den) liggende Grund, og ligeledes et Forsøg paa at faae en Bygge
plads paa den til Agershvile hørende Skrænt ved Siden af Skolen 
var mislykket, henvendte jeg mig til Hr. Greve Danneskjold, der 
med megen Beredvillighed først skjænkede en Grund, der ligger
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op til Agershvile Mark, bag ved Kjøbenhavnshuset, men ombyt
tede senere denne, da denne viste sig at være fugtig, med den 
nuværende, som blev indhegnet, og til hvilken Gave han kun 
knyttede den Betingelse, at der ikke maatte anlægges nogen Kirke- 
gaard. Som Beviis for denne Overdragelse udstedte han følgende 
Erklæring: »At jeg til den i Vedbæk paatænkte Kirke har skjænket 
den Byggeplads, der dertil er afstukken og indhegnet, og som 
ligger paa Eenrum Grund paa den høire Side af Veien, der fører 
fra Strandveien ind til Frydenlund, bevidner jeg herved.« Kjøben- 
havn d. 25. marts 1870. Chr. Danneskjold Samsøe.«

Efterat Tegningerne vare gjennnemgaaede af Consul Hvidt, Hr. 
Tvede og mig i Forbindelse med Etatsraad Holmblad3), der af 
Consul Hvidt var tilkaldt som Baadgiver, og Summen for Kirke
bygningen (uden Inventarium) var ansat til 12.000 Bigsdaler, fik 
Tvede Ordre til at begynde Bygningen, saasnart Aarstiden tillod 
det.

Efterat i Løbet af Vinteren 1870 Muursteen, Granitsteen, Sand 
og Kalk etc. var sammenkjørt paa Pladsen, begyndte man paa 
Arbeidet 3die Paaskedag, den 19de April 1870. Samtidigt dermed 
indsendte jeg efter Consul Hvidts Anmodning Tegningerne igjen- 
nem Provst Boisen til Ministeriets Approbation. Da Provsten 
imidlertid forlangte Architektens Overslag, begjærede jeg disse 
af Tvede, og fik af ham to saadanne, et for Bygningens Vedkom
mende paa 12.000 Bigsdaler og et for Inventarium paa 2087 Rigs
daler. Da Summen saaledes var overskreden med 2087 Bigsdaler, 
tilsendte jeg Consul Hvidt den, udbedende mig hans Erklæring, 
førend jeg sendie den videre. Den 30. Marts 1870 erholdt jeg fra 
ham følgende Svar: »Høitagtede Hr. Pastor Wedel! Ved at tilbage
sende Dem de 2 Overslag, som ere antagne, beder jeg Dem have 
den Godhed at besørge det Fornødne. Med sand Høiagtelse. Deres 
hengivne Eduard Hvidt.

I Pastor W edels manuskript i Søllerød Kirkes Kaldsbog findes nu 
disse overslag, fyldende i alt 3 af manuskriptets 14 foliosider. De ude
lades dog her, fordi de antages væsentligst kun at kunne interessere 
et fagtidsskrifts på forhånd sagkyndige læsere (H. E llekilde).

Skrivelsen, som jeg tilsendte Ministeriet d. 23. Marts, lød saa
ledes: »Da der alt i længere Tid har været følt en levende Trang 
til et større Locale til Gudstjeneste i Byerne Skovsborg4) og Ved
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bæk, har en Eiendomsbesidder i Vedbæk, der ønsker sit Navn 
fortiet, imødekommet denne Trang ved at skjænke en Capital paa 
12.000 Rigsdaler til Opførelse af et Capel, til hvilket den Guds
tjeneste, som nu holdes i Skolen, vilde være at henlægge, og som 
skulde staae under Overtilsyn af Sognepræsten i Søllerød. Da 
Greve Danneskjold har givet en dertil passende Byggegrund, tilla
der jeg mig at fremsende vedlagte Tegninger, udbedende Ministe
riets Approbation, idet jeg tilføier, at Arbeidet ønskes begyndt, 
saasnart Foraaret tillader det.«

Forinden denne Skrivelse indsendtes af Provsten til Ministeren, 
forlangte denne en Meddelelse om, hvo der skal vedligeholde Kir
ken samt Overslag og en Erklæring fra Grev Danneskjold an- 
gaaende Grunden. Ved at fremsende disse, saaledes som de oven
for ere anførte, meddelte jeg, at der vilde blive indledet Under
handlinger med Sogneraadet angaaende Vedligeholdelsen. Som 
Svar herpaa erholdt jeg den 9de Maj 1870 følgende Skrivelse fra 
Provst Boisen: »Stiftøvrigheden5) skrev til mig af 7de denne 
Maaned saa lydende: »Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
væsenet har under 5. denne Maaned tilskrevet os saaledes: Med 
behagelig Skrivelse af 23. forrige Maaned har Hr. Kammerherren 
og Deres Højærværdighed tilstillet Ministeriet et Andragende, 
hvori Sognepræsten for Søllerød Menighed, Wedel, har indberet
tet, at en Mand, som ønsker sit Navn fortiet, har skjænket en 
Sum af 12.000 Bd. til Opførelse af et Capel i Vedbæk, hvortil 
Grev Danneskjold Samsøe har skjænket en Grund, samt anholdt 
om Approbation paa de med Overslag hoslagte tilbagefølgende 
Tegninger til bemeldte Capel. I Anledning heraf skulde Mini
steriet tjenstligt melde til behagelig Efterretning og videre Be- 
kjendtgjørelse, at det med megen Paaskjønnelse modtager de T il
bud, som ere gjorte til Tilveiebringelse af et Capel i Vedbæk, og 
at det bifalder, at dettes Opførsel foregaar efter den indsendte 
Tegning med Overslag. Det tilføies, at Ministeriet i sin Tid vil 
nedlægge allerunderdanigst Forestilling om Tilladelse af Capellets 
Indvielse til Benyttelse til Gudstieneste istedetfor Skolen i Skovs
borg, naar det har modtaget Indberetning om, at det, forsynet 
med fornødent Inventarium, vil blive afleveret i forsvarlig Stand 
til den Bestyrelse, der maatte blive anordnet for samme, og at 
der maatte haves Sikkerhed for de fornødne Midler til Afhol
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delse af de til Bygningens Vedligeholdelse og de øvrige i Anled
ning af dens Benyttelse med videre medgaaende Omkostninger! 
Ved at communicere Deres Høiærværdighed foranførte til beha
gelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse, skulde vi tjenstligt 
anmode Dem om at foranledige os meddelt Underretning om, 
hvorledes det manglende Beløb til Inventariets Anskaffelse, ca. 
2087 Rigsdaler agtes skaffet tilveie, og hvorvidt Sogneraadet, 
med hvilket Forhandling skal være indledet, maatte være villigt 
lil at bære Omkostningerne ved Capellets Vedligeholdelse. Tre 
Tegninger med Overslag remitteres.« Dette communiceres herved 
Deres Velærværdighed (dvs. Pastor Wedel) til behagelig Efter
retning med Anmodning om at meddele mig de af Stiftsøvrighe
den begjærte Oplysninger. Boisen, Sokkelund Provsti 9. Mai 1870.«

I Henhold til denne Skrivelse indledte jeg mundtlige Forhand
linger om Kirkens Vedligeholdelse med Sogneraadets Formand, 
Kammerherre Rosen6), men førend disse førtes videre, forlangte 
han en thinglæst Erklæring fra Frk. Rieffestahl7) paa Frydenlund 
om, at det maatte være tilladt at bruge den Frydenlund tilhørende 
Vei fra Strandveien til Kirken som Kirkevei uden nogen Forplig
telse med Hensyn til dens Vedligeholdelse.

Imidlertid skred Capellets Bygning saa hurtigt frem, at Krand- 
sen paa Taarnet kunde heises Lørdag Aften Klokken 6 den 2den 
Juli 1870. Ved denne Leilighed holdt jeg en lille Tale oppe i 
Taarnet omgiven af Architekten og de forskjellige Haandværks- 
mestere, i hvilken jeg nedbad Vor Herres Velsignelse over Stedet, 
den unævnte Bygherre og alle, der søgte herhen i Sorg og Glæde, 
samt takkede Architekten og Mestrene for deres Flid og Interesse 
for Sagen. Derefter beværtedes Arbeiderne med Viin og Brød og 
fik forskjellige Pengeduceurer.

Efter nogle Forhandlinger udstedte Frk. Bieffestahl7) følgende 
Erklæring: »Som Eierinde af Frydenlund, beliggende i Kjøben
havns Amt, Søllerød Sogn, erklærer jeg herved, at jeg Intet har 
imod, at Veien fra Strandveien over Aggershvile Mark til Eenrum  
Grund benyttes som Kirkevei tli den der opførte nye Kirke, samt 
at jeg og Frydenlunds fremtidige Eiere vedligeholde samme, 
saaledes som jeg eller de for eget Tarv finde nødvendigt. Med 
min Villie bliver denne Erklæring at thinglæse paa Kirkens Be
kostning i Kjøbenhavns Amts nordre Birk og at notere paa Fry-
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denlunds Folio. Frydenlund d. 5. September 1870.« Karen Gjer- 
trudine Charlotte Rieffestahl. —  Denne Erklæring blev læst paa 
Kjøbenhavns Amts nordre Birketing d. 28de September 1870 og 
protokolleret Litra M-M.

Efterat have modtaget denne Erklæring tilskrev jeg d. 26. 
September 1870 Sogneraadet saaledes: »Som det vil være det 
ærede Sogneraad bekjendt, har en Privatmand af Hensyn til den 
Trang til en Kirke, som ganske naturligt føles af Beboerne i 
Vedbæk, Skovsborg og tildels Trørød, for sin egen Begning be
sluttet at lade opføre en Kirke ved Frydenlund, til hvilken Hr. 
Greve Danneskjold har skjænket Grunden, og som med fuldstæn
digt Inventar vil koste noget over 14.000 Rigsdaler. Da han har 
troet, at et føleligt Savn derved vil blive afhjulpet, har han i Sinde 
under visse Betingelser at skjænke denne Kirke til Sognet som 
Ejendom, naar den, som det haabes, henad Juletid vil være færdig 
til Afbenyttelse, under den Forudsætning, at Sognet vil paatage 
sig Vedligeholdelsen, og hvad der iøvrigt er nødvendigt under Brug 
til Gudstjeneste. Han har i den Anledning anmodet mig om at 
forelægge Sogneraadet Sagen og udbeder sig gjennem mig det 
ærede Sogneraads Svar.« F. Wedel.

Af Hensyn til Sogneraadets Sammensætning bleve Formanden, 
Kammerherre Rosen og jeg enige om, foreløbig at lægge Sagen 
tilside, indtil det ved næste Aars Begyndelse nyvalgte Sogneraads 
Medlemmer kunde behandle den, saameget mere, som vi alle 
vare enige om, at Kirken vilde blive solidere ved at staae ufuld
endt i Vinter, og at det vilde være hensigtsmæssigere at vælge 
Pintse til Indvielsen, Arbeidet stilledes altsaa i Bero, efterat 
Klokkerne vare ophængte, Gulvet lagt, Vinduer indsatte og Varme
apparatet opstillet. I Slutningen af November foretog Hr. Gartner 
Hindberg8) Planeringen af Pladsen omkring Kirken, omgav denne 
med en Grøft og plantede en Tjørnehække langs Grøften efter 
følgende Accord: Planering 60 Bd., Grøft 10 Bd., Revling til Plan
terne +  Tjørneplanter 32 Rd. Samtidigt overlodes det til Hjul
mand Madsen og Snedker Andersen i Vedbæk at forfærdige et 
Stakit omkring Pladsen til en Pris af lo  Rd. for Favnen.

I Løbet af Vinteren 1870— 71 udarbeidede Hr. Architekt Tvede 
Tegning til Lysekronen, Dug og Tæpper til Alteret, Altertøiet,
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Stager, Prækestoel, Døbefond, hvilket efterhaanden sattes i Ar- 
beide.

I Sogneradsmøde d. 14. Marts 1871 fremlagdes paa mit Forlan
gende ovennævnte Brev af 26. September 1870. Sognefoged 
P. Hansen9) modsatte sig, at Sognet modtog Kirken, med mindre 
Giveren forsynede den med en Capital paa mindst 20.000 Bd., og 
understøttedes heri —  om end kun svagt -— af Slagter Eiberg10) . 
Man fremhævede imidlertid det høist Upassende i at gjøre et saa- 
dant Forlangende, hvoraf Følgen blev, at P. Hansen maatte op
give sit Forsøg, og Sogneraadet —  uden Afstemning —  erklærede, 
at man med Tak burde modtage Gaven. Da man spurgte mig om, 
hvilke de i min Skrivelse omtalte Betingelser vare, og jeg frem
hævede, at Giveren ikke ønskede, at denne Kirke nogensinde skul
de give Anledning til, at Distrikterne ved Stranden udskilte sig 
fra Sognet og fik sin egen Præst, og derfor ønskede, at Sognepræ
sten i Søllerød skulde være Medlem af en Commission, der be
styrede Kirken, mente man, at det var lidet ønskeligt at danne 
en ny Commission og saaledes gjøre Kirken mere selvstændig, 
og troede, at Maalet lettere kunde naaes og Udgifterne lettes ved 
al forene den med Søllerød Kirke som et Filial, under samme 
Kirkeværge og med fælleds Begnskab. Da jeg erklærede, at jeg 
antog, at Giveren vilde være tilfreds med dette Arrangement, 
vedtoges det, at Sognet erklærede sig villigt til at modtage Kir
ken.

Efter en Samtale, som jeg den 27de April havde med Biskop 
Martensen om Indvielsen, tilskrev jeg den 1. Mai 1871 igjennem  
Provst Boisen og Biskop Martensen Cultusministeriet, for at ud
virke Tilladelse til, at Kirken, som Architekten havde lovet at 
aflevere som færdig 2. Pinsedag, kunde blive indviet Trinitatis 
Søndag d. 4de Juni 1871.

Kraftigt toges nu igjen fat paa Arbeidet; Pladsen udenom Kir
ken gjordes færdig til Anlægget af Græsplainer og Gange, efterat 
Stakit var opsat. Indvendig begyndte Malerarbejdet, der skred 
raskt fremad. Varmeapparatet prøvedes, og for i fornødent Fald 
at lette Trækket i Skorstenene, der findes i Buen over Opgangen 
til Alteret, en i hver Side, forenede foroven i een Skorsteen, er 
der linder Trappen til Prædikestolen (der er til at skyde til Side) 
anbragt en Bensedør, hvorfra man kan indlægge Ild og Spaaner
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i Skorstenen. Nedenunder Tagafløbsrenderne ere anbragte For
dybninger, fyldte med Skjærver, hvorfra Drainrør lede Vandet 
ud i Grøfterne.

A ssurancem æ gler E duard  Ju liu s H vidt

Fredag den 5te Mai, Store Bededag, nedlagdes Kl. 2 i al Stil
hed Grundstenen under Alterbordet, hvis Beklædning bagtil er at 
fraskrue, og hvor der i et muret Hul nedsattes af Consul Hvidt en 
Sølvæske (af galvaniseret Sølv, paa Laaget en Fremstilling af 
Christus, der dømmer Quinden11), indvendig foret med rødt Fløiel, 
og i hvilken lagdes en Specie, en Bigsdaler og en Mark, en ber- 
lingsk Tidende fra d. 4. Mai, samt en Seddel af følgende Indhold: 

»Aaret 1871, Kong Christian den 9.des 8de Begjeringsaar d. 
5. Mai (Store Bededag) lagdes Grundstenen til dette Guds Huus 
af Præsten i Søllerød Frantz Sophus Christian W edel i Overvæ
relse af Eduard Julius Hvidt, som har ladet Kirken opføre af 
Architekt Frederik Vilhelm Tvede, efter hvis Tegning og under 
hvis Ledelse den er bygget. Præsten W edels Hustru Emma Hart
mann var tilstede.« Consul Hvidt nedlagde den første Steen,
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derefter vi andre tre hver een, hvorpaa Tvede fuldendte Arbeidet 
og tilmurede Bagklædningen. Da dette var færdigt, holdt Consul 
Hvidt en Bøn om, at Vorherre vilde lade Ordet, som her skulde 
forkyndes, lyde reent og til Opvækkelse, til Trøst og Velsignelse. 
Maatte dette skee, vilde hans Hensigt med at lade denne Kirke 
bygge, være opnaaet.

Den første Mai 1871 tilskrev jeg Provst Boisen saaledes: »I Hen
hold til den mig under 9. Mai forrige Aar, gjennem Smørum  
og Sokkelunds Provsti meddelte Skrivelse fra Kirke- og Under
visningsministeriet af 5. Maj samme Maaned, undlader jeg ei 
at meddele Deres Høiærværdighed, at den samme Mand, som  
oprindelig havde givet en Sum af 12.000 Bd. til Opførelse af et 
Kapel i Vedbæk, har paataget sig at udrede alle de til dets Fuld
førelse og Inventariets Anskaffelse fornødne Pengesummer, —  
samt at Søllerød Sogneraad paa Sognets Vegne med Taknemme
lighed har besluttet at modtage alt som en Gave, og at paatage 
sig alt Vedligehold etc. samt dertil har erhvervet Amtsraadets 
Tilladelse. Da saaledes de i nævnte Skrivelse angivne Betingelser 
for dets Indvielse ere fvldestgjorte, og da Architekten har an
meldt, at alt fra hans Haand vil være fuldstændigt færdigt fra den 
29. Mai, tillader jeg mig at anmode Deres Høiærværdighed om at 
træffe de fornødne Foranstaltninger til, at Kapellet i den efter d. 
29. Mai nærmeste Fremtid kan blive indviet. Dersom det tør være 
tilladt at nævne en bestemt Dag, paa hvilken Indvielsen, om 
muligt er ,ønskes foretagen, er jeg saa fri at henlede Opmærksom
heden paa, at Giveren af denne værdifulde Gave af flere Grunde 
vilde sætte Priis paa, at den kan skee paa Trinitatis Søndag 
Søndag d. 4. Juni dette Aar.«

Den 24de Mai 1871 modtog jeg fra Provst Boisen følgende Skri
velse: »Følgende Skrivelse fra Biskoppen af 22de Mai meddeles: 
»Under Forudsætning af, at det forinden maatte behage hans 
Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde, at det i Vedbæk opførte 
Kapel indvies, for derefter at tages i Brug til Gudstjeneste, i hvil
ken Anledning jeg har tilskrevet Ministeriet for Kirke- og Un- 
visningsvæsenet, bemyndiger jeg herved Deres Høiærværdighed 
til paa mine Vegne, at foretage bemeldte Indvielse paa Trinitatis 
Søndag den 4de i næste Maaned. Med Hensyn til Fremgangsmaa- 
den med Hensyn til Indvielseshøitideligheden, skulde jeg be
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mærke, at jeg maa finde det passende, at der Aftenen forinden 
Indvielsen, dog før Solens Nedgang, bliver ringet med Kapellets 
Klokke i en Time, samt at iøvrigt den i Biskop Mynsters Udkast 
Lil et Kirkeritual givne Anviisning vil kunne følges med de Modifi
kationer, som Deres Høiærværdighed efter Omstændighederne 
maatte ansee passende.« Boisen.

Imidlertid blev Orgelet opsat og alt Malerarbeidet fuldendt. 
Lysekronen (til 24 Lys) ophængt, og Kirken udstyret med alle de 
nødvendige Bequisitter, saa at den 2den Pintsedag 1871 kunde be
tragtes som fuldstændig færdig, og Bengjøringen foretages.

3die Pintsedag den 29de Mai begav jeg mig til Fredensborg for 
at indbyde Hans Majestæt Kongen, Dronningen, Prinsesse Thyra, 
Prinds Valdemar samt Kronprindsen og Kronprindsessen til at 
overvære Indvielsen, samt for at bede Kongen bestemme Klok
keslettet for Indvielsen. Kongen fastsatte Klokken 12, men sva
rede, at han endnu intet bestemt Svar turde give, men vilde 
sende mig skriftligt Svar. Kronprindsen svarede, at han meget 
gjærne vilde komme, men han var som Kongens Gjæst afhængig 
af dennes Bestemmelse.

Der uddeltes nu til Sognets Beboere 250 Billetter, og det blev 
samtidig meddelt Sognet, at der vilde blive fri Adgang til alle 
Staapladserne. Samtidigt dermed tilsendtes Grev Danneskjold paa 
Eenrum en Nøgle til den lukkede Stoel ved Orgelet med følgende 
Skrivelse: »Det er blevet mig overdraget at tilstille Deres Excel
lence vedlagte Nøgle, der giver Adgang til 2 Pladser i den lukkede 
Stoel paa den venstre Side af Orgelet. Med megen Høiagtelse, ær- 
bødigst Wedel.«

Den 1. Juni begav jeg mig til Enkedronning Caroline Amalie 
paa Sorgenfri12) for at indbyde hende, men jeg modtog Dagen 
efter følgende Skrivelse fra hendes Hofchef: »Deres Velærvær
dighed giver jeg mig den Ære herved at meddele, at Hendes 
Majestæt frygter for, at det vilde overstige Allerhøistsammes 
Kræfter at overvære Indvielsen og derfor beder sig undskyldt. 
Idet jeg efter Befaling tilføier Hendes Majestæts Tak til den hende 
viste Opmærksomhed tegner jeg mig Deres hengivnest forbundne 
Wedel Heinen12).

Samtidigt fik jeg følgende Brev fra Overhofmarskallatet13) d. 
31. Mai, Fredensborg. Ifølge allerhøieste Befaling har jeg den Ære
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at underrette Deres Velværdighed om, at Deres Majestæter saa 
vel som Deres Kongelige Høiheder Kronprindsen og Kronprindses- 
sen meget beklage paa Grund af Afstanden ikke at kunne bivaane 
Indvielsen, saameget mere som Hans Majestæt nylig har været 
upasselig, og Veiret synes at være blevet mere ustadigt. Høiagtel- 
sesfuldt ærbødigst Oxholm.«

Samme Dag tilskrev Provst Boisen mig saaledes: »Stiftsøvrighe
den skrev til mig af 30. Mai saalydende: Ministeriet for Kirke- og 
IJndervisningsvæsenet har under den 27. dennes tilskreven os 
saaledes: Paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Indstilling har det behaget Hans Majestæt allernaadigst at til
lade, at det af en unævnt Giver opførte Kapel i Vedbæk Kirke 
maa indvies til Benyttelse til regelmæssig Gudstjeneste som en 
Filialkirke til Søllerød Sognekirke med Forpligtelse for Sognet 
som Eier af Kirketienden til at vedligeholde det overensstemmen
de med Synslovgivningen —  hvilket tjenstligt meddeles Stiftsørv- 
righeden til behagelig Efterretning og videre Bekjentgjørelse —  
communiceres dette Forstanderskabet til behagelig Efterretning 
og Iagttagelse. Smørum— Sokkelunds Herreds Provsti 31. Maj 
1871.« Boisen

Lørdag Aften den 3. Juni afholdt Professor Hartmann14), der 
havde lovet at spille Orgelet ved Indvielsen, en Prøve i Kirken 
med otte dertil fra Sognets fire Skoler udvalgte Drenge, og Klok
ken 7 begyndte Bingningen med begge Klokkerne. Ved denne 
Leilighed viste det sig, at Tømmeret i Klokkestolen var saa ud
tørret, at det blev nødvendigt at eftersee det, hvilket Architekten 
paatog sig at besørge efter Indvielsen, da det ikke hindrede 
Klokkeringnnigen hverken den Aften eller den følgende Dag.

Om Søndagen i det deiligste Solskin og Kjølighed samledes 
Folk Kl. 12 i Kapellet, alle i festlig Dragt og Høitidsstemning. 
Paa to Stole nedenfor Alteret vare Sogneraadets Medlemmer pla
ceret; i de to forreste Kirkestole sad Consul Hvidts Familie og 
dens indbudne Gjæster15) (Grosserer Broberg, Etatsraad Tietgen, 
Borgmester Gammeltoft etc.). I de andre Kirkestole tog Menighe
den Plads, mens Rummet bag Stolene helt ud gjennem de aabent- 
staaende Indgangsdøre samt den halve Midtergang fyldtes med 
Staaende. Det hele gjorde et smukt og høitideligt Indtryk, thi i alles 
Ansigter læste man Tilfredshed med dette nye Gudshuus. Kl. 12
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begyndte Hartmann med fuldt Orgel en smuk og gribende Intro
duction, hvorefter jeg læste i Chorsdøren, mens Provst Boisen stod 
foran Alteret. Derefter blev Psalme Nr. 286 (Kirken den er et 
gammelt Huus) afsungen, hvorpaa Provst Boisen for Alteret 
foretog Indvielsen. Han omtalte, hvorledes det allerede i de 
16 Aar, i hvilke han havde været Præst i Søllerød (1836— 52), 
havde været en Trang og et Ønske om at faae en Kirke i den 
Deel af Sognet, der havde saa lang Vei til Sognekirken. I de 
19 Aar, der omtrent vare forløbne siden den Tid (1852— 71) var 
naturligvis Trangen tiltaget, og omend den vel noget var afhjul
pet ved den Bestemmelse, som Regjeringen tog ved den nuværende 
Præsts Ansættelse (1863), at han hver anden Søndag skulde præ
dike i Skovsborg Skole, var Trangen dog egentlig først nu af
hjulpet, da denne Kirke var bygget. Især maatte man takke Grev 
Danneskjold, som havde givet Grunden, men fornemmelig den 
hvidtske Familie, som paa en saa fuldstændig og smagfuld Maade 
havde udstyret denne Kirke, for derefter at skjænke denne værdi
fulde Gave til Sognet. Derefter velsignede han Kirkens Mure, 
Prædikestolen, Daaben, Alteret, Klokkerne og talede nu om Ordet, 
Daaben og Nadveren, som her skulde administreres til Trøst og 
Fred. Hvilken smukke og værdige Tale han knyttede til de 3 Steder 
af den hellige Skrift: Eph. 5, 2 (Vel er Kirken bygget af en chri
sten Mand, men det var Gud, som gav ham Hjerte dertil); Bom. 
10, 14 (Ønsket ,at Ordet ei blot nu, men i al Fremtid maa lyde 
her til Velsignelse) og Colosenserbrevet 3, 16 (Bøn, at et christent 
Liv maa være i Menigheden).

Efterat Provst Boisen derpaa havde bedt den almindelige Kir
kebøn og lyst Velsignelsen, tændtes Alterlysene, og Menigheden 
sang Nr. 405 »Det er saa svært det ene Punkt«, hvorefter jeg 
prædikede over Dagens Evangelium Joh. 3. Indholdet af Prækenen 
var Forskjellen mellem Opvækkelse og Gjenfødelse. Det nyttede ei, 
om Ordet, Bøn og Sacramenter blot opvækkede, de maatte gjen- 
føde, dvs. skabe et Troens og Kjærlighedens Liv i Mennesker. 
Dertil bad vi Gud om Velsignelse, at dette Guds Huus maatte 
virke.

Efterat Psalme Nr. 15 »Til Himlen rækker Din Miskundhed, 
Gud« var sungen, messede jeg Collecten for Alteret, hvorpaa vi 
til Udgang sang Nr. 516 »Deilig er Jorden«.
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Høitideligheden overværedes af Gultusministeren16, Stiftamt
manden16), Grev Danneskjold etc. med deres Damer. Igjennem  
de aabne Hoveddøre strømmede et varmt Sollys ind, som blan
dede sig med det dæmpede Lys gjennem de matte Ruder. Inde 
fra Kirken saae man gjennem Døren ud til den deilig grønne 
Skov, Frydenlund og Trørød Hegn. Der herskede den fuldstændig- 
ste Ro og Orden, og paa alle syntes Indvielsen at gjøre et dybt, 
alvorligt og dog velsignet Indtryk. Efter at alle havde forladt 
Kapellet, overrakte Consul Hvidt Gavebrevet til Sogneraadet, der 
var meget rørt (enkelte endog med Taarer i Øinene) over hans 
Venlighed. Dermed var Kapellet indviet; det bestemtes strax, 
at fra næste Morgen af Bedeklokken skulde slaas daglig Morgen 
og Aften.

Vor Herre give nu sin Velsignelse til, at dette Værk maa blive til 
Fred og Frelse for Menigheden. Men Vor Herre velsigne ogsaa den 
ædle Mand, som her har virket for Guds Riges Fremme. Gud 
give ham selv Fred og Naade i Bevidstheden om, at han her ikke 
har søgt sit eget, men Guds Ære. Amen.

Som et Appendix tilføier jeg, at Sogneraadets Indstilling til 
Amtsraadet, som dette approberede, og paa hvilken den kongelige 
Resolution hviler, gaaer ud paa, at dette Kapel skal altid have 
samme Præst, samme Bestyrelse og samme fælleds Kasse som 
Søllerød Sognekirke, saa at det er en Filial af denne. Ved Kirken 
have arbeidet17) Muurmester Sørensen, Tømrermester Thymann, 
Snedker Oxelberg, Malermester Schrøder, Glarmester Husmann, 
Orgelbygger Olsen, Blikkenslagermester Mortensen. Malerierne 
paa Prækestolen ere af Kunstmaler A. Thomsen.

Søllerød Præstegaard d. 8de Juni 1871. F. Wedel.

Orgelet1*) er givet af Frue Elise Tutein, født Hvidt.
Klokkerne19) af Hans Carl Sager, Borgmester i Budkjøbing. 

Enkemand efter Therese Hvidt.
Døbefonden m ed Fad20) af Godseier Waldemar Hvidt til Fri- 

hedslund.
Kronen21) af Christen Asp Bock, Eier af Klippan i Skaane og 

Hustru Marie Therese, født Hvidt.
Sølvtøiet paa Alteret22) af Laurits Nicolay Hvidt, Assurancefor

retningsfører.
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Tæppet oed Alteret'1) af Fru Nanna Schiffert, født Hvidt i Ber
lin.

Alterklædet24~28) broderet af 1) Nanna Augusta Liiders, født 
Hvidt. 2) Kamma Christiansen, født Hvidt, 3) Elisabeth Hvidt, 
født Gammeltoft.

Bibel, Alterbog og Psalmebøger)  af Heinrich August Hvidt 
(derfor er der paatrykt Bøgerne H.A.H.)27.

Dette Altertæppe23) blev efter en Tegning af Hr. Tvede broderet 
i Berlin. Da Broderihandleren fandt det saa smukt, udbad han 
sig Tilladelse til at maatte udstille det. Følgen heraf var, at en 
rig Berlinerdame strax bestilte Mage til det, hun vilde sende det 
til sin Søn, der var ved den tydske Armee i Frankrig. Kort efter 
fik hun imidlertid det Sorgens Budskab, at Sønnen var skudt 
i Nærheden af Metz. Hun og Manden reiste strax derned og fandt 
Sønnens Liig liggende i en halvopbrændt Kirke foran Alteret, 
netop paa det Sted, hvor det originale Tæppe var bestemt til at 
henlægges. De lode da Kirken gjenopbygge og skjænkede Tæppet 
lil Alteret.

1 Fattigblokken fandtes efter Indvielsen 42 Bd. 3 Mk.
Den 19de Juni 1871 afholdtes den første Brudevielse28) og den 

16. Juli den første Barnedaab, idet Consul Hvidts Sønnedatter døb- 
tes29). Ved denne Leilighed viste den talrigt samlede Menighed den 
Takt, staaende at overvære Iiøitideligheden. Den 2den Juli hold
tes den første Altergang, i hvilken Consul Hvidt var den første, 
som modtog det hellige Sacramente30).

Hans Ellekilde: Efterskrift og noter
Pastor Frantz Wedels  manuskript til denne sam tidige beskrivelse af 

Vedbæk kirkes bygning og indvielse forefindes i Søllerød Kirkes Kalds- 
bog 1844ff, i Sollerod præstegård side 165, side 169— 178 (for oven)., 
i hovedsagen forfattet 8/6 1871, umiddelbart efter kirkeindvielsesdagen  
trefoldighedssøndag d. 4. juni 1871. Manuskriptet er skrevet med en 
gotisk påvirket latinsk skrift og med en tem m elig stærk anvendelse af 
forkortelser af enkelte ord, forkortelser jeg under udgivelsen har op
løst og gengivet med forfatterens egen, nu selvfølgelig noget gammel
dags retskrivning. Jeg har ment det ønskeligt for forståelighedens 
skyld at forbedre den altfor sparsomme tegnsætning.

Idet jeg henviser til m in afhandling »Søllerøds Sognepræster i 
luthersk Tid i Søllerødbogen 1948 s. 9— 72, hvor både provst Boisen i 
Gentofte og pastor Frantz W edel er skildret på udførlig vis, skal jeg
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her gøre opmærksom på, at der i »Illustreret Tidende d. 4. juni 1871 
findes en unavngiven artikel »Capellet i Vedbæk«, der utvivlsomt 
må være skrevet af pastor Frantz W edel. Det er en nærmere beskri
velse af Vedbæk kirke, som bør optrykkes i Søllerødbogen 1971 ved 
Vedbæk kirkes hundred års jubilæum. Jeg anfører blot nu, at »kirken 
er 361/2 alen lang, 21 alen bred indvendig og 12 alen høj. Spiret hæver 
sig til en højde af 38 alen.«

Her nævnes udtrykkelig overfor offentligheden kirkens bygherre og 
Søllerød sogns store velgører, assurancemægler Eduard Julius Hvidt  
(1806— 82) på Bakkehuset i Vedbæk med de ord:: »Efter indvielsen  
vil capellet blive skænket til Søllerød sogn af assuranceforretnings
fører Edv. J. Hvidt, der har rejst sine forældre, etatsråd L. N. Hvidt og 
Therese Hvidt, født Lorck, dette m inde i anledning af, at de har 
været knyttet til Vedbæk i den lange årrække af deres liv, de fra 
1810 tilbragte på deres landsted »Bakkehuset« dér. I denne smukke 
tanke er han blevet støttet ved, at hans excellence, lensgreve Danne
skjold Samsø på Enrum (1800— 86) har ydet grund til bygningen, og 
ved, at hans søskende, børn og et par slægtninge har smykket capellets 
indre, med værdifulde gaver.«

Jeg henviser til de let tilgængelige oplysninger om Edvard Hvidt og 
hans søn i Biografisk Leksikon XI s. 39— 40 og om hans langt mere 
kendte fader, den nationalliberale politiker fra 1848, Laurits Nicolai 
U vid t  (1777— 1856) sml. Sb. 1949, 14— 22, og jeg anfører de ganske 
anderledes vanskelig tilgængelige oplysninger om hans søskende, børn 
og svigerbørn i noterne til appendix nedenfor nr. 18— 27.

1) Arkitekt Vilhelm Tvede  (1826— 91), se BL. XXIV s. 411— 2, Weil- 
bachs Kunstnerlexikon III 437). Det hedder i 111. Tid. 4/6 1871: 
»Under hans kyndige ledelse skred arbejdet i som merens løb 
så hurtig fremad, at kransen på tårnet kunde hejses lørdagen 
den anden juli 1870«.

2) Sølyst ejes 1847— 73 af kammerherre Georg B. Gyldenstjerne- 
Sehestedt  (28/7 1808— 16/8 1873, sml. BL. XXI s. 540). Nystrøm  
Øresundskysten s. 382, Haste Strandvejen s. 107, 111.

3) Rim eligvis fabrikant L. P. Holmblad  (1815— 90, Biogr. L. X 471 f., 
boende på Skovbakken i Skodsborg, se Nystrøm  376, Haste 102 f.

4) Skovsborg, som W. stadig brager, er en nydannet og urigtig  
form for det ældre og rigtige Skodsborg,  se Sb. 1948, 101 f.

5) Stiftsøvrigheden  1870— 71 bestod af biskop H. L. Martensen  
1808— 84, se Biogr Lex. XV 367— 77) og stiftamtm anden, kam
m erherre C. F. S im on y  (1806— 72), se BL. XXII s. 46— 47).

6) Kammerherre Carl Anton v. Rosen  (1819— 91, se BL. XX s. 11, var 
sognerådsform and her 1869— 91, se Sb. 1949 s. 94, ejer af Hen- 
riksholm  i Vedbæk 1867— 91, indtil 1864 dansk overpræsident i 
Flensborg.
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7) Ejerinde af Frydenlund 1844— 75 Karen Rieffestahl,  var apote
kerdatter fra Nyborg, fodt 16/8 1800 og død 17/5 1875, se C. F. 
W egener Historiske Efterretninger ora Frydenlund 1950 s. 76—
84, sm l.Nystrøm  450 f.

8) Gartner Feoclor Christian Hindberg  på Enrum (1807— 84), se s. 
69.

9) Sognefoged Peter Hansen (1831— 83; se Sb. 1949 s. 93 f, Elberling 
Den da. Rigsdag I 202— 3), ejede Langesminde, det senere Skovly, 
i Øverød, 1860— 74.

10) Slagterm ester P. II. G. Eiberg  i Nærum (1823— 87), var medlem  
af sognerådet 1808— 73.

11) Jesus dømmer kvinden, se Johannes Ev. k. 8 v. 1— 11.
12) Caroline Amalie (1796— 1881), BL. IV 536— 40) var gift med kong 

Christian d. 8 (1786— 1848). Hendes hofchef var kammerherre 
./. C. F. Wedel-Heinen  (1814— 87), Brieka Biograf Lex. 18 s. 334) 
til Elvedgård ved Bogense.

13) Overhofmarskalk Waldemar Oxholm  (1805— 76, BL. XVII 568— 9) 
boede på Smidstrupgård i Hørsholm sogn, sml. Haste 120.

14) Komponisten J. P. E. Hartmann  i Nærum (1805— 1900, BL. IX 
385— 96) var pastor W edels svigerfader.

15) De nævnte gæster er 1) kaffeim portør C. A. Broberg  (1811— 86, 
BL. IV 106— 8) boende på Havslunde i Tårbæk, 2) bankdirektør 
C. F. Tietgen  (1829— 1901, BL. XXIV s. 129— 40) og 3) borgm e
ster J. C. Juulsgaard Gammeltoft (1818— 73, BL. VII 600— 1), sml. 
Nystrøm  458, og her note 26.

16) I 1871 var den kendte politiker C. C. Hall (1812— 88, BL. VIII 
s. 615— 630) kultusminister, og Simony,  se note 5, var stiftam t
mand.

17) Kirkens håndværkere  hører alle hjemme i København, og gen
findes let i Københavns Vejviser for 1870. Det drejer sig om føl
gende håndværkere: 1) Murermester J. C. Sørensen, Platanvej 14,
2) tømrermester Thymann, Helligeiststræde 38; 4) m alermester
B. Schrøder, Gothersgade 45 eller m uligvis J. N. Schrøder, Lande
mærket 5; 5) glarmester G. A. Husmann, Studiestræde 7; 6) orgel
bygger Knud Olsen, Løngangsstræde 39; 7) blikkenslager H. Mor
tensen, Peder Hvitfeldsgade 3 og 8) kunstmaler August C. W. 
Thom sen, Sølvgade 11 (1813— 86, W eilbach Kunstnerlexicon 1952
III 371— 2). Oxelberg, vistnok C. E., Vestervold 37.

18— 27) Familien H vidt som Vedbæks kirkes velgørere. Jeg henviser 
i alm indelighed til BL. XL s. 38— 44, til Slægtebog for Fam ilien  
Hvidt 1881 (tilvejebragt af Edv. H vidt), P. B. Grandjean Legat
stamtavle for Fam ilien H. 1926, sml. Th. Hauch-Fausbøll Slægt- 
haandbogen 1909 s. 438— 42. Jeg nævner først i note 18— 27 slægt
skabsforholdet til hovedpersonen, assurancemægler Edvard Hvidt
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(1806— 82, se særskilt BL. XL s. 39— 40) og derefter gifteforhol- 
det med fam ilien Hvidt.

18) Orgelet givet af hans søster Beate Elisabeth H. (1801— 90) gift 
1820 med godsejer Vilh. Fr. Tutein på Edelgave (1791— 1867, se 
BL. XXIV 365— 66).

19) Klokkerne  er givet af hans svoger, borgmester i Rudkøbing, H. C. 
Sager (1808— 85), gift 1840 med hans afdøde søster Therese Vil- 
helm ine H. (1821— 57).

20) Døbefonten  med fad., af hans broder, godsejer Valdemar H., 
(1817— 78), Sæby sogn ved Tissø, sml. BL. XI s. 38.

21) L ysekronen  af hans svigersøn, godsejer Christen Asp Bock (1818—
85, sml. BL. III 342), gift 1854 med hans datter Marie Therese 11. 
(1833— 1903).

22) Sølvtøjet på Alteret, givet af hans ældste søn, Laurits N icolai 
H. den yngre, 1840— 85, se BL. XL s. 40, sml. note 26.

23) Tæppet ved  alteret af hans farbroders datter Nanna Augusta H. 
i Berlin, gift 1832 med sin  fætter, godsejer ved Königsberg Hein
rich Fr. Schiffert (1808— 79).

24) Alterklædet I af hans datter Nanna Augusta H. (1835'— 94, gift 
1862 med godsejer på Blangstedgård ved Odense Vilhelm Lii- 
ders, 1827— 95, se BL. XIV 620.

25) Alterklæde II af hans datter Karen Margrethe H. 1837— 1924, gift 
1860 i Søllerød kirke med kaptajn i søetaten Asmus Edv. Christian
sen (1831— 84).

26) Alterklædet III af hans svigerdatter Elisabeth Marie Gammeltoft 
(1848, lever 1926), gift 1868 med hans ældste son Laur. N. H., 
se n. 22, sml. n. 15, 3.

27) Bibel, Alterbog og Salmebøger  af hans yngste søn H einrich Au
gust H. 1846— 1905, siden ejer af Margrethesminde i V. Sker- 
ninge sogn ved Svendborg.

28) Første brudevielse  19/6 1871, den spanskfødte tandlæge Juan 
Chrisostomo Voss og Leontine Pauline Marie Voss, datter af tand
læge Voss i Skodsborg.

29) Første barnedåb  16/7 1871 var Elise Margrethe Hvidt (s ), født 
5/6 1871.

30) Det hedder i Frantz W edels trykte ligtale over Edv. Hvidt 1882: 
»Men det smukkeste vidnesbyrd om hans ærefrygt for Vor 
Herre er jo den lille venlige kirke, som han lod bygge derude, 
hvor han havde oplevet så mange sorger og glæder —  han byggede 
den til en kærlig ihukom m else af sin  fader og moder. Hos dem  
havde han jo lært, at gudsfrygt er begyndelse til visdom . Og 
hvad han selv havde fundet —  det lå således i hans natur —  
vilde han gerne dele med andre, den fred, som Vor Frelsers 
evangelium  bringer dem, der søge ham i tro og ydm yghed. Det 
var en af hans største glæder at se, at Vorherre havde lagt sin  
velsignelse i denne hans gerning . . . « .
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K irkeskibet »Louise Augusta«  i Søllerød kirke,

V E D B Æ K S  K I R K E S K I B E
Ved H ans Ellekilde

Ved genophængningsfesten d. 10. juni 1881 af Vedbæks ældste 
kirkeskib, korvetten Louise Augusta af 17. oktober 1830 i Søllerød 
kirke, skriver pastor Frantz Wedel i Søllerød kirkes kaldsbog 
1844 ff. s. 8 (her gengivet med nyere retskrivning):

1881 søndag d. 10. juni ophængtes skibet (Louise Augusta) i kirken 
igen, efter at fiskerne i Vedbæk (med fisker Johannes Jacobsens  søn
ner i sp idsen) havde i vinter repareret det, ny rigning, m aling etc. 
Med musikken fra fregatten Jylland (kommandør Braag), der for tiden  
ligger ved Vedbæk, i spidsen, kom de klokken 12,30 fra Vedbæk. 
Skibet blev af fire unge fiskere, på en med dannebrog dækket båre, 
båret ind i kirken og ophængt med præludium fra orgelet. Derefter 
holdt pastor W edel en tale. Før talen blev sunget nr. 120 i Roskilde- 
konvents salmebog: »Trillende vover og frådende bølger«, der af 
pastor C. J. Boye  blev forfattet, da det samme skib d. 17. oktober 1830 
blev ophængt i kirken. Efter talen blev sunget salmen nr. 118 »I Jesu 
navn fra hjemmets havn« (S. O. Bruun).

Derefter sam ledes alle i Søllerød kro, hvor kirkeværgen på kirkens 
vegne havde arrangeret punch og kage. Efter at en takkeskål var ud
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bragt for vedbækkerne, blev der danset 2— 3 timer. Søllerød by flagede 
alle vegne, og kirken var smukt pyntet med blom ster og bøgegrønt. 
Trappestigen, der brugtes til at ophænge skibet, var helt ombundet 
med bøgegrene, alterlysene vare tændte.«

Om selvsamme kirkeskibsfest i Vedbæk, Søllerød kirke og kro 
d. 10/6 1881 har fisker og tømrer Johannes Jacobsens datter, 
frk. Sofie Johansen (født 11/11 1849) på Annasminde i Vedbæk 
i 1935 fortalt min afdøde hustru Ella Ellekilde, se Holte Juleblad 
1935 s. 7 Fiskerliv i Vedbæk.

»Skibet er en dejlig korvet, og der har været kanoner og matroser 
ombord, men de er nu borte. Fader havde for anden gang lavet korvet
ten i stand, og papirerne var lagt ned i kahytten. Nu løftede fire f i
skere skibet op og bar det i procession gennem Vedbæk. Seks m usi
kere fra lin ieskibet Jylland m usicerede, og en hel skare m ennesker 
fulgte højtideligt efter. Ved skovløberhuset holdt vognene, som skulde 
føre dem til kirken. Undervejs måtte de ind til gårdmand Hans N iel
sen på Langkærgård i Gammel Holte og vise ham skibet. I GI. Holte 
var der flere, som sluttede sig til, så det blev et stort vogntog.

Omsider nåede man Søllerød kirke. Og her stod pastor W edel med 
blottet hoved ved indgangen og tog imod skibet, og så blev det høj
tideligt hængt på plads igen. Pastor W edel holdt en smuk tale for ski
bet og for fader, og derefter sang de en salme. Efter måltidet i Sølle
rød kro blev der spillet op til dans, og fru Wedel, hun dansede med 
alle de fiskere, hun kunde overkomme. Ja, den fru W edel, hun var 
et dejligt glad m enneske, som vi alle i Vedbæk holdt så meget af. Ja, 
kunde jeg bare en gang til opleve den fest, da Vedbæks skib blev 
hængt op i Søllerød kirke.«

Det kunde være morsomt at vide noget om »Louise Augustas« 
ældre historie. Det er klart nok, at den smukke lille korvet har 
navn efter kong Frederik den sjettes halvsøster, prinsesse Louise 
Augusta (1771— 1843) datter af Caroline Mathilde og Struensee, 
og selv moder til dronning Caroline Amalie. Vi ved ikke, hvilken 
Vedbækfisker der i 1830 har bygget den lille korvet, men vi gæt
ter vel ikke helt uden grund på Johannes Jacobsens (1824— 1906) 
fader, gårdbruger Jacob Jensen (født 1795). Jeg har foreløbig 
ikke kunnet finde noget om skibefesten i Søllerød kirke og kro 
søndag d. 17. oktober 1830, men rimeligvis har pastor Boye før sin 
tale i Søllerød kirke ladet synge den til denne fest digtede salme 
nr. 120 i Boskilde konvents salmebog »Trillende vover og frådende
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bølger«, og salmen nr. 122 »Nu tak min gud for fuldendt fart«, 
som i altfald passende kunde være anvendt ved festen 1881 i ste
det for nr. 118 »I Jesu navn fra hjemmets havn«.

Om sin fader, fisker og tømrer Johannes Frederik Jacobsen 
(13/2 1824— 18/4 1906) fortæller hans ældste datter, at han var 
med som mariner, dengang Thorvaldsens værker blev hentet hjem  
fra Italien med fregatten Rota, og at han havde deltaget 1849 som 
marinesoldat i kampen i Eckernførde fjord. Hendes moder Anna 
Jensen (1824— 21/7 1897), datter af fisker Jens Mogensen og 
Bendte Assersdatter, var født i Kongsgården ovre på Hven.

Om Vedbæks andet kirkeskib »Dronning Marie« skænket kir
ken af direktør Chr. Holm  på Sølyst (sml. s. 68 nr. 53) og ophnægt 
i kirken søndag d. 21. juni 1908, hedder det i »Hver ottende Dag« 
for 28. juni 1908:

Vedbæk kirke har fået det traditionelle kirkeskib —  og det er sær
lig elegant, bygget meget nøjagtigt efter det gamle linieskib« Dron
ning Marie (d. v. s. Frederik den sjettes dronning 1767— 1852), der 
i første halvdel af forrige århundrede var et af m arinens smukkeste 
og stolteste skibe. Det er direktør Chr. Holm, der skænker kirken ski
bet. Han har —  ved velvilje fra orlogsværftets side —  kunnet lade 
bådebygger Otto Larsen  udføre skibet nøjagtig efter forbilledet. Selv 
har direktøren tiltaklet den stående rig, mens rigger Bjørneboe  har 
rigget den løbende del af den. Skibet er 72 tommer langt og 56 tommer 
højt, og det har taget tre år at bygge og tilrigge det.

Søndag den 21. juni 1908 blev skibet modtaget af Søllerød kom
mune, indviet og ophængt i kirken. Sognerådet og o. 100 Vedbæk- 
skolebørn mødte om form iddagen hos direktør Holm på Sølyst. Derpå 
drog processionen med et hornorkester i spidsen og derefter skibet 
båret af fire fiskere, til kirken, hvor pastor Ferdinand Jensen modtog 
skibet og indviede det med en kort tale.

Godt 10 år senere har direktør Chr. Holm  personligt givet en 
temmelig udførlig skildring af selve arbejdet med skibets bygning 
og tilrigning, bare uden de ønskværdige navne, han kalder sig selv 
»en af dem fra 1895«. I Organ for Søværn og Søfart »Under 
Dannebrog« 1918 V s. 96— 98, hvis smukke slutning jeg her ønsker 
at anføre til minde om en anden af Søllerød sogns gode velgørere:

»Til m in glæde modtog jeg en nydelig skrivelse fra sognerådet, 
der ikke alene modtog gaven, men også takkede på det hjerteligste 
. . .  med ønske om, at overdragelse skulde ske på gammel og god vis,
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ved at fiskerne fra Vedbæk hentede skibet, og i procession med faner 
og musik bar det til kirken.

Dagen blev fastsat til søndagen den 21de juni 1908, hvilken dag 
oprandt med det allerprægtigste vejr —  stille varmt solskin. I gården 
hjemme i Vedbæk (d. v. s. Sølyst), havde jeg arrangeret en halv snes 
borde med kransekage og vin til fiskerne, som til det bestem te klokke- 
slet indfandt sig med medlem m erne af sognerådet i spidsen; to hvid- 
klædte små fiskerdøtre med røde skærf og blom ster i hænderne ind
fandt sig også, de skulde gå i spidsen af toget. En af sognerådets frem
trædende m edlem m er holdt en tale, hvori han dvælede i m inderne om 
Øresundskysten, og den rolle, den danske m arine havde spillet i 
fædrelandshistorien, og han sluttede med et leve for marinen. —  Der 
blev også holdt en tale for giveren, som i få ord takkede for den 
smukke måde, skibet blev modtaget på, hvorefter dette til tonerne 
af »Holmens faste stok« blev båret ud af gården og ned gennem  Ved
bæk by, hvor landliggerne fra villahaverne tilviftede processionen. 
Ved Stationsvejen blev der vendt omkring, og stadig med fuld musik 
blev »Dronnning Marie« båret til Vedbæk kirke, der i dagens anled
ning var smukt pyntet med flag, vim pler og guirlander.

I kirkedøren stod sognepræsten, pastor Ferdinand Jensen  og tog 
imod, idet han i velvalgte ord drog paralleller mellem skib og kirke. 
Jeg blev trukket frem af mængden, og den elskværlige gamle præst gav 
mig et varmt håndtryk til tak. Skibet blev derefter båret ind i kirken 
og under ret stort besvær hængt op —  et arbejde, under hvilket der 
fra de asende fiskerm ænd, der stod på tæerne og rakte skibet op til 
folk på lange stiger, faldt flere kraftudtryk af anstrengelsen.

Op kom »Dronning Marie«, og hun hænger nu godt og sikkert i den 
lille kønne kirke.«

Lad mig her til allersidst have lov til at henvise den interesse
rede læser tii museumsinspektør på Kronborgs Søfartsmuseum  
mag. art. Henning Henningsens udmærkede grundlæggende bog 
»Kirkeskibe og Kirkeskibsfester« 1950, hvor naturligvis også Ved
bæks to kirkeskibe har fundet deres plads (især s. 68f, s. 71—  
72), blot ikke i det omfang som her.
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H. P. A ndersens fødegård  i G øngehusene.

V A N D R I N G E R  
FR A G Ø N G E H U S E N E  OG T R Ø R Ø D  

TIL  GL.  HOLT E OG VE D B Æ K
Af gartner H ans Peter Andersen.

Jeg har tænkt på at tage dem med på en vandring gennem Gøn
gehuse og Trørød, GI. Holte og Vedbæk og fortælle dem lidt om, 
hvorledes der så ud her for en 65— 70 år siden.

Der er ikke ret mange af dem, som er kommet til at bo i Søllerød 
sogn, bare den sidste snes år, der har nogen rigtig forestilling om, 
hvorledes Søllerød sogn så ud, dengang jeg var barn, i det sidste 
årti af det nittende århundrede. Dengang var Søllerød et sogn, som  
bestod af 5— 6 rene landsbyer med nogle få bondegårde og ikke 
ret mange arbejderhuse, næsten helt isoleret fra omverdenen. Et 
sogn, som levede sit eget stille og rolige liv, hvor bare det at fore
tage en rejse til København var en begivenhed af den anden verden. 
Jeg har jo selv fortalt i en af Søllerødbøgerne (1950), hvorledes
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det gik til med min første rejse til København, da jeg var en lille 
dreng, der var ikke mindre end hele otte dages forberedelser, før 
jeg kunne komme afsted.

Når jeg nu begynder min vandring i Gøngehusene lidt nord for 
GI. Holte ovre i Birkerød sogn, er det, fordi Gøngehuse er min fø 
deby. Denne lille by, som ligger her så tæt ved, bare på kanten af 
Høje Sandbjærg, er meget gammel \  og den ser ud i dag, som den 
omtrent må have set ud alle dage. Gøngehuse har i de sidste tre
sindstyve år blot fået to nye huse, bortset fra et par stykker, som er 
bygget ude på marken, og som egentlig slet ikke hører med til 
selve byen. Til gengæld er der forsvundet to andre huse inde i selve 
byen. De tilhørte begge een og samme mand, en gammel tysk m u
rer2. Han blev dog meget fornærmet, når man kaldte ham for t y 
sker, det værste, man kunne sige til ham. Han hadede den tyske 
kejser, gamle kejser W ilhelm, og svor ham så langt ned i helvede, 
som han bare kunne: Han selv var ikke nogen tysker, han var 
Hannoveraner, det var noget helt andet. Den gamle hannoveraner 
havde altså de to huse, som nu er helt borte. Så længe hans kone 
levede, var der så pinligt propert og rent, at man værsgod måtte 
sætte sine træsko, når man kom ind gennem hans vognport med 
de toppede brosten, med vogne og harver og alt muligt, inden man 
kom hen til køkkendøren med træskoene på. Men da konen døde, 
gik det hele i forfald. Mureren skyldte ingen penge i sin ejendom, 
og han havde ikke assureret. Han kunne gøre, hvad han selv ville, 
og efterhånden faldt husene ned over hovedet på ham. Han flyttede 
rundt i sit ene hus, for at regnvandet ikke skulle rende ned gen
nem taget til ham. Da der så ikke var en tør plet mere i hans første 
hus, flyttede han ind i det andet, hvor der stadig var en smule 
tørvejr for ham. Til gengæld var han så uheldig, at der gik ild i 
netop dette andet hus, men der blev dog reddet en bitte ende af 
huset, hvor han kunne holde til, og dér boede han altså, til han 
døde.

Hele byen Gøngehuse er altså den dag i dag, som den var i min 
barndom omkring 1890. Kun måtte man, da den nye motorvej til 
Hørsholm blev bygget, lave en ny vej hen til Sandbjerg, ellers er 
alt her, ligesom det var dengang.

Om det er rigtigt, ved jeg ikke, men Gøngehuse har et mærkeligt 
navn, og de folk, der var gamle, da jeg var en lille dreng, talte altid
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om, at det var Svend Gønge, som havde givet byen navn3. Han 
skulde på sine togter have slået lejr dér og have boet i det hus, hvor 
jeg er født —  det hus, som altså står der endnu. Resten af husene 
er gamle huse. Det var morsomme folk, som boede dér. Jeg har 
hjemme på min væg i Nyvang hængende et billede af min oldemo
der, som er taget i halvfjerdserne. Hun levede, til jeg var en 10 år 
gammel4). Hun fortalte mig om livet, som det blev levet dér i hen
des unge dage. Det hus, som hun og hendes mand havde boet i, og 
som også ligger dér endnu, det havde de selv bygget. De havde købt

M oderens barndom shjem  i G øngehuse.

træerne på roden, de havde selv skovet dem i Rude skov, de havde 
båret tømmeret hjem, selv hugget det til bindingsværk. De satte 
derefter pinde i bindingsværket og klinede væggene op med ler. 
Og så dyrkede de jorden op omkring huset, det havde tidligere væ
ret en uopdyrket hedestrækning.

Sådant levede altså folkene i Gøngehuse i min barndom, flittigt 
og nøjsomt. Vores hovedstad var Hersholm5), ja jeg siger altså 
Hersholm, og det er, fordi det falder mig sådan i munden. Bog
handler Funch sagde til mig engang: »Du hører til en af de gamle 
slægter her på egnen, det kan jeg høre på dit mål!« Jeg svarede:
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»Jeg taler da ikke anderledes end andre mennesker.“ —  »Jo, du 
siger aldrig i Hørsholm —  du siger altid på Hersholm, og det er 
kun de gamle slægter her, som siger sådan.« Det er nu rigtigt —  
jeg hører til en gammel kulsvierslægt. Min oldefar var kulsvier5).

Nå —  vi fortsætter vandringen fra Gøngehusene lige over sogne
skellet østpå. Det første vi ser her, er den store Højnæsgård6, som 
ligger højt oppe på marken. Den er blot 35— 40 år gammel, den var 
altså ikke til dengang. Højnæsgård er bygget på en af Sandbjerg
gårdes jorder. Sandbjerg by, som heller ikke hører med til Søllerød 
sogn ligesom Gøngehuse, kan jeg ikke lade være med at nævne —  
det er også en meget gammel by7. Sandbjerg var i sin tid, ligesom  
så inange andre af vore landsbyer, stærkt sammenbygget, så går
dene lå i en klump inde i landsbyen. Jeg tror nok, det var i 1813, 
at hele byen brændte —  en af mine oldemødre8) fortalte mig, at 
hun og en anden pige måtte redde sig ud i det bare linned, for i det 
hele taget at redde livet. Disse gårde havde ikke ret meget jord 
hjemme ved selve gården, den lå ude omkring. Således havde den 
gård, på hvis jord Højnæsgården nu er bygget, ikke mere jord 
hjemme i Sandbjerg, end den, hvorpå gårdens bygninger kunne 
ligge, knapt en tønde land, resten af gårdens jord lå ude omkring.

Lige neden for Højnæsgården i Birkerød sogn ligger nogle huse 
—  de er kommet til i løbet af den sidste halve snes år. De lå 
der selvfølgelig heller ikke i min tidlige barndom.

Så går vi lidt længere frem og kommer til Maltegård9, som ligger 
der på højre hånd. Maltegård er knap hundrede år gammel, den 
er bygget i 1865, og den har ikke alle sine dage ligget der, hvor den 
nu ligger. Den har ligget omtrent dér, hvor Elleslettegårdsvejen 
skærer den nye motorvej til Hørsholm. Der brændte Maltegård i 
1864, fortalte min bedstemoder10 mig. Lige ved siden af er der en 
gammel grusgrav, hvor der vokser mange træer. Der var således 
nogle vilde kirsebærtræer, og vi børn pillede mange kirsebær dér. 
En dag kradsede vi i jorden, og så opdagede vi, at der lå nogle ben 
der i graven. Vi gravede videre og fandt, at der var endnu mange 
flere ben. Vi fik så opklaret, hvad grunden var. Da gården brændte, 
brændte alle husdyrene med, og de blev begravet her i denne grus
grav. Her lå altså alle disse ben, og de var lige så rene, som om de 
var polerede. Vi gravede og gravede, og vi gravede dem op alle 
sammen, for der boede jo dengang en kludekræmmer i Gøngehuse,
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og han gav den svimlende sum af to øre for pundet af benene, så 
vi samlede jo os en lille formue ved at ligge og grave dér.

Til venstre for Maltegård ligger oppe på bakken nu, borgmester 
Øigårds ejendom Bjerget. Dengang i min barndom hed bakken 
ikke Bjerget, den hed Dalsbakken. Sandbjergdalen ligger jo lige 
der bag ved, og jorden lige fremad og et langt stykke nedefter hørte 
til Krogholmgård i Trørød11. I min barndom var der ingen menne
sker, som tænkte sig, at der kunne gro noget som helst på Dalsbak
ken. Der gik bare en fire, fem får på bakken om sommeren, det var 
alt. Det var ligesom med lyngbakkerne imellem Nærum og Sølle
rød. Hvis nogen i min barndom havde budt bønderne i Nærum 500 
kr. for lyngbakkerne, så vilde de have sagt: »Sikken en idiot, kom 
du bare her!« Nå det er måske nok et lille sidespring,men når borg
mester Øigårds villa fik den form, som den har, skyldes det, at den
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mand som byggede villaen på Dalsbakken, ingeniør Jünger12 var 
af frisisk slægt, og han byggede sin villa som en frisisk bondegård. 
Nær ved denne villa, ligger der en gammel gård, som hedder Kirse
bærlunden13. Denne gård ligger på samme sted, hvor den også lå, 
da jeg var barn.

Vi vandrer videre og kommer til Elleslettegård14. Det er også en 
gammel gård, det vil bare sige, ikke i den form, som den har nu. 
Det lykkedes for — hvor længe er det vel siden —  for en tredive 
år siden, eller sådan noget lignende, at få den til at brænde. Ja den 
gamle Elleslettegård var, ligesom murerens hus i Gøngehuse, lige 
ved at falde ned over hovedet på dem. Da der så endelig kom ild i 
den, og den brændte, så kunde der ikke engang slå luer op, det var 
ikke andet end røg. Det var så tåget den aften, da gården brændte, 
at brandvæsenet kørte rundt omkring for at lede efter, hvor ilde
branden var, de kunne nemlig ikke finde den.

Elleslettegården er gammel —  den er i sin tid udstykket fra 
Krogholmgård i Trørød, og det har været en meget stor gård. Der 
stod indtil for få år siden henne på marken et mægtigt stort, gam
melt, hult piletræ. Ja, dér kunne vi sidde indtil fem børn inde i det 
hule piletræ, og vi vidste, at det havde været hult også i 1807, da 
englænderne gik i land i Vedbæk. Konen på Elleslettegård15, hun 
sad ude og malkede dér i nærheden af piletræet, da hun så nogle 
rødfrakkede mennesker dukke op. Hun troede, at det var de skin
barlige djævle, som kom. Hun vidste i førstningen ikke, hvad hun 
skulde gøre, men hun fandt snart sin redning ved at kravle ned i 
det hule piletræ og gemme sig dér, indlil de engelske soldater var 
forsvundet, så kravlede hun ud af træet igen.

Elleslettegård i sin nuværende skikkelse kender 1 alle. Den til
hører nu Vanførefonden, og den er indrettet til gavn for erhvervs
hæmmede, men det skal jeg altså ikke komme nærmere ind på her.

Så går vi videre fra Elleslettegård imod Trørød. Her fandtes 
dengang ikke et hus ved vejen, udover et gammelt, stråtækt hus, 
som ligger der endnu lige der, hvor Maglemosevejen til Vedbæk, 
går fra Sandbjergvejen til Trørød. Dette hus er bygget i 1814 af en 
broder til min oldefar15, og det hørte indtil for få år siden til Birke
rød kommune, ikke til Søllerød kommune, som det dog lå så nær. 
Det samme gjaldt de huse, som lå lige bag ved købmand Harre- 
schou’s forretning i Trørød. Al jorden i Maglemose fra Maltegård
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og ned til kystbanen i Vedbæk havde nemlig fra gammel tid været 
fordelt på gårdene i de omliggende byer, ikke blot GI. Holte og 
Nærum, men også til Sandbjerg og Høsterkøb i Birkerød sogn, 
Vallerød i Hørsholm sogn, og husene på Maglemose blev ved med 
at høre til de sogne, som de havde hørt til fra gammel tid17.

Jeg har selv været med til at købe disse mennesker dér af Birke
rød kommune til Søllerød sogn. Der blev holdt folkeafstemning 
om sagen, og de tidligere Birkerødsognere stemte naturligvis nej, 
de vilde slet ikke gå med til at indlemmes i Søllerød sogn, selv 0111 
de ikke havde andre ulæmper deraf, end at de skulde betale skat- 
ien til Søllerød sogn i stedet for som før til Birkerød sogn. Sølle
rød kommune ønskede på sin side en regulering af kommunegræn
sen, og vi forhandlede med Birkerød kommune om sagen. Den da
værende sognerådsformand i Birkerødis forlangte 12.000 kroner af 
Søllerød kommune for at gå med til den af Søllerød kommune øn
skede ordning. Nå, derefter blev vi meget uvenner med ham, for da 
vi skulde til at have de afsluttende forhandlinger med Birkerød 
kommune, om vi vilde have disse folk eller ej, så forlangte sogne- 
rådsformanden i Birkerød 15.000 kroner af os. Så sagde jeg: »Sig 
mig engang, Kaj, hvornår er du blevet slavehandler?« —  »Hvad 
mener du med det?« —  »Jo«, sagde jeg, »du må da være sådan no
get lignende, det er da menneskene, som bor dér, du sælger. Nu, 
sidste gang forlangte du 12.000, og nu forlanger du 15.000 kr. Din 
vare er i alt fald steget i pris, og da din vare det er mennesker, så 
kan jeg ikke indse andet, end at det må være slavehandel!«

Nå —  da vi havde siddet lidt, det var vores gamle borgmester 
Schneider og mig, som havde siddet i dette her indlemmelsesud- 
valg, så blev vi enige om, at vi godt nok var nødt til at købe sla
verne for 15.000 kr., hvis vi vilde have spørgsmålet ordnet, som vi 
måtte ønske det, og så købte vi altså slaverne for 15.000 kr., og 
deres jord i Maglemosen og Nyvang blev indlemmet i Søllerød 
sogn.

Vi er nu under alt dette nået til Trørød by. Trørød by bestod i 
min barndom af fem gårde, nogle få gamle huse, en smedie, en 
hjulmand, ja og en købmand. Der var egentlig to købmænd i Trø
rød, for dengang var det skik, at landpostbudene, som fik den 
svimlende løn af 70 kroner om måneden, havde lov til at have 
sådan en lille købmandsforretning ved siden af, og det havde det
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landpostbud, som dengang boede i Trørød, også19. Det var først 
Krogholmgård —  den har dog først senere fået det navn20 Lang
agergård, der hed således i min barndom21, Lars Christophersens 
gård22, nu kaldet Lindevangen —  lad mig lige her sige at Christo- 
phersens, det var en meget stor familie, som havde bondegårde i 
Trørød, i Nærum, GI. Holte og rundt omkring i hele kommunen. 
Så var der Kypergården, som også hed dyrlægegården, for der 
boede dyrlæge Lars Chr. Jensen23, og endelig Trørødgården24, som 
ikke er til mere, den brændte i 1916.

Trørødgård ejedes af jægermester Tvermoes20, derhenne på 
Søllerød, og han havde i tiden 1911— 17 forpagtet gården ud til for
pagter Funder. Der boede min kone og jeg også i nogle år (1914— 
16) til leje hos Funder, for der var plads nok. Funder havde aldrig 
ret mange penge. En skønne dag så kom han og sagde til mig: »Ja, 
nu skal du smides ud H. P., for jeg skal i retten i morgen. Jægeren 
har stævnet mig, jeg skylder ham nogle penge, men jeg har ingen 
penge at betale med«. —  »Tak«, tænkte jeg, »den er gal«, men jeg 
sagde alligevel til ham: »Ja, ja —  lad os nu vente og se, hvor galt 
det går«.

Historien var nu den, at man kom for retten. Funder havde en 
brodersøn, som var sagfører2“, hans far kendte jeg også godt. Han 
var mødt i retten med sin farbroder. Den gamle Funder blev 
spurgt, om han skyldte de 800 kr. Ja, det gjorde han, det måtte 
han erkende. Om han vilde betale? »Ja, det vilde han da hellere 
end gerne«. »Om han kunde betale?« »Nej, det kunde han ikke«. 
»Nå ja —  så havde han brudt kontrakten, og så måtte han jo« —  
forlangte jægeren —  »sættes ud«. Det var der jo, sådan set, ikke 
noget at gøre ved. Men så sagde den unge Funder, sagføreren: 
»Hvis De lader min farbroder sætte ud i morgen, så anmelder jeg 
Dem, min herre. De har rettet i kontrakten med rødt, efter at den 
er tinglæst og stemplet —  og her ligger et brev, hvori De meddeler 
min farbroder, at De har foretaget disse rettelser og tilføjelser i et 
tinglæst dokument. Ved De, hvad det koster?« »Ja«, sagde dom
meren, »det er temmelig dyrt, men kan der ikke oprettes et forlig?« 
»Jo, det kunde der naturligvis godt«.

Der blev for at gøre en lang historie kort, oprettet et for den 
gamle Funder så gunstigt forlig, at hans gæld til jægermesteren
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blev strøget, og han fik lov til vederlagsfrit at bo på gården, så 
længe han vilde.

Da Funder kom hjem, sagde han: » Nå, nu skal jeg ikke betale 
husleje mere, nu skal De heller ikke betale husleje mere, Andersen, 
nu kan De bo gratis, så længe De vil«.

Trørødgård brændte som sagt i 1916, og alle jorderne derom
kring, de er jo senere blevet udstykket. Og nu ryger resterne af de 
sidste to gårde, Lindevangen, som Andersen udstykker, den har 
nu fået navnet Trørødhave, ligesom også Langagergård, hvis jord 
snart er bebygget helt og holdent. Så er der snart ikke mere til rest 
af den gamle bondeby Trørød.

Den nuværende Jægersborg-Nærum-bane26 gik i min barndom  
og ungdom fra Lyngby over Nærum til Vedbæk. Det havde været 
meningen, da man byggede denne bane, at den fra Nærum skulde 
have fortsat til GI. Holte, Hørsholm og til Nivå station, ind over et 
terræn, hvor der dengang overhovedet ikke fandtes færdselsmulig- 
heder af nogen art, og det gør der forøvrigt heller ikke den dag i 
dag. Der skulde jo penge til at bygge denne jernbane fra Nærum 
over Hørsholm til Nivå, men det var ikke muligt at få bønderne i 
denne egn til at tegne de nødvendige aktier, og så besluttede man 
sig til at føre banen fra Nærum til Vedbæk. Dyrlægen i Trørød, 
som ejede al jorden mellem Trørød-Nærumvejen og Kystbanen og 
Alfred Christensen27 på Nærumgård, der også havde jord derhenad, 
de så jo en mulighed for at få udstykket og få solgt deres jord, så 
de var med til at sætte penge ind i banestykket Nærum-Vedbæk.

Det gik nu ikke efter forventning med dette stykke af Lyngby- 
Vedbæk-banen, det gav stadig underskud. Da det begyndte at gå 
galt, og banen savnede penge, kom man igen til de to, dyrlægen og 
grosserer Alfred Christensen på Nærumgård, og spurgte, om de 
ikke kunde strække sig lidt yderligere. Så sagde begge de to herrer 
»Nej tak, vi har ikke flere penge at skulde have tegnet, vi har 
solgt al den jord, der kunde være tale om«. Så var det sket med 
Nærum-Vedbæk-banen, det var nødvendigt helt at nedlægge den. 
Før det blev sat i værk, havde der været planer oppe om, at man 
skulde sætte kørsel i gang fra Vedbæk og op til Nærum med en 
slags hestesporvogn, og jeg fik tilbudt pladsen som konduktør eller 
vognstyrer, eller hvad man nu skal kalde det. Det hele var for så 
vidt i orden, men det blev alligevel ikke til noget, fordi man var
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bange for, at een hest ikke skulde kunne trække vognen op ad 
bakken til Nærum. Og skulde der to til, så blev det for dyrt. Og 
hvad skulde man gøre, når man skulde tilbage til Vedbæk. Så var 
man nok nødt til at spænde hestene fra og lade dem løbe bagefter 
vognen, for her kunde vognen løbe af sig selv. Følgen var, at der 
ikke blev noget ud af det, banestrækningen Vedbæk-Nærum måtte 
nedlægges, og sporet brydes op.

Går vi nu fra sogneskellet mod Birkerød sogn ved Høje Sand
bjerg imod GI. Holte, så ligger der først en gård, Bakkegården28 
neden under bakken, som direktør Galle nu ejer, og derefter kom
mer Bjergegården.

Det var en søster til min morfar20 og hendes mand, som byggede 
Bjergegården på samme måde, som deres forfædre tidligere havde 
bygget huset i Gøngehuse. Der var surt ellekrat, en stenet mark, 
hvor de dejlige frugtplantager nu gror. Det stykke land, som disse 
to mennesker drev op med et umenneskeligt slid, endte med at 
blive til en dejlig gård, Bjergegården, som deres søn fik, men som 
han måtte gå fra30.

Hvis man fra Bjergegården fortsatte mod GI. Holte, så fandtes 
der dengang i min barndom ikke andet end åbne marker —  der var 
ikke et hus at se nogen steder, undtagen lige der, hvor vejen svinger 
ved Vidnesdam, dér lå et lille stråtækt hus, en faldefærdig rønne. 
Her boede en gammel mand med træben —  hvad hans efternavn 
var, ved jeg ikke, men han var aldrig kendt under andet navn end 
Klods-Hans31. Han lavede sådan en slags snedkerarbejde, vogn
stænger, og hvad det kunde være for folk rundt omkring —  og så 
lavede han een ting til. Hvis man havde et ur, som urmageren ikke 
kunde kurere, og som man ikke ellers kunde få lavet noget sted, så 
skulde man have det ud til Klods-Hans, for så kunde man være 
sikker på, at så gik uret igen, når han havde haft det et par dage. 
Man kaldte det, når der var noget galt med et ur: »Du må ud og 
have det smurt med tjære hos Klods-Hans«. Så skulle uret nok 
komme i orden.

Fortsætter vi nu fra Klods-Hans’ hus mod GI. Holte, så lå der 
Ebbe Frederiks gård32. Manden her hed Frederik Hansen, men 
hvis der var nogen fremmed kommet og havde spurgt efter Fre
derik Hansen, så var der ikke en sjæl, der kunde have svaret: 
»Der boer Frederik Hansen. Men kom man og spurgte om, hvor
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Ebbe Frederik boede, så var der ikke een, uden at han vidste be
sked. Frederik Hansens fader hed Ebbe, og så kom hans søn til 
at hedde Ebbe Frederik, og det kom han så til at hedde alle sine 
dage. Denne Ebbe Frederik var noget af en original.

Ebbe Frederik og hans kone boede i mange, mange år i hver sin 
ende af gården. Spurgte man dem så, om det kom af, at de var 
uvenner, så svarede Ebbe Frederik: »Næh, men det er altid så godt 
at have fred og ro, og der kan jo ingen ufred blive, når man sådan 
boer hver for sig«. Ebbe Frederik havde to døtre. De udførte alt 
arbejdet på gården. Alt: pløjning, harvning, såning, køren møg ud, 
høstning og tærskning, alt arbejde, hvad der var.

Kom man lidt længere frem mod GI. Holte, mødte man et 
hus på venstre hånd. Der lå GI. Holte mølle. Den brændte i 1895. 
Der var bageri og mølle, og her har jeg mange gange som dreng, 
når der skulle slagtes, hentet både rugmel og alt, hvad der ellers 
skulde bruges til sorte pølser og medisterpølser og andet. Så var 
der kun et gammelt hus til, helt nede ved viadukten, et gammelt 
stråtækt hus, som også tilhørte Ebbe Frederiks, og dér boede hans 
to døtre til deres dødsdag.

På højre side af vejen til GI. Holte fandtes der ingen huse. Der, 
hvor det dejlige anlæg op ad Skovbakken nu ligger, lå der en gård, 
ejet af Niels Frederiksen33. Hvorfor bakken hed Skovbakken, har 
jeg forgæves søgt at udforske, for der havde aldrig været nogen 
skov dér, bortset fra det, som kommunen for en snes år siden har 
ladet plante henne på Holtegårds mark. Skovbakken var jord, så
dan som hver landsby i sin tid havde —  et stykke jord, som var 
fælles ejendom. Dér var deres lergrav, og her havde de lov til at 
tage ler til at kline deres huse med. Der var ingen, der havde ler
klinede huse mere, men da kommunen vilde lave anlæg dér, så 
skulde de alligevel have alle bymændenes underskrift på, at de 
vilde fraskrive sig deres ret til at grave ler dér, og at de altså vilde 
give afkald på deres ret til byens fællesjord, og det vilde de altså 
alle, pånær denne Niels Frederiksen. Han sagde: »Det har jeg ikke 
spor imod, men har jeg lyst til at tage mig et læs ler dér, så vil jeg 
selvfølgelig have ret til at gå over og grave ler derovre«. Så kunde 
kommunen ikke lave sit anlæg på Skovbakken, før Niels Frederik
sen var død, så kunde han ikke længer gøre noget imod, at anlægget 
på Skovbakken blev lavet34.
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På den anden side af Niels Frederiksens jord, er der jo bygget en 
hel lille by nu, men når vi kommer op på Skovbakken, er der et 
langt stykke, som stadig er, som det har været alle dage. Ja, bage
riet dér er ikke fra 1895, for det brændte samtidig med, at GI. Holte 
mølle brændte.

Den, som er kendt i GI. Holte, véd, hvor kommunens stenplads 
er. Der ligger et stort to-etages hus, som kommunen ejede, og hvor 
Fritz Hübenbecker3“ boede. Der lå oppe fra vejen og ned et langt 
hus med en port, og så et enkelt hus ved siden af, hvor der boede 
en slagter36. I dette lange hus var der, så vidt jeg husker, fem lejlig
heder —  og det var som regel ikke Vorherres bedste børn, som 
boede dér. Der var altid sang og bægerklang et eller andet sled i 
Kurvekrogen, som det blev kaldt. En skønne aften så sang man 
og råbte halleluja, man dansede på bordet og slog på tromme. Så 
gik der ild i Kurvekrogen, og hele Kurvekrogen brændte. Man 
mente, at man havde fået reddet alle mennesker ud derfra, da man 
holdt mandtal, men pludselig var der én, som råbte, at Svenske- 
skomageren37 manglede. Det var en svenskfødt skomager, som 
boede helt nede i krogen. Nå, han var nok gået ned til Dobernosk, 
det var en anden skomager, som boede længere henne på gaden. 
Han hed Dombernowsky38, men han blev aldrig kaldt andet end 
Dobernosk. Men der var ingen, der kunde finde svenskeskomage
ren, før man begyndte at rode op i ruinerne. Her fandt man bag
delen af ham, det var det eneste, som var til rest. Men nu vidste 
man altså, hvor svenskeskomageren var henne.

Så går vi længere op ad gaden i GI. Holte. Her er det, at foran
dringen begynder at komme. De ved, at Øverødvejen nu fortsætter 
lige ud ved brosvinget —  ikke? Dengang gik vejen, GI. Holtegade, 
videre hen langs de hvide huse ved Holtegård. Der, hvor Ruff nu 
boer, gik vejen ned til smedien, og så drejede den op til GI. Øverød- 
vej ved Langkærgård. Dér ved de store græsplæner foran Holte
gård, dér lå tre bondegårde.

Holtegård ejedes i min tidlige barndom af en mand, som hed 
Kogsbølle39. Det var en meget klog mand, en dygtig mand, brygger, 
kemiker. Det var ham, som byggede Holtegårds bryggeri nede på 
hans egen jord lige ved Trørødvejen. Den røde avlsgård til Holte
gård, som nu er kommunens, blev også ejet af Kogsbølle. Der er
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så tit folk, som har forundret sig over, hvorfor i alverden Kogsbølle 
byggede Holtegårds bryggeri dernede i det sumpede hul.

Det havde den forklaring, at Kohavebakken mellem GI. Holte 
og Trørød dengang var tre bakker. Da man fik alting, korn, kul 
og den slags hen til Vedbæk med skib, og man skulle køre det op 
til Holtegård på hestevogn, så bestemte Kogsbølle, at når hestene 
havde trukket læsset gennem skoven fra Vedbæk til Trørød, og 
derefter op over den første Kohavebakke, så skulde de være fri 
for at trække læsset også over de to andre Kohavebakker, og så 
byggede han Holtegårds bryggeri på dette sted, og han havde des
uden også sit eget hjem dér, men havde ingen børn. Hans kone 
kørte hver dag om sommeren til Vedbæk strand og badede dér. En 
skønne dag gjorde hun det, som så ofte før, men hun kom aldrig 
tilbage. Hun svømmede for langt ud og gik til bunds; siden den 
dag boede Kogsbølle ikke længere på GI. Holtegård.

Efter Kogsbølles død fik en mand, hvis navn er skrevet i Dan
marks historie med uudslettelig skrift, Holtegård. Det var etatsråd 
H. N. Andersen40. Han købte desuden af brødrene Ibsen41, som 
var gårdopkøbere, de gamle gårde foran Holtegård. Han rev dem 
ned, lagde jorderne sammen og byggede det, vi allesammen var 
sure på —  Holte avlsgård. Han kunde ikke kalde den nye røde 
gård for Holtegård, for den gamle hvide gård var jo stadig Holte
gård, så måtte den nøjes med at hedde Holte avlsgård.

Den eneste af de tre bondegårde foran Holtegård, som blev til 
rest, var stuehuset til en af de gamle gårde, Hans Larsens gård42, 
som vi kaldte den. Det blev så senere til forsamlingshus, og Laurids 
Knudsen købte det. Der har været mange forskellige ting, indtil der 
tilsidst blev værtshus. Men det blev så heldigvis afskaffet for et 
år eller halvandet siden, for det var ikke den slags kroer, som vi 
kunde ønske ret mange af her i kommunen. Her gik så GI. Holte- 
gade forbi, til den nåede, som lige sagt, GI. Øverødvej. Den gik 
længere inde på marken syd for den nyanlagte Øverødvej, og den 
passerede lige tæt forbi Havarthigården og kom ind i byen lige 
ved Øverød skole.

Inde på marken syd for Øverødvej ligger der et gammelt hus, 
som hedder Teglværkshuset43. Jeg har ikke før vidst, hvad grunden 
til dette navn var, men da jeg sidste gang hørte gårdejer Frederik 
Clausen fortælle om Hans Nielsen på Havarthigården44 og hans
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teglværk, kunde jeg nok regne ud, hvorfor huset hed Teglværks- 
huset. Der boede jo folk, som arbejdede på Hans Nielsens teglværk 
og på selve Havarthigården.

Stort mere er der ikke at sige om GI. Holte i min barndom, for 
Gammel Holte skole, Skoleparken, Magdalenehjemmet og alt, hvad 
der findes dér, mejeriet og hele redeligheden undtagen Holtegårds 
bryggeri, fandtes jo overhovedet ikke i min barndom.

Jeg glemte før, da jeg fortalte om Trørød, ja mon der findes 
noget billede af det virkelige gamle Trørød, at der lå tre gamle 
huse i Lindevangen lige overfor sprøjtehuset, nu hedder det Linde
vangens have. Det var det allersidste gamle Trørød, som forsvandt 
under den første verdenskrig. De blev revet ned og jævnet med 
jorden. Thorvald Nielsen45 lagde deres jord ind under Lindevan
gens have, men de tre huse burde være bevaret, og ligesådan det 
gamle skovløberhus46 oppe ved skoven mod Vedbæk. Det lå midt 
på den nuværende vej til Vedbæk.

Lad os slutte med at gå en tur til Vedbæk. Se, i min barndom  
og ungdom var Vedbæk jo en helt anden by, end den er i dag. Ved
bæk var foruden de enkelte gamle fiskerhuse de store og fornemme 
herskabelige villaer på mange tønder land.

Andet var der ikke. Jeg vil gerne lige begynde oppe ved Aggers
hvile, det som nu er børnehjemmet, Jacob Michaelsens minde47. 
Selve hovedbygningen har ikke skiftet udseende, men parken var 
dengang smukkere, end den er i øjeblikket, for de folk, der den
gang havde Aggershvile, havde bedre råd til at holde parken, end 
børnehjemmet måske nu har. Det var de to gamle frøkener, sø
strene Barfred Petersen18, søstre til den frøken Barfred Petersen, 
som byggede villaen Høje Sandbjerg. Også denne villa er børne
hjem nu, børnehjemmet Betlehem. Avlgården, som ligger dér bag
ved Aggershvile, var jo også deres, og den var forpagtet ud, men 
den blev solgt fra. Der levedes jo et meget fornemt og herskabeligt 
liv på Aggershvile, ja altså fornemt i dette ords allerædleste og 
bedste betydning. Og sådan var det jo også for mange af de andre 
store, gamle ejendomme i Vedbæk. Det var fornemt, det var her
skabeligt, men det var også patriarkalsk. De, der kom på sådan et 
sted i deres unge dage og blev fæstet dér som tyende, de kunde 
gerne, om de selv vilde, blive der på livstid.

Da så den ene af søstrene Barfred Petersen døde, solgte den an-
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den Aggershvile til Jacob Michaelsen47, og så byggede hun oppe ved 
siden af søsteren på Høje Sandbjerg en stor villa, som hedder 
Østerlide. Disse søstre Barfred Petersen havde store ejendomme 
på Christianshavn på Bodenhoffs plads, og de havde umådeligt 
med penge. De havde også en halvbroder, som boede på Askebak
ken i Nærum49.

Tager vi nu fra Aggershvile og går nordpå, kommer vi først til 
Rolighed50. Det havde dengang et tilliggende på 23 tønder land, alt 
sammen park, gartneri og for så vidt også have for een familie, 
den gamle Grønske familie. Det var så aristokratisk og fornem og 
fin en familie, som man kan tænke sig, men også et sted, hvor folk, 
som på Aggershvile, blev deres levetid, når de kom dér. Denne 
Grønske familie har i over 100 år ejet Rolighed, og den gamle 
Grøn50, vi kaldte ham, han byggede gravhøjen nede ved Vedbæk 
kirke. Hver eneste morgen, hvorledes end vejret var, inden han 
tog til København, så gik han ned i gartneriet og hentede to bu
ketter blomster, og han gik ind og lagde dem på sin faders og mo
ders sarkofag inde i gravhøjen. Den familie havde også noget til 
overs for andre, de havde stiftet det grønske legat51.

Lige overfor Rolighed lå Sølyst52, men det var et nyere sted. Det 
var den gamle petroleumskonge Chr. Holm53, som byggede det, 
også sådan et fornemt sted. Når man kom dér, som 14 årig tjener
dreng, så blev man dér, til man var 80, så var den ikke længere.

Alle disse steder var der jo en stab af mennesker beskæftiget og 
ansat. Der, hvor nu Rosenlund ligger, lå der en meget større og 
prægtigere villa end den, som ligger dér endnu. Denne villa til
hørte en af de store handelsslægter i København, den gamle Fri- 
modtske slægt54 gennem flere generationer. Den var alligevel ikke 
god nok, da Gunnar Larsen55 fik fat på den, så skulde den jævnes 
med jorden, og så byggede han Rosenlund, som nu står dér.

Så vandrer vi lidt videre nordpå, og så kommer vi til den ejen
dom, som står mit hjerte nærmest, og som vel også er — eller var 
den fornemste ejendom i Vedbæk, nemlig Enrum56. Enrum tilhørte 
lensgreve Christian Danneskjold Samsøe57 på Gisselfeld, men En
rum hørte alligevel ikke sammen med fideikommisgodset Gissel
feld ved Haslev, det var grevens private ejendom. Det gamle En
rum brændte i 1864, da blev det nye Enrum bygget, men slottet og
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alle dets bygninger står den dag i dag i den samme skikkelse, som 
de gjorde dengang i min tidlige ungdom omkring 1901.

På Enrum har jeg været i gartnerlære (1901— 2), og I kan tro, 
at det kan skære mig i hjertet, når jeg nu går igennem parken, og 
jeg ser ugræs, selvsåede træer og snavs vokse alle vegne, når jeg 
husker, at der ikke fandtes nogen så smuk park på hele Strand
vejen som dér, med græsplæner helt som de engelske, med blom 
ster i tusindvis af alle de forskellige arter, som ikke fandtes andre 
steder end dér, med marmorstatuer i snesevis og mindesmærker 
rundt omkring. Nede på Mariehøjen var der således to mindes
mærker, dér lå grevens hunde og heste begravet. De fik allesammen 
deres marmorgravsten med en mægtig fin indskrift på.

Dér holdt den gamle greve og grevinde til, og dér tilbragte de 
det meste af deres tid. Der hørte også en stor avlsgård til Enrum, 
dens jord gik helt op til Nærum, og der var naturligvis særligt 
mandskab til at passe avling og til at forestå landbrug og alt, hvad 
dermed sammen hører. I gartneriet gik Hindberg58 foran —  eller 
lad mig sige familien Hindberg i 2— 3 generationer, den gamle 
Hindberg var egentlig godsforvalter for Enrum gods. Det var også 
sådan her, at der var et utal af tjenestefolk på Enrum, og når de 
kom dér, så blev de her alle dage. Jeg husker, at vi havde en stue
pige59, som vi allesammen kaldte den unge, og jeg syntes, at det 
lød mærkeligt, for hun var godt gråhåret, og så vilde jeg vide, 
hvorfor hun blev kaldt den unge. Ja, hun havde da kun været hos 
greven i 27 år, så det var da ikke noget at snakke om. Tjeneren, 
den gamle tjener, som bestemte det hele, Ole60 hed han, han var 
kommet hos greven som 14 årig tjenerdreng, og han døde, da han 
var 75 år gammel, og han havde aldrig været andre steder.

Enrum var et sted, hvor man levede livet —  det fornemste, det 
mest herskabelige. Danneskjold-Samsøerne er jo af kongelig æt, 
og de havde ret til at have kuske og tjenere i røde frakker og hatte 
med fjer. Nu havde den gamle grevinde fødselsdag den 8. april61, 
den samme dag, som kong Christian den niende, hun havde været 
hofdame, og greven havde været hofskænk, kongelig mundskænk, 
og det var lige så sikkert som dertil, at på slaget 10 den ottende 
april, så rullede der en række af rødklædte kuske og lakajer op 
for døren på Enrum.

Gamle Christian steg da ud af vognen for at lykønske Elisabeth.
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Og om aftenen ved halvsyvtiden var det også sikkert, at så var 
vores livkusk og Ole i deres røde pragt på kareten med fire heste 
for, og så kørte de til taffel på Fredensborg eller Amalienborg, eller 
hvor det nu var, at fødselsdagen skulde holdes.

Grevens sørgede også godt for deres gamle folk —  om somme
ren var der næsten som et helt alderdomshjem på Enrum. Grevens 
havde jo store ejendomme i København, og den gamle grevinde 
havde sørget for, at der var lejligheder, hvor de tidligere folk 
kunde bo, og hvor de fik deres penge til at leve for. Og så skiftedes 
de til at bo og være ude på slottet om sommeren og have deres 
sommerferie dér. Grevinden glemte aldrig nogen af os, når vi havde 
fødselsdag, det skulde hun nok huske. Til jul kom først anden
kusken kørende med en stor fjedervogn, og derefter grevinden i 
kareten med Ole, og så delte hun julegaver ud til os alle. På dem 
alle var der et lille kort, malet med et motiv et eller andet sted fra 
parken, hun holdt meget af at male. Jeg gemmer endnu et par 
stykker af kortene fra dengang i mit hjem.

Det var mærkeligt, jeg kommer i tanker om, at den gamle greve 
havde væddet med en af de andre fyrster om, hvem der havde den 
bedste kusk. »Det har jeg«, sagde greven. »Nej,det har jeg«, sva
rede den anden. »Nå, det skal vi nok få afgjort ved lejlighed«.

Så havde de været i København, og så skulde Christian82 selvføl
gelig køre. Han kørte kun, når greven og grevinden skulde køre, 
og Ole var kun på bukken, når de var med —  ellers var der ikke 
tale om, at de vilde tage afsted. Ikke tale om, nej. Da de så kom  
hjem til Enrum og holdt udenfor døren, og Christian slog et knald 
med pisken, så det skraldede, så trak greven sin modpart hen foran 
hestene: »Kom så hen og se«, sagde han, »kan din kusk gøre det?« 
Så havde alle fire heste ingen bidsler i munden, bidslet på hver af 
dem sad over næsen. »Kan din kusk gøre det«? Christian kunde 
køre sine fire heste alene med pisken, uden at de havde noget bid
sel i munden. Det måtte den anden herre erkende, at det kunde 
hans kusk alligevel ikke gøre.

Enrum er et af de ældste steder i Vedbæk, jeg skal ikke komme 
ind på at fortælle hele Enrums historie, men det er altså meget 
gammelt. Nede i haven ligger jo Karl den tolvtes kilde, hvorover 
der er rejst et mindesmærke63. Det kan gøre mig så ondt nu at se
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det ligge fuldt af skidt og møg, og ikke længer blive passet eller 
noget som helst.

Det står dér til minde om, at Karl den tolvte under svensker
krigen 1700 var indlogeret på Enrum og hentede sit vand fra kilden 
hver morgen. Og hver morgen, mens jeg var i gartnerlære på En
rum (1901), kunde man se lange rækker af piger komme rundt 
omkring fra herskabshusene med krukker og spande, de skulde 
hente vand fra Karl den tolvtes kilde. Der var mange mennesker, 
som troede, at vandet fra denne kilde havde særlig helsekraft, eller 
hvad man nu skulde kalde det.

Jeg ved ikke, hvor mange, men jeg tænker, at der er nogen, som 
har læst Carit Etlars lille fortælling, Karl den tolvtes stjerne64. Det 
handler om Karl den tolvtes forelskelse i den daværende ejers, 
Hans Fabritius de Tengnagels datter, Julie65. Nu er der selvfølgelig 
noget digt i det, det må der være i enhver digters værk, ikke, men 
der er lige så meget sandhed deri. Det har de gamle dokumenter, 
man nu har på Gisselfeld, bevist, at det skal være rigtigt. Og derfor 
rejste Hans Fabritius mindesmærket ved kilden, altså marmor
søjlen med den store indskrift på, at her boede Karl den tolvte fra 
den og til den dato, og her hentede han hver morgen sit første m ål
tid i form af et glas vand fra kilden.

Nu ligger Enrum altså hen. En del er udstykket, jorden er solgt 
fra, og resten ligger hen som et rent og skært vildnis. Det kan ikke 
alene gøre en gammel gartner ondt, men også den, som har været 
dér og set det og elsket det, som var dér. Det kan skære mig i hjer
tet at se, hvor forfaldent alting er nu. Det var der slet ikke tale 
om dengang, hvad det kostede, det betød intet, slet intet. Der måtte 
ikke sælges for en øre fra det store gartneri eller fra den store have. 
Vi måtte gerne give noget bort, så meget som muligt, men aldrig 
sælge noget. Kun til grevens egen husholdning, og så kunde man 
give resten væk.

Så kommer vi derhen, hvor Hedetoft har sin automobilhistorie. 
Dér lå den gamle Vedbæk kro. Dengang hed det nemlig ikke hotel, 
så fint var det ikke. I Nystrøms bog »Fra Nordsjællands Øresunds
kyst« (s. 397) findes der et billede af kroen o. 1870, sådan som 
den så ud: med rejsestalden liggende ud til Strandvejen, så man 
lige kunde køre ind, med en to etages krobygning med træbalko
ner ovenfor med købmandshandel og alt, hvad der skulde til en
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kro. Denne kro blev ejet af Jens Hansen Larsen, kaldet Odin66. 
Kroen brændte i 1898, og Odin byggede altså det nuværende Ved
bæk hotel lidt længere mod nord. Han byggede kun hotellet i den 
hensigt, at det skulde være en midlertidig historie, det var hans 
mening at bygge et stort badehotel på den gamle kros grund. Det 
blev imidlertid aldrig til noget. Når de kører forbi, så kig engang 
på de to gamle kastanietræer, der står lige indenfor muren. Under 
de kastanietræer står der en plade så tyk, båret af fire stensøjler, 
og dér sad Odin og hans kæmper og drak sammen med Drach
mann, der boede på villa Tåruhøj, en af de gamle villaer lidt nord 
på ved stranden. Jeg har haft navnene på alle kæmperne, som sad 
der ved stenmuren og drak (se nærmere anden artikel, Hans Elle
kilde om Odin og hans kæmper. 1881).

Der var i tidligere tid henved 90 tønder land til Vedbæk kro, og 
Odin fik travlt med at udstykke sin jord. Larsensvej og Marievej 
i Vedbæk er opkaldt efter ham selv og hans kone, Olgasvej og Mar- 
grethevej, og hvad de nu kan hedde, er opkaldt efter hans døtre67. 
Olesvej har navn efter den gamle tjener Ole på Enrum, som jeg 
lige har nævnt. Al den jord udstykkede han og bebyggede, og det 
fik han mere travlt med. Så solgte han Vedbæk hotel. Han havde 
ligeledes en stor vognmandsforretning, og den solgte han med. Det 
bekymrede han sig ikke større om, hotellet, dér kom han kun, når 
han skidde drikke, og det skete ret tit. Og nu Engvej i Vedbæk. 
Dengang gik Engvej helt op til engene i Maglemose på den anden 
side Kystbanen. Dér var dengang så sumpet på den eng, at man 
ikke kunde køre dér med hest og vogn, man måtte bære sæden på 
engen op til de mere tørre steder.

Odin var som sagt kromand, men han var en kromand af en 
særlig slags, som man ikke finder ret mange af her i Danmark.

Logen Kærnen under Nordisk Good Templarorden08, som min 
kone og jeg har været medlem af i mange år, vilde i 1906 eller 
sådan noget bygge dem et hus. Men de havde jo ingen penge, fordi 
det var fattigfolk, som stod i logen, og de vilde prøve rundt om
kring at få en eller anden til at forære dem en byggegrund. Der 
var grunde nok dengang, men der var ingen, som havde trang til 
at forære dem nogen grund.

Så en dag sendte Odin bud efter byggeudvalget, og så sagde han: 
»Hør, er det rigtigt, hvad jeg har hørt, at I gerne vil bygge jer et
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hus, men ingen grund har til at bygge det på«? »Jo, det var da rig
tigt nok«. »Ja, I kunde naturligvis ikke komme til mig«, sagde 
han, »og det kan jeg, fanden gale mig, godt forstå. Ser I godtfolk, 
jeg ved godt, at der siges, at jeg er den mest fordrukne mand i 
Søllerød sogn, og det kan der være noget om, men jeg har, dælen 
dundre mig, råd til at drikke. Men jeg har også set, hvor mange I 
har hevet op af møget, der ikke havde råd til at drikke, og derfor 
vil jeg give jer en håndsrækning. Gå nu ud og tag jer en grund, en 
af mine grunde, I kan tage den, livor I vil, bare ikke ud til Stations- 
vejen. Værsgod, nu kan I gå ud og finde jer en grund«.

Nå, vi valgte så, vi kvæghoveder, den grund, hvor afholdshotel- 
let nu ligger. Da vi så kom tilbage, sagde Odin: »Hvad? Vil I
have den.« —  » J a ------- « »Ja, det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg
havde været jer. . .  . jeg havde sgu taget en grund, der var bedre, 
men når man er så lossede, som I, er der vel ikke noget at gøre ved 
det?« »Nå, så skulde vi jo til at bygge. Skal jeg hjælpe jer med 
det?« spurgte Odin. »Ja, penge har vi jo ingen af, der skulde teg
nes aktier«. Medlemmerne havde jo ingen penge, de fem kroner, 
hver enkelt kunde undvære, hjalp jo ikke meget. Så skulde man 
jo prøve de store kanoner i Vedbæk. Der var bl. a. direktøren for 
Frederiksberg sparekasse69, han var medlem af ordenen i Køben
havn. Hans broder, fhv. indenrigsminister Bramsen, boede på 
Vikinghøj her i Vedbæk70. Til ham sagde hans broder på Frede
riksberg: »Du —  tegn så den første aktie!«

Nå, geheimeetatsråden tegnede den første aktie, og da man så 
kom rundt til de andre store kanoner, og de så, at geheimeetats
råden havde været der med 500-kronesedlerne, så måtte de jo også 
rigtigt frem. Nå, på den måde fik man da det ind, som man havde 
brug for.

Men da man så skulde til at lave licitationer og alt det der, så 
vilde Odin jo også se på de indkomne tilbud. Der var således m u
reren og tømreren, som begge to var medlemmer af logen. Så 
sagde Odin: »Skal du have så meget for det?« »Ja«. »Nå nå, det vil 
altså sige, at du skal snyde den forening, du selv er medlem af, 
ikke?« »Næh«. »Jo, fanden gale mig vil du så, for jeg ved sgu nok, 
hvad det koster at lave tømrer- og murerarbejde, for jeg har jo 
lavet så mange huse. Næh tak —  vil I have så og så meget, så får 
I det, ellers får I det sgu ikke«. Nå, så måtte de slå af.
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H. P. A ndersens ejendom  »Stenbakken« i Nyvang.

Kromanden kørte alle materialer, og da de skulde begynde at 
bygge huset og skulde til at mure, så kom han en dag og sagde: 
»Hov, det hus bliver alt for lille —  det skal være så meget større«. 
»Jamen nu var tegningerne jo godkendt og alt det der«. »Hvad 
rager det mig«, sagde Odin, »huset skal være så meget større«. 
»Jamen de havde jo støbt grunden så og så stor osv.«

Men huset blev så meget større, som Odin mente det rigtigt, og 
den tegning, som ligger godkendt nede på rådhuset, den mangler 
altså den ene trediedel af huset. Og den dag, den 7. nov. 1907, da 
huset blev indviet, da dansede Odin, så jeg var bange for, at hele 
huset skulde falde sammen. For han vejede sådan noget som halv- 
tredie hundrede pund, vil jeg antage.

Ja, I kan se Odins billede nede på rådhuset —  han var i mange 
år medlem af sognerådet. Dengang var det nemlig kystens folk, der 
bestemte noget i kommunen, de heroppe havde ikke meget at 
skulle have sagt.

Derhenne, hvor Odins tidligere kro havde ligget, byggede tele
fondirektør Fritz Johannsen sin smukke villa »Rosenhøj“. Telefon
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direktøren71 var en mand af en særlig støbning. Han var søn af en 
ingeniørkaptajn på Kronborg. Han sagde altid, at en ingeniørkap
tajn ikke havde råd til at lade sine sønner studere, men det gæl
der, fanden gale mig, ikke eksaminer —  det er ikke det, det drejer 
sig om, men det, at man kan noget, og at man vil noget, og vi tre 
brødre er blevet til noget alle tre. Den ene broder blev verdensbe
rømt, den botaniske professor W ilhelm Johannsen72, den anden 
blev stationsforstander i Silkeborg og druknede på Silkeborgsø- 
erne.

Jeg havde den glæde i 17 år, til både telefondirektøren og hans 
kone var døde, at være hos dem som deres gartner, og jeg har al
drig haft en arbejdsplads så god som her. Jeg har nemlig aldrig 
siden haft et sted, hvor jeg kunde gøre, som jeg vilde, uden bebrej
delser af nogen art. Jeg havde tilladelse til at bruge 30.000 kroner 
om året til haven, uden at spørge om noget. Når først jeg havde 
brugt de 30.000, kunde jeg komme og forlange nogle flere. Jeg 
skulde bare gøre regnskab for pengene —  men der var aldrig en 
bemærkning om, at jeg havde brugt for mange penge til det eller 
det, men hvis jeg havde talt forkert sammen og regnet en øre eller 
to forkert, så blev det bemærket. »Regnskab er regnskab«, sagde 
den gamle, »og det skal, fanden gale mig, være korrekt, men så er 
det lige meget med pengene forøvrigt«. Han brugte i årenes løb 
hundrede af tusinde kroner dernede til at skabe et paradis af en 
have, som nu ligger som det rene og skære vildnis.

Det var et par originaler disse to mennesker, telefondirektøren 
og hans hustru, men når man lærte dem at kende, kunde man ikke 
andet, end komme til at holde af dem begge to. Når man hørte dem 
til hverdagsbrug, så gik de altid og småskændtes —  det var noget, 
der hørte sig til. Men var der så en dag, at de ikke skændtes, så var 
det sådan, at man måtte sige til sig selv, at nu måtte der nok være 
noget galt. Fruen sagde, hvis det var, at direktøren havde bemær
ket et eller andet om husholdningen eller haven: »Du kan gå ind 
og passe dine egne ting, Fritz, dem blander jeg mig ikke i. Men det 
herhjemme har du ikke andet at gøre med end een ting, og ved du, 
hvad det er, Fritz, det er at betale«.

Ja, jeg skal måske fortælle et lille morsomt optrin mellem de lo. 
Lige indenfor muren var der en flisebelagt gård med vandbassin 
og springvand og alt det der, men nu skulle fliserne lægges om. De
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skulde lægges, som de havde ligget i et kloster oppe i Sverige, som 
de begge havde set på en rejse, men de kunde ikke blive enige om, 
hvorledes fliserne havde ligget i dette svenske kloster (Vadstena?). 
Direktøren sagde, at fliserne lå på den ene led, og fruen sagde, at 
de lå på den anden led, og det skændtes de om i månedsvis. Nå, så 
kom først den ene og så den anden af dem og sagde til mig: »De 
må rejse op og se, hvordan de fliser ligger«. »Ja, ja«. Først kom  
fruen og sagde: »Jeg betaler, jeg betaler«. Nå —  så kom bagefter 
direktøren og sagde: »Hør, vi får jo ikke fred, før vi har konstate
ret det der. Hvornår har De tid, skal De nogen steder i pinsen?« —  
»Næh«. »Kunde De så ikke gøre mig den tjeneste at rejse derop og 
se på det dér, og så får De et brev med fra mig. De skal bare nyde 
livet, tage Dem et ordentligt værelse, få en bil at køre i, bruge de 
penge, De skal bruge —- og så kan De få penge, inden De rejser, 
eller De kan få dem, når De kommer hjem —  det er ligegyldigt«. 
»Den er god«, svarede jeg, »jeg damper af«.

Nå, jeg kom hjem igen fra Sverige, og jeg mødte om morgenen 
direktøren, og han spurgte: »Nå, hvem havde så ret?« —  »Ja, det 
havde fruen«. —  »Ja, det tænkte jeg nok«, sagde han, »hvor meget 
brugte De på rejsen?« Jeg brugte 180 kroner«, svarede jeg. Det var 
mange penge dengang. »Nå, vær så god«, sagde han, og så gik han.

Så lidt efter kom fruen. »Nå, er De kommet hjem? Havde jeg så 
ikke ret?« »Jo«, svarede jeg. »Jeg har altid ret«, sagde hun. »Hvor 
mange penge brugte De?« —  »180 kroner«, svarede jeg, men jeg 
har fået de penge, jeg skulde have, af direktøren«. —  »Når jeg har 
sagt, at jeg betaler, så betaler jeg, nu skal jeg gå ind og hente pen
gene«. Så hentede hun de 180 kroner og gav mig dem, og hun 
sagde til mig: »De kan godt bruge dem alligevel«. Og det kunde 
jeg naturligvis godt. På den måde har jeg haft mange, mange mor
somme oplevelser, hos disse elskværdige, og alligevel så særpræ
gede gamle mennesker.

Telefondirekløren begyndte med at drive de gamle l'rederiks- 
bergske sporvogne, jeg tror da, at der stadig er nogle endnu, der 
kan huske de røde frederiksbergske sporvogne. Så startede han 
sammen med Saabye og Lerche ingeniørfirmaet Saabye, Lerche 
og Johannsen. Så kom han til telefonen, hvor der dengang var 
120 abonnenter, og her startede han hele det vældige foretagende, 
som nu er Københavns Telefon Aktieselskab. Han var og vilde
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også gerne være som en fader for alle sine folk, som blev ansat i 
telefonselskabet. Der var ingenting, som ikke en telefondame, en 
telefonarbejder, eller hvem det nu var ved telefonen, blev hjulpet 
med, det var ligegyldigt, hvad det var, det drejede sig om. Bare de 
kom, så skulde han nok finde ud af, hvorledes han bedst kunde 
være dem til nytte. F. eks. jeg har været med ham ude at køre 
mange gange, der var en eller anden ved telefonen, som nok vilde 
bygge sig et hus, og så havde han købt sig en grund. »Jeg kører ud 
og ser på grunden«, sagde han. »Næ, den grund er alt for dyr for 
Dem, den passer slet ikke —  næh, der og der ligger grunden«. Så 
blev de enige 0111 grunden. »Hvordan —  har De arkitekt?« »Nej«. 
»Her er arkitekthuse i bunkevis, fat i arkitekterne, vær så artig, 
frem med 3— 4 forslag. Hvordan vil De ha’ huset?« »Helst sådan 
og sådan«. —  »Godt, sådan og sådan bliver huset bygget. Vi sør
ger for det, og vi ordner det hele, og så betaler De så og så meget 
for huset 0111 måneden —  så klarer vi det«.

Da direktøren i 1925 var 70 år gammel, rejste han for at søge 
afsked, det skulde jo foregå helt i stilhed. Men da telefondamerne 
og telefonmændene opdagede det — jeg havde selv en svigersøn73, 
som jeg ved et lykkeligt træf fik ansat dér —  sendte de en enstem
mig adresse ned, hvor han var rejst hen, og bad ham om at trække 
sin afskedsansøgning tilbage, og lade være med at gå af som tele
fondirektør, for de vilde på det inderligste bede onkel Fritz om at 
blive ved, så længe han kunde, og han blev da også ved, til han 
døde i 1934, 79 år gammel.

Ja, jeg kunde fortælle i timevis 0111 mine oplevelser med disse 
særprægede, herlige gamle mennesker.

Lad mig lige slutte min omtale af dem med at fortælle. Da fruen 
i 1931 var død, så kom den eneste søn, de havde, til mig og sagde: 
»De vil vel gerne med til moders begravelse?« —  »Ja, det havde 
jeg da i høj grad regnet med«. —  »Ja, for De er også på listen«, —  
»På listen?« spurgte jeg. »Ja, hun har skrevet en liste over dem, 
som måtte komme med til hendes begravelse, og De står på den 
liste«. Der var 30 mennesker af vidt forskellig art, som stod på 
listen, blandt andre et par frelser soldater, en tømrersvend, en m u
rerarbejdsmand, som arbejdede hos os i Vedbæk. Ved begravelsen 
stod telefondirektøren dér med listen. Der kom jo bunker af m en
nesker foruden, allesammen nogen, som ikke stod på listen. De
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fik slet ikke lov til at komme med til fruens begravelse. Farvel, 
sagde direktøren.

Lad mig nu, da jeg har stået og sludret så længe, slutte med en 
af de andre store, gamle Vedbækejendomme, Henriksholm74. Den 
var i min barndom o. 1895 en gammel, meget gammel, bondegård, 
og så var der en meget gammel villa til. Den tilhørte jo vel i et 
halvt hundrede år kammerherre v. Rosen75, som vel nok i 35 år 
var sognerådsformand her i kommunen. I kan se hans billede med 
det store skæg på rådhuset. Gården brændte for hans efterfølger, 
og jeg glemmer aldrig, selv om det nu er mange år siden, det syn, 
da alle gårdens dyr brændte inde. De lå der i rækker og var døde.

Nu skal man huske på, hvilket gammeldags brandvæsen vi 
havde her i Søllerød kommune dengang. Der var jo nok sprøjte
hus i hver af byerne. Der stod en sprøjte, sådan en stor vaskebalje 
med en pumpe i, hvor to mand i hver ende kunde pumpe. Så var 
det sådan, at der var en brandfoged i hver af byerne, og at de, 
som havde heste, de skulde køre vand i tønder. De skulde køre 
een tønde, to tønder, tre tønder, fire tønder, alt efter ejendommens 
størrelse. Nå, og de, som ikke havde heste, de var så enten vand
bærere eller pumpesvende. De var inddelt i to roder, og de bar et 
mægtigt messingskilt på maven, hvor der stod enten vandbærer 
eller pumpesvend, første rode eller anden rode. Når der så blev 
ildebrand, så skulde brandfogeden jo først finde ham, der skulde 
ride ud og sige brandfolkene til. Hvis han nu var ude i marken, og 
det varede en tid, inden han fik fat på en hest og fik dem alle sagt 
til, og de endelig kom afsted til brandstedet, så er det givet, at der 
aldrig var en ildebrand, hvor der var en stump til rest, når brand
folkene endelig nåede frem. Hvis man så endelig fik en spand vand 
op i denne pumpe, så var der i regelen ingen slange, der var så tæt, 
at vandet kunde nå at komme ud af strålespidsen, det rendte gerne 
ud af slangen, før det nåede så langt.

Ved den store brand på Henriksholm (1909) var det således, al 
den øverste politimyndighed her på stedet mødte frem. Det var 
politiassistent Blom76 i Lyngby, han var en gammel original, jeg 
ved ikke, om der er nogen her, som kan huske ham. Blom var 
selvfølgelig mødt i trekantet hat og med sabel og ellers alt, hvad 
der hørte sig til.

Brandmajoren var en gammel slesviger, som hed Scharff77, han
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var smed og boede i GI. Holte. Dengang var der jo ikke så meget 
by som nu, og han kunde da se ud over markerne, at det brændte 
på Henriksholm. Så smed han, hvad han havde i hænderne, og så 
løb han til Henriksholm, lige så stærkt han kunde, men så var der 
jo alligevel god ild i det hele. Nå, de havde jo fået noget brand
mandskab skrabet sammen, og politiassistenten havde givet befa
ling til, at der skulde sprøjtes på møddingen, for den var der også 
gået ild i. Og det vilde Scharff ikke finde sig i. Han sagde til brand
mandskabet, at de ikke skulde sprøjte på møddingen, men henne 
ved gården et sted, hvor der endnu var ild.

Så gik politiassistent Blom hen og sagde til ham: »Ved De, hvem  
jeg er, min gode mand?« —  »Næh!« —  »Jeg er politimester Blom 
fra Lyngby, og når jeg befaler, så skal De lystre!«

Dér stod smeden og kløede sig i nakken, han havde endnu ikke 
fået skødeskindet af. Men så tog han skødeskindet op under den 
ene arm og en træsko i hver hånd, og så rendte han over markerne 
hjem til Gammel Holte. Her iklædte han sig sin eneste uniforms- 
genstand, en gammel kasket med en guldtresse om, og afsted igen 
ud over markerne til Henriksholm, hen til politiassistenten, nappe 
ham i en af de blanke knapper, og sige til ham: »Ved De nu, hvem  
jeg er? Nu er jeg fanden gale mig, hverken Deres gode mand eller 
smeden fra GI. Holte, men jeg er, fanden gale mig, den brand
major i Søllerød.« Og så måtte politiassistent Blom falde til føje, 
vende sig om og gå og lade brandmajoren overtage hele befalin
gen ved resten af branden på Henriksholm.

Ja, det var altså sådan småtræk her fra nordsiden af Sølle
rød kommune, jeg kunde godt være blevet ved et par timers tid 
endnu, men vi skal jo også hjem i aften. Jeg siger tak, fordi de 
har været tålmodige så længe og hørt på al min snak.

Hans Ellekilde: Efterskrift og noter.
Grundlaget for den her udgivne frem stilling: H. P. Andersen  

»Vandringer fra Gøngehuse og Trørød til GI. Holte og Vedbæk« er et 
foredrag, som H. P. holdt ved et m edlem sm øde i Søllerød kro d. 12. 
maj 1959, altså næsten tre år før hans død d. 1. april 1962. Foredraget 
blev held igvis optaget på bånd af blikkenslagerm ester W erner Ruff,  og 
dette bånd blev afskrevet og overgivet til H. P. Det var mit ønske, 
at H. P. skulle arbejde videre med dette ganske naturligt helt forelø
bige m undtlige manuskript, så det kunde blive omsat i skriftm æssig
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form og derefter i trykfærdig, velordnet stand blive optaget i Sølle- 
tødbogen. Men H. P. nåede før sin død kun at foretage nogle tilfæ ldige 
sm årettelser i båndmanuskriptet her og der. På bestyrelsesm ødet d. 
9. novem ber 1962 blev det på mit forslag vedtaget at udgive dette 
manuskript i strammet, skriftmæssig, men ellers uforkortet stand, og 
med de tiltrængte nærmere oplysninger i m ine noter.

H. P.s data er desværre ikke optaget hverken i det store Biogra
fiske leksikon bind I, eller XXVII, eller i nogen af de Blå bøger. 
Derfor indleder jeg m ine noter med hans data, for at de kan være 
let tilgængelige for hans venner og sognefæller.

Hans dåbsnavn (Birkerød kirke 1885)) er Anders Hans Peter An
dersen. Han er født i Gøngehuse, Sandbjerg d. 20/5 1885. Hans fader, 
parcellist Jørgen Peter Andersen  (20/10 1860— 14/2 1935) stammer 
i lige m andlig lin ie fra gårdfæster i Sandbjerg 1682 Hans Olsen (1641 
—10/3 1716), hvis efterslægt stod i tyende- og venskabsforhold til her
skabet på Hørsholm med klenodier fra dette venskab bevaret helt til 
vor egen tid. Med sikkerhed ved vi, at Jørgen P. Andersens farfader 
i 1816, Hans Jørgensen, var kongelig forrider hos prinsesse Charlotte 
og i 1845 kusk hos hendes brodersøn, kronprins Frederik den syvende.

H. P.s m oder Inger Sophie Nielsen  (4/11 1864— 21/8 1932) var ene
ste datter af velstillede husm andsfolk i Gøngehuse, hendes barndom s
hjem var H. P.s og hans mange m indre søskendes barndoms paradis.

Den store tragedie i H. P.s liv  var, at hans fader ikke kunde fast
holde sit barndomshjem i Gøngehuse, men fra 1894 fik daglejerkår 
i Trørød, senere blev han havemand. H. P. kom derfor til at gå have
vejen, ikke skolevejen, sådan som hans gode gamle lærer Franck i Hø
sterkøb så ihærdigt ønskede. Efter fortsat skolegang i Høsterkøb (ikke 
Trørød) og efter konfirm ation i Birkerød (ikke Vedbæk) 1900 kom 
H. P. i gartnerlære på Vikinghøj i Vedbæk 1900— 1, på Enrum 1901— 2, 
og på handelsgartneriet Fortly i Islemark 1902— 3. I årene 1903— 6 var 
han selvstændig gartner på Emdrupborg højskole.

Så bosætter H. P. sig i København, b liver 15/3 1907 borgerlig viet 
på Københavns Rådhus med københavnerinden, Dorthea Christensen  
(28/1 1884— 13/12 1964). Der var fire døtre i ægteskabet, Åse og Ihith 
født i København, Anna Magdalene i Gøngehuse og Kirstine Gyda  på 
hans ejendom Stenbakken i Nyvang.

Dansk Gartnerblad maj 1945 oplyser, at H. P. i sin  københavnstid  
uddannede sig hos havearkitekt J. P. Andersen,  at han i 1912 flyttede 
til sin  barndom sby Gøngehuse, at han i ti år var ansat hos storsekre
tær for Odd-Fellowordenen, kaptajn S. Ravn, Kastanievej 6, og at 
H. P. i 15 år var gartner hos telefondirektør F. Johannsen  på Rosenhøj 
i Vedbæk. I 1918 fik H. P. bygget sit eget fremtidshjem  på Stenbakken 
i Nyvang, hvor han boede sin  øvrige levetid  til sin  død d. 1. april 
1962. Han blev begravet på Vedbæk kirkegård i sine forældres grav
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sted. De havde ligeledes opnået at få deres eget pæne lille hus i N y
vang.

H. P. sluttede sig i sin meget tidlige ungdom til afholdsbevægelsen, 
og det endda i en ret yderliggående form. Han blev en af afholds- 
bevægelsens ledende mænd for Danmark som helhed, han var således 
fra 1934 medlem af ordenens hovedbestyrelse og ordenens storsekre
tær. Han opnåede ligeledes at b live frimurer, og det af høj observans. 
Han sluttede sig også tidligt til socialdem okratiet .Hans livsm ål var 
fremfor noget at gøre de danske arbejdere ædruelige. Han blev lokal
redaktør for Socialdem okraten i egnen nord for København 1933 
og medlem af Søllerød sogneråd 1946— 58. Jeg henviser herom til 
Ulrik Schous m indeord i dobbeltårgangen af Søllerødbogen 1960— 61. 
Af vort selskab var han indflydelsesrigt menigt m edlem fra 1949—  
1962, jeg vil gerne fremhæve hans ypperlige redegørelse for »Arbejder
bevægelsen i Søllerød Sogn i Søllerødbogen 1950 og hans fortrinlige 
bidrag af Folkesagn i Søllerødbogen 1953, fra hans moders fam ilie.

Mens det har været et ret let arbejde at skrive m ine noter til pastor 
W edels Vedbæk kirkes bygning og indvielse 1870— 71, er det samme 
desværre ikke tilfældet med noterne til H. P.s »Vandringer«. Det var 
et overordentlig vanskeligt arbejde, som det er næsten umuligt at nå 
blot nogenlunde til bunds i. Jeg v il være taknem melig for rettelser, 
forbedringer, og for nye oplysninger, hvor de måtte mangle.

Hovedkilden til disse noter er mit store personkartotek til Søllerød 
sogns personalhistorie i det 19. århundrede, bygget på Søllerød sogns 
folketæ llingslister 1787— 1911 i Rigsarkivet, udfyldt med oplysninger 
fra Søllerød sogns kirkebøger både i Landsarkivet (1746— 1892) og 
i Søllerød kirkebøger 1892 f., som pastor Granild med stor elskværdig
hed har givet m ig adgang til. Desuden undersøgelser af Birkerød sogns 
folketæ llingslister og kirkebøger (1705— 1892), især for Sandbjerg 
og dets overdrevsby Gøngehuses vedkom m ende. Mange oplysninger 
slam m er fra fru overbibliotekar Annalise Børresens righoldige karto
tek i Nærum bibliotek om Søllerød sogn i den danske litteraur, grund
laget for hendes kommende arbejde en bibliografi om Søllerød sogn 
i den danske litteratur. Jeg henviser desuden til oplysningerne om 
kommunens store gårde i J. J. Hansens Større danske Landbrug I 
1930. (cit JJH.)  og til J. C. la Cours tre sam linger Danske Gaarde 
(IV 1907— 18) (cit. laC. 1907, laC. 2 saml. og laC. 3 sam l). Om disse 
to forfattere, se Biogr. Lex. IX 224 f, og V s. 432 f. Der henvises gen
nemgående til Eiler Nystrøm s Fra Nordsjællands Øresundskyst 1938 
(cit. NØ.),  til W. Haste Strandvejen og dens Beboere 1930 (cit. Hasle), 
til Biografisk Lexikon I— XXVII, cit. BL., samt til Holte Juleblad (1922 
— 36, cit. HJ) og til Søllerødbøgerne 1942— 61, cit. Sb.

1) Gøngehuse kaldes i Birkerød sogns Markbog 1682 for Sandbjerg  
huse. Her boede i 1682 fem navngivne jordløse husmænd, rim elig
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ligvis udvandrere fra de af svenskerne 1658 erobrede Gønge her
reder i Nordskåne. Sml. Frederiksborg Amts Stednavne s. 30.

2) Den gamle hannoveraner hed Heinrich Christof Vehrs. Han var 
født 24/9 1850, kommet til Danmark 1875, gift samme år i Birkerød  
med Ane Kirstine Hansdatter (1851— 1905) fra Rudegårdshuse. 
Han selv lever 1912, da H. P. og fam ilie bor til leje i hans ene 
hus.

3) Den berømte danske frihedskæm per S ven d  Poulsen Gønge (o. 
1608— o. 1685) har næppe direkte haft noget med Nordsjælland  
at gøre, trods H. P.s og Cai M. W oels påstand derom. Se m in lev
nedsskildring af ham i Præstø Amts historiske Aarbog 1947 s. 31—  
68), sml. H. C. Hansgaard Af Gøngernes og Gøngehøvdingernes 
Saga 1956.

4) H. P.s oldem oder ( =  hans moders morm oder og fru Eva Kamp- 
mann m oders farm oder) hed Kirsten  Rasmusdatter,  født 1811 i 
Isterød og død 1895 i »Gønga« ved vejen Gøngehuse— Trørød. 
Hendes mand, vejmand Ole Hansen, var født 1803 i Vallerød 
og død 1867 i Gøngehuse. Det er Kirsten Ole Hans’, som har for
talt sit oldebarn H. P. det smukke folkesagn »Den sorte tjeners 
grav«, se Sb. 1953 s. 90— 91.

5) »Hersholm«  er en »fordanskning« af den fra hoffet stammende 
tyske benævnelse »Hirschholm« =  Hjortholm, sml. Frederiksborg 
Amts Stednavne s. 32— 33, Chr. Christensen Hørsholms Historie 
1879 s. 17 f. Navneform en Hørsholm har form entlig været anvendt 
af hans oldefar Ole Hansen fra Vallerød, som H. P. opfatter som  
kulsvier, ganske ligesom  fru Eva Kampmanns moder har gjort 
det. Om de såkaldte »kulsviere« i Nordsjælland, formodet indvan
drede fra Belgien i m iddelalderen, se kustode L. P. Petersen« 
K ulturbilleder fra Nordsjælland 1915, sml. de to nordsjællandske 
romaner Zacharias N ielsen Kulsviere 1893 og Ellen Bondesen  
Kulsvierdrengen 1942. Mærk også B. Lex III 519, hvor Gunnar 
Knudsen, den store stednavneforsker, fordøm m er kulsvierroman- 
tikens fader, topografen L. F. Both  (1823— 87). »Berygtet er såle
des hans bog om »Kulsvierne« 1868, hvor han, som hjemmel for 
de mærkværdigste påstande, citerer latinske diplom er og andre 
kilder, der ikke indeholder det m indste af, hvad han påstår«.

6) Højnæsgaard (Sandbj. matr. 2 b) ligger lige nord for vejen Gøn
gehuse— Trørød.

7) Sandbjerg er i m odsætning til Gøngehuse ( note 1) en ældgam
mel dansk landsby, se f. eks. C. Christensen Hørsholms Historie 
288— 89, Frb. Amts Stednavne s. 33, Henr. Pedersen Danske 
Landbrug i 1688, 1928, s. 6.

8) Det var snarest en af tipoldem ødrene, der reddede sig ved Sand
bjergs brand i 1813, oldem oderen Kirsten Rasmusdatter (note 4) 
var i 1813 kun to år gammel
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9) Mallegård  (Trørød matr. 7 a, ofte kaldt Malkegård, se laC. 1907
IV 324, JJH. I 703. Det var her, at H.P.s fader Jørgen Peter Ander
sen var daglejer efter den tvungne opgivelse af fødegården i Gønge
huse 1894.

10) Bedstem oderen er farmoderen Anna Magdalene Mortensdatter  
(1817— 95), kludekræmmeren er vistnok Christian N ielsen (1825 
— 8/11 1909).

11— 12 JDalsbakken  (Trørød matr. 4 f );  beboeren ,ingeniør Jünger  
er ens med trævarefabrikant Otto Jünger, født 5/1 1855, som le
ver 1901, søn af instrumentmager Edvard J. (1823— 99, se BL. 
XII s. 1 (>9f).

13) Kirsebærlunden  (Trørød matr. 11) var 1901 beboet af bolsmand 
Hans Jørgensen, født 13/5 1845 i Birkerød sogn.

14) Elleslettegård, (Trørød matr. 8, laC. 3 saml 228), var 1901 beboet 
af Jens Chr. Jensen, født lier 20/4 1866, lever 1911. Om gårdens 
overgang til vanførevæsenet, se Vanførehjemmet årgang 30.

15) Konen på Elleslettegård 1807 hed Gunhild Saxesdatter (1782—  
8/1 1848), piletræet er afboldet HJ. 1934 s. 24, sml. Sb. 1943 s. 88, 
Rich. Petersen Minder fra Øresundskysten 1891 s. 44— 53.

16) H. P.s tænker rim eligvis på broderen til hans m oders farfader 
husm and N iels Esbensen, født 1782 i GI. Holte død i Gøngehuse 
5/2 1864, men han har foreløbigt ikke kunnet findes i Birkerød 
sogns folketællingslister 1834, Í840 og 1845. Broderen har m uligvis 
heddet Jens Esbensen. Heller ikke købmand Harreschou har jeg 
kunnet finde i folketæ llingslisterne 1901 og 1911.

17— 18) Om indlem m elsen af enklaverne i Trørød bymark kan jeg 
henvise til Søllerød Tidende d. 9/1 1947, hvoraf det fremgår, at 
forhandlingerne går helt tilbage til 1941, hvor sagen blev rejst af 
Søllerød sogneråd, men faldt i 1943 ved afstem ningen i Birkerød  
sogn som helhed.
Den afgørende forhandling med sognerådsform anden i Birkerød, 
Kaj Jensen, nu viceborgm ester og folketingsm and (se Elberling, 
Den danske Bigsdag III s. 111— 2) synes at have fundet sted i 
decem ber 1946, godkendt i Søllerød sognerådsm øde 18/12 1946, 
hvor man ønskede at indlem m elsen skulde finde sted fra 1. april

1947, men den officielle indlem m else af enklaverne ved Maglekilde- 
vej fandt først sted i 1950.

19) Landpostbud i Trørød 1901 hed Hans Mortensen, han var født 
i Karlebo sogn 13/4 1854, han kom 1890 fra København, og han 
døde i Trørød 12/7 1913.

20) Krogholmgård  (Trørød matr. 4 a, se laC. 2 saml. 186, ejedes 1901 
af gårdejer Ole Jensen (6/3 1852— 26/6 1904), fra 19/9 1905 af jæ
germ ester Tverm oes (1863— 1941) på Søllerødgård, se note 24 og 
25. Se også HJ. 1934, 7— 9.
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21) Langagergård  (Trørød matr. 3 a, laC. 3 saml. s. 227— 8). Gården 
ejedes 1901 af gårdejer Niels Christian Petersen (16/6 1864— 22/3 
1916), søn af gårdejer Peder Christophersen (1821— 81).

22) Lindevangen  (Trørød matr. 2 a, se laC. 1907 s. 327, JJH. 702, 8, eje
des 1865— 94 af gårdejer Lars Chrislopliersen  (27/8 1825— 4/4 
1894), søn af gårdejer Christopher N ielsen (1801— 65) på Linde
vangen. Saml. note 45. H. P. tænker på hans søn, gårdbestyrer 
af Lindevangen 1894— 1921.Hans Peter Christophersen (23/9 1863 
— 22/4 1921), og på gårdejer N iels Christophersen (20/5 1830—  
18/7 1906) i GI. Holte.

23) Kypergården  (Tr. matr. 6 a ), som 1901 ejedes af dyrlæge Lars  
Christian Jensen  (1853— 1928, se Da. Dyrlæge 1949 s. 199, HJ. 
1936 s. 7). Han var søn af gårdejer Hans Jensen (1812— 83).

24) Trørødgården  (Trørød matr. 5 a, se laC. 1907 s. 326— 27. Det var
24— 25) Odins fødegård, sml. her s. 22. Gården ejedes 1901 af hans

svigerinde Anna Christiansen, og frall/3 1908 af jægermester Tver- 
moes på Søllerødgård. Hans forpagters søn Chr. Funder er født 
29/2 1896 og konfirmeret i Sollerød kirke 1/10 1911. Hans fader 
nævnes ikke hverken i Trørød folketælling 1901 eller 1911.

26) L yn gby— Vedbækbanen  blev åbnet for drift 25/8 1900, forkortet 
Lyngby— Nærum fra 1/3 1921 og omlagt fra Jægersborg til Nærum  
15/5 1936. Se reklamehæftet Lyngby— Nærum-banen »Grisen«, 
Oplevelser gennem 50 Aar 1950, sml. Morten Buch Danmarks 
Jernbaner I s. 314— 15. Det i 1921 nedlagte banestykke Vedbæk—  
Nærum, bevaret som en skovvej, kaldes stadig for »Grisestien«.

27) Nærum matr. 2 a. laC. 1907, 331— 2, JJH. I 703, NØ. 337. Går
den var fra 1886 ejet af grosserer Alfred Christensen  1842— 1925, 
se BL. V. s. 4).

28) Bakkegården  (Holte matr. 22 a) var 1901 ejet af grosserer A. W. 
Galle, B lindesam fundets velgører.

29— 30) Bjærgegård  (Gl. H. matr. 4 c) H. P.s morfar var husmand, 
veteran Jørgen N ielsen i Gøngehuse (12/3 1831— 22/5 1906). Hans 
søster hed Ane Kirstine Nielsen  (5/9 1822— 9/10 1910), gift o. 1850 
i Birkerød med N iels Jens Mathiesen (7/7 1826:— 25/3 1907. To af 
ægteparrets sønner lever 1901, Jens Peter født 27/6 1851 og Jens 
født 27/4 1853, men hvem af sønnerne H. P. sigter til, vides ikke.

31) Det kan ikke med sikkerhed bestemmes, hvem  »Klods Hans« er, 
men der lever i al fald i 1901 i GI. Holte en tøjskomager Hans 
N ielsen, født 20/1 1838, død 27/2 1909.

32) Ebbe Frederiks gård  (GI. Holte matr. 2 c ). Denne gård ejes 1901 
af gårdejer Frederik  Hansen, født i Luserød 12/7 1832, søn af 
af gårdejer Hans N ielsen og død i G. H. 24/4 1916. Han er gift 
med Marie Sophie N ielsen, født i Gl. H. 18/2 1836 og død her 
20/6 1919. I folketælingen 1901 nævnes hans to døtre Johanne, 
født 24/6 1877 og Anna født 27/10 78, men slet ikke nogen søn
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Ebbe Frederiksen. Den Ebbe  H. P. tænker på, må være gårdejer 
Ebbe Pedersen,  f. 1786, død 28/7 1871. Der synes intet som helst 
fam ilieskab at være mellem Frederik Hansen (1832— 1916) og 
Ebbe Pedersen i samme gård.

33— 34) Niels Frederiksens  gård er nok Gl. H. matr. 3 e ejet af Niels 
Frederiksen den ældre (1834— 77), hans enke Birthe Kirstine An
dersen i 1901. Sønnen N iels Frederiksen den yngre født 11/1 
1869, er gårdforpagter i 1901 og er død 3/9 1943.

35) Entreprenør Frilz Hiibenbecker  (1874— 1937) se Sb. 1949 s. 98 
og 1950 s. 52— 4, sognerådsform and 1920— 21.

36) Slagteren er vistnok Vald. Viggo Thorvald Wagner  (1852— 1901).
37) Svenskeskom ageren hed Anders Christensen, født 29/8 1829, uvist 

hvor i Sverige. Han kom til GI. Holte 1870 fra Birkerød sogn, og 
han omkom ved Kurvekrogens brand 16/12 1904.

38) Skomager Anker Em il Dom bernow sky,  født i Usserød 18/11 1839, 
kom til GI. Holte 1863 og døde her 31/3 1920).

39) Brygger Erhard Ursin Kogsbølle (18/11 1833 i N ibe— 19/4 1906 
i København), gift 20/7 1863 med Magnilla Kirstine Djørup (30/4 
1837— 16/8 1889), se S. O. Fasting »Lægen Frands Caspar Djø- 
rups Slægt« 1913 s. 26— 27). Hans gård kaldes la Cour 1907 s. 
325 N y Holtegård.

40) Etatsråd H. N. Andersen  (1852— 1937), se BL. I s. 343— 53. Han 
ejede Holtegård 1900— 1911, sml. NØ. s. 357— 58, Mogens Knudsen 
Blade af GI. Holtes Historie 1957. Gården kaldes la C. 1907 328— 
29 Holtegaard. Efter JJH. er etatsråd Andersens avlsgård opført 
1906.

41 )Brodrene Ibsen var født i Nyboder. Adolf Frederik (1839— 6/12 
1899) og Carl Ludvig (25/8 1837— 18/5 1917), se BL .XI s. 179— 
80.

42) Ingen af de to gårdejere Hans Larsen  eller Laurits Knudsen  er 
nævnt i Folketæll. for GI. Holte 1901 eller 1911.

43) Teglværkshuset  i Øverød var 1901 beboet af husm and N iels Fr. 
Petersen (21/12 1852— 19/3 1902).

44) Havartigaard  (Øverød matr. 6 a, laC. 1907, IV 330— 31 JJH. I 696 
— 8, NØ. 332) var 1901 ejet af gårdejer Hans Nielsen  (1822—  
1902), gift med den kendte mejeridam e Hanne N ielsen fra Vej- 
legaard (1829— 1903, se BL. XVII 72— 73, Sb. 1945 s. 85— 115).

45) Thorvald Nielsen  i Trørød købte Lindevangen 1924, se JJH 702.
46) Skovløberhuset  i Trørød var 1901 beboet af skovløber Lars Jør

gensen (23/9 1834— 19/1 1903).
47) Jacob Michaelsen  (1835— 1911 se BL. XV 577) var direktør for de 

forenede papirfabrikker. Hans søn, direktør Ernst Michaelsen, 
skænker ved gavebrev af 30. juni 1920 Aggershvile til Københavns 
kommune til oprettelse af børnehjemmet »Jacob M ichaelsens 
m inde. sml. NØ s. 379 og det lille jubilæum sskrift 1946 »Børnehjem

85



Jacob M ichaelsens m inde« 1921 —  5. april —  1946. sml. Børnesa- 
gens Tidende 1921 s. 190— 91 og 1961 s. 25.
Om ejendomm en Aggershvile se i øvrigt NØ 376— 79, 669, Haste 
s. 103 laC. 1907 s. 322, JJH. 689 -  91, jfr. Henr. Scharling Livs- 
m inder s. 112 f 119, sa. Min hustru og jeg s. 138ff. (som m erferie 
1870).

48) Der er tale om Julie Charlotte Barfred Petersen  (1831— 30/4 1911) 
datter af grosserer Troels Georg Petersen (1800— 9/5 1877) og 
hans første hustru, Eline Pedersen, sml. her s. 30. Hendes søster 
Emma solgte 1911 ejendomm en til dir. Aug. Mellentin og flyttede 
op til søsteren Henriette på Høje Sandbjerggård (Holte matr. 2 b). 
laC. 1907 s. 327— 28.

49) Askebakken i Nærum  (matr. 17 a), ejet af Georg Barfred Petersen  
(23/2 1852— 15/11 1938).

50) Rolighed i Vedbæk, se NØ. 379— 81, 669, Haste 104— 6, John Hart
mann i Berl. Tid.s Aftenavis 22/7 1958. Rolighed kom i fam ilien  
Grøns besiddelse 1855. Gamle Grøn var grosserer Ludvig  Jens 
T. Gron (1827— 1910, se BL. VIII 403— 5. Det var ham, som op
førte fam iliegravhøjen på Vedbæk kirkegård i anledning af sin  
m oder Caroline Louise Mikkelsens død i 1882. Det grønske legat, 
bestående af friboliger for værdige trængende indenfor m iddel
standen er stiftet i 1860, se Repertorium over Legater I 60 sml. 
s. 302 f.

52— 53) Om Sølyst i Vedbæk, se NØ. 381— 82, 669, Haste 106— 8. Sø
lyst ejedes fra 1881— 1912 af grosserer Johannes M. Holm (1835—  
1912) og efter hans død af sønnen generalkonsul Chr. Holm  1872—  
1950, se BL. X 413— 4 og her s. 51 f.

54) Rosenlund  i Vedbæk, se Haste 108. Om fam ilien Frimodt,  se BL. 
VII s. 463— 6. Grosserer Hugo A. F. Frimodt døde på Rosenlund  
27/10 1906, 76 år gammel.

55) Ingeniør Gunnar Larsen, født 10/1 1902 på Frederiksberg, se BL. 
XXVII 364— 65. Han var i tyskertiden fra juli 1940 m inister for 
offentlige arbejder.

56) Om Enrum  se Danske Slotte og Herregaarde. I 1944 s. 216— 21, 
NØ 382— 88, Haste 110— 1, laC. 1907 s. 321— 23. Det bør betones, 
at H. P.s skildring af lensgrevelivet på Enrum snarere tilhører 
tiden o. 1870— 80, da den gamle lensgreve endnu levede (død 
1886), form entlig m eddelt H. P. af den gamle Ole tjener, end 
det er virkelig selvoplevelse 1901 af den 16-årige gartnerelev, 
fuld af almueromantik overfor det storslåede herskabsliv.

57) Den g amle lensgreve, her s. 33 f, hed Christian C. S. Danneskjold  
Samsøe (1800 86), se Danm. Adels Aarbog 46 s. 226— 27 BL.
V s. 590— 1. Han ejede Enrum fra 1845 til sin død 4/4 1886. Hans 
første hustru, englænderinden Elisabeth Brudenell Bruce (1805—
47), oplevede kun i to år den første Enrumstid. Lensgreven blev
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anden gang gift 19/3 1850 med hofdame Anna Z yph ten  (12/2 
1818— 29/7 1903). Det er hende, som er H. P.s »gamle grev
inde«, se note 61. Hun boede i sin  enketid 1886— 1903 i Amalie- 
gade 5, København. Folketællingslisterne fra 1890 og 1901 viser  
hendes husvæsen som herskabeligt, jævnlig med samme tyende 
begge disse år, men ingenlunde som lensgreveligt. Hun synes 
således ikke at have haft kusk, hverken 1890 eller 1901, men 
derim od en tjener Ole Christensen, født 25/12 1854 i Karrebæk, 
som havde været i København siden 1872, (Sml. note 60).

58) H. P.s lærem ester 1901— 2 var gartner Viggo G. F. Hindberg  
(1858— 1930), son af Feodor Christian Hindberg (1807— 84), se 
s. 37 n. 8. Sml. Sv. Bruun og Axel Lange Danmarks Havebrug s. 
149— 51 og NØ. 388.

59— 60) Den såkaldte »unge stuepige«  kan desværre endnu ikke nav- 
nebestem mes, men den gamle Ole tjener  er m uligvis i 1901 have
mand og opsynsm and på Enrum 1901 Ole Jensen  (1839— 1914), 
der jo netop døde 75 år gammel (Sml. s. 69).

61) Den gamle grevinde, Anna, den tidligere hofdam e (se n. 57), var 
ganske vist født 1818, samme år som kong Christian IX, men 
tidligere på året, nem lig 12/2 1818 imod kongens 8/4 1818. Hen
des mand, den gamle lensgreve, havde været overstaldm ester ind
til 1848 og derefter overskænk i årene 1848— 70, se BL. V s. 591.

62) Lensgrevens fabelagtigt dygtige kusk Christian  kan desværre 
ikke bestem mes nærmere end hos H. P.

63) Mindesmærket ved Carl d. XII.s k ilde  i Enrums have er rejst 
1786 af den store handelsm and Conrad A. Fabritius de Tengnagel 
(1731— 1805, se BL. VI 553— 4, sml. Thyra Jensen, Constance 
Leth 1922, især s. 27— 33, 50— 55, 113— 17 og NØ 385— 86.
Selve indskriften (se Chr. Christensen, Hørsholms Historie 274, 
NØ. 385), oplyser ,at F-T-s hjemm elsmand om Carl XII.s besøg 
i Vedbæk 28/8— 4/9 1700 er bonden Lars Pedersen i Vedbæk, der 
på den tid  havde fæstet grunden omkring denne kilde.

64) Den lille efterrom antiske, fuldkom m en opdigtede fortælling »Karl 
den I l t e s  stjerne  1900 synes umiddelbart efter Carit Etlars død 
9/5 1900, se BL. IV 184— 87, digtet af hans enke Olga Schultz (1853 
— 1927). Mærkelig nok gengiver H.P. fortællingens indhold helt 
forkert. Hos fru E. dræber en landsforvist svensk greve og rosen
forædler på Enrum sin datter Ursula, opfattet af fru E. som Carl 
XII.s eneste elskede, som han aldrig kunne glemme, hvorfor han 
bestandig siden hen var kysk over for alle kvinder.

65) Julie som datter af Hans de Tengnagel, nævnes ikke i Danmarks 
Adels Aarbog 1920, s. 466— 73, hverken som datter af eller søster 
til Conrad Alex. Fabritius de Tengnagel, hvis fam ilie først kom 
til Enrum i 1745, 45 år efter Carl den XII besøg i Vedbæk sep
tember 1700.
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66) Vedbæk kro  (Vedbæk matr. 2 ), se NØ. 396— 97, Haste 113, her s. 
17 ff. »Odin og hans gamle kæmper«. Odin =  kroejer Jens Larsen, 
er født i Trørød på Trørødgård 1845 og død i Vedbæk 1921. Om 
Drachmann på Tårnhøj, se lektor Poul Schjærff i HJ. 1933 s.
12— 15, sml. Mogens Knudsen i Sb. 1943 s. 60— 67.

67) Marievej er opkaldt efter »Odins« hustru Karen Marie Mouritzen 
Margrelhevej  er opkaldt efter datteren Margrehe Charlotte født i 
1882, Olgasvej er opkaldt efter datteren Olga Rigmor, født i 1878.

68) se gartner Avnholt Logen Kærnen  gennem  50 år, sml. Afholdsbe- 
vægelsen i Danmark III s. 364— 65.

69— 70) Sparekassedirektør Julius Bramsen  (1845— 1925, se BL. III 
605, indenrigsm inister L udvig  Ernst Bramsen  på Vikinghøj (1847 
— 1914), se BL. III 608— 10.

71) Rosenhøj i Vedbæk, se Haste 113— 4, G. Brøchner Nordiske Villaer 
og Hjem s. 47— 48.
Telefondirektør Fritz Johannsen  (1855— 1934, se BL. XII side 
16— 21). Han blev gift 1887 med Marie Bauditz, død 11/2 1931).

72) Professor Wilhelm Johannsen  (1857— 1927, es BL. XII s. 26— 29).
73) H. P.s svigersøn  var telefonm ontør Carl Larsen, Strandvejen 327, 

i Vedbæk, gift med H. P.s ældste datter Åse og død 25/5 1951.
74) Vedbæk matr. 1 a Henriksholm , se laC. 1907 IV 326— 6, JJH. I 

697— 9, NØ. 395— 96, Haste 115— 6, gården brændte 1909 og blev 
genopført 1911.

75) Kamerherre Carl Anton v. Rosen (1819— 91) se 36 n 6. Han 
og hans fam ilie ejede Henriksholm  1867—1902 og blev her efter
fulgt af grosserer Carl H. M elchior (1855— 1931), se BL. XV s. 
465— 6.

76) Politiassistent Hans Peter Laurits Blom  (1830— 1914), se Candidati 
juris 1954 s. 186— 7.

77) Brandmajor, sm edem ester Wilhelm Fr. Schjarff  er født 17/12 
1846 i Vangede. Han kom til GI. Holte 1870 og han døde her 
28/12 1915.



F R E D E R I K  C L A U S E N
Af Ulrik Schou.

Frederik Clausen fødtes den 1. maj 1889 i Bellinge sogn på 
Fyn som søn af gårdejer Hans Voldsgaard Clausen og hustru 
Andrea Karoline Jørgensen. Efter at være uddannet ved landvæ
senet og efter at have aftjent sin værnepligt ved garderhusarerne 
kom Clausen til Søllerød kommune, hvor han den 25. oktober 
1912 blev gift med Anna Jacobsen på Havarthigaard, født den 
11. marts 1893 som datter af forpagter Julius Jacobsen og hustru 
Hanne, født Jensen. Anna Clausen var oldebarn af den lands
kendte Hanne Nielsen med ostene fra Havarthigaard.

Samtidig med giftermålet blev Clausen forpagter på Havarthi
gaard i Øverød. Den gang en stor gård med et anseligt tilliggende. 
Alle, der kører ad Øverødvej fra Øverød mod GI. Holte, vil lægge 
mærke til den store proprietærgårds bygninger på højre side, 
næsten op imod Kirkeskoven. Øverødvej gik den gang tæt forbi 
gården. Jordene strakte sig fra Øverød by næsten helt op til GI. 
Holte.

De nuværende store og smukke bygninger, der afløste en tid
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ligere gård, der lå helt ud til den daværende Øverødvej, opfør
tes 1864— 66 af Hanne Nielsens mand, Hans Nielsen, der uretfær
digt nok kom til at stå i skygge af sin kendte hustru. Det bør 
imidlertid nævnes, at Hans Nielsen ikke alene selv udførte teg
ninger til huset, men også leverede stenene fra sit teglværk på Ha
varthigaard. Dette teglværk leverede i øvrigt også sten til gen
opbygningen af Frederiksborg Slot efter branden i 1859.

I 1923 overtog Anna og Frederik Clausen Havathigaard som 
ejere. Det hjem, som disse to gæstfrie og hjertevarme mennesker 
her skabte ikke alene for deres 3 døtre, Else, Grete og Birthe, 
men for en talløs skare venner, vil for alle dem, der fik lov at 
nyde godt heraf, stå som centrum for en endeløs række af værdi
fulde og glade oplevelser. Som eksempel kan nævnes, at hver søn
dag formiddag samledes her en kreds af venner for at drøfte 
tidens problemer og i øvrigt blot for at være sammen. Man invi
teredes ikke, man kom bare, og både Anna og Frederik Clausens 
åbenlyse glæde ved hver ny gæst, der dukkede op, var så umid
delbar og ægte, at man aldrig vil kunne glemme den.

Anna Clausen var sin mand en forstående og dygtig støtte i det 
store og uegennyttige arbejde, han gennem en menneskealder ud
udførte for sin kommune. Men udover det store arbejde, hun 
havde med at hjælpe sin mand i gårdens drift, når han var optaget 
af sine kommunale hverv, fik hun også tid til at udføre et højt 
påskønnet arbejde iblandt sognets beboere, ikke mindst dem, 
der trængte til hjælp på den ene eller den anden måde. I sand
hed en stor kvinde, der ikke tænkte på sig selv, men på alle andre 
—  naturligvis først og fremmest som den kærlige mor for sine 
3 piger.

Frederik Clausen var fra sit hjem og sin tidligste ungdom poli
tisk interesseret, så det var ikke mærkeligt, at han hurtigt kom ind 
i det kommunalpolitiske arbejde her i Søllerød kommune. Alle
rede i 1921 blev han indvalgt i sognerådet, som det da hed, og som 
ved dette valg atter fik konservativt flertal efter 4 års socialde
mokratisk styre. I 1925 valgtes han i en alder af 36 år til sogne- 
rådsformand. Skønt han var så ung, forstod han hurtigt med sin 
begavelse og sit initiativ at præge sognerådets arbejde og dermed 
kommunens udvikling.

De følgende li år blev rige arbejdsår for ham, hvor han så
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kommunen begynde at ændre karakter fra landkommune til for
stadskommune, hvor flere og flere —  mange tidligere sommer
beboere herude —  tog fast bopæl, fordi de her fandt så smukke 
og fredelige omgivelser. Men denne stigende tilflytning gav også 
mange problemer for sognerådet, problemer, som vi har set mange 
af Københavns andre omegnskommuner med store vanskeligheder 
kæmpe sig igennem på et senere tidspunkt.

Selv om den stærke tilflytning måtte betyde store problemer 
for sognerådet, har kommunen aldrig været i økonomiske vanske
ligheder takket være Clausens vidtskuende forudseenhed.

Vedbæk, Nærum og GI. Holte skoler udvidedes, talrige veje an
lagdes, før det blev kostbart at ekspropriere til dem, ligesom  
mangfoldige andre byggerier gennemførtes.

Da Københavns kommune, der i den periode opkøbte adskil
lige gårde i omegnskommunerne, formentlig med indlemmelse 
som bagtanke, havde besluttet at købe de 2 store gårde, Holte
gård og Nærumgård, viste Clausen, at han også kunne handle hur
tigt og dristigt, idet han fik sognerådet med til at købe disse 2 
gårde for næsen af København. Hvad dette har betydet for Søl
lerød Kommunes harmoniske udvikling, kan overhovedet ikke 
vurderes højt nok. Man kan blot tænke på de store arealer, som det 
herved har været muligt at fritlægge, bl. a. ved den for et års tid 
siden gennemførte fredningsplan, hvorved store, smukke områder 
er bevaret for eftertiden.

Ved dette køb fik Clausen, hvad der den gang var noget ganske 
nyt, amtsrådets tilladelse til at aktivere disse gårde på en særlig 
konto i kommunens regnskab. Det vil sige, at alle udgifter og 
indtægter, der vedrører gårdene, føres på denne konto, således at 
gårdenes køb ingensinde er blevet til udgift for kommunens skat
teborgere .Tværtimod tør man måske røbe, at der nu er et million
overskud på kontoen.

I det hele taget kan man om Clausens dispositioner sige, at han 
drev forudseende byplanpolitik, før der var noget, der hed by
planer. Når Søllerød kommunes beboere i 1965 kan glæde sig 
over så mange smukke og frie områder, så skyldes det for en stor 
del Clausens forudseenhed i denne periode. At denne planlæg
ning senere fortsattes og blev sat i system af dygtige efterfølgere 
i formandsstolen (nu borgmesterstolen), gør ikke Clausens ind

91



sats ringere. Se andre omegnskommuner, hvor man i tyverne og 
trediverne forsømte byplanlægning eller manglede forudseen
hed, og tænk på, hvor smukt og hensigtsmæssigt, det kunne have 
været gjort.

Det, der senere hen har givet ham den måske allerstørste glæde, 
når han tænkte tilbage, var Holte Gymnasium.

Efter talrige vanskeligheder og forhandlinger lykkedes det 
at bygge et gymnasium op på den solide grundvold, som den 
Clausen, der på det tidspunkt var formand 1'or skolens bestyrelse, 
i 1914 startede Holite højere Almenskole, udgjorde. Både som 
bestyrelsesformand og som sognerådsformand gjorde han en 
meget betydelig indsats for at gennemføre denne plan. På gym 
nasiet omfattes hans navn og indsats da også med den største 
respekt og veneration. At kommunens borgere også værdsætter 
hans initiativ på dette område, ses af den vældige tilstrømning af 
anmodninger om optagelse af elever i skolen, en tilstrømning langt 
større, end skolen kan rumme. Men tilføjes må det, at skolen 
stedse har været begavet med en stab af dygtige lærere og pæda
goger; lad kun ét navn blive nævnt: rektor Oscar Schlichtkrull, 
skolens første og helt usædvanlige rektor —  en stor personlighed.

En meget væsentlig side af Clausens virksomhed —  en side, der 
for ham var den mest betydningsfulde —  var omsorgen for børn 
og ældre mennesker. Ved socialreformens gennemførelse i 1933 
blev Clausen valgt til socialudvalgsformand, et hverv, som han 
gik op i med liv og sjæl og hele sit varme hjerte. Talrige beboere 
rundt i kommunen vil da også til stadighed mindes denne venne
sæle og hjælpsomme socialudvalgsformand. De to eneste ting, 
der skal fremdrages i denne forbindelse, er folkepensionistboli
gerne i Øverød og hans enestående arbejde i foreningen De gamles 
Vel, som han fulgte med stor interesse og kærlighed lige til sin død.

En personlighed som Frederik Clausen med hans begavelse, 
hans fremsyn og hans dristige initiativ, måtte naturligvis møde 
modstand. Og Clausen blev i sandhed ikke skånet. Adskillige per
soner —  også inden for sognerådet —  som manglede evnen til at 
forestille sig Søllerød kommunes udvikling i fremtiden, men som 
uheldigvis havde både indflydelse og midler, satte en stigende hetz 
i gang imod ham.

Clausen, der var kendt langt udover kommunens grænser som
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en af tidens dygtigste kommunalmænd, måtte igennem en lang og 
bitter kamp, som kun medtages, fordi den —  efter at være sluttet 
med Clausens afgang som sognerådsformand i 1943 —  endnu 
engang viste, at han var en usædvanlig personlighed.

Man rejste en storm imod gårdkøbene af en sådan karakter, at 
det blev nødvendigt for Clausen, der i samme periode havde 
erhvervet Næsseslottet med hele det nuværende skønne »Furesø- 
parken« til kommunen, påny at afhænde selve slottet til Køben
havns kommune, der nu benytter det til rekreationshjem. Tænk, 
hvis kommunen havde fået lov at beholde hele Næsset med den 
sjældne og smukke natur. Man rejste indvendinger imod, at gym 
nasiet skulle koste borgerne 280.000 kr. i 1938/39 (der var 030 
børn) tilsyneladende uden forståelse for skolens værdi.

Rådhuset, som også er Clausens værk, søgte man ved alskens 
modstand og chikanerier at hindre, men man opnåede blot at for
sinke (og fordyre) det. Det toges i brug i 1942 og er nu i 1965 un
der udvidelse. Er det ikke et klassisk eksempel på det rigtige frem
syn: Et rådhus, der kan holde cirka 20 år til en stærk, men for
udset stigning i indbyggertallet. Udvidelsen var forudset allerede 
dengang, men naturligvis har tiden helt ændret de daværende 
planer.

En enkelt episode fra dengang bør nok fastholdes. »Den konser
vative Forening«, hvor Clausen var bestyrelsesmedlem en men
neskealder eller mere og formand i op imod en snes år, var også 
blevet påvirket af den hidsige agitation i den lokale presse. 
Ved en generalforsamling den 18. januar 1937 var der mødt over 
400 af foreningens ca. 435 medlemmer —  noget også i dag helt 
usædvanligt. Her holdt Clausen sit livs store tale. Han talte i en 
times tid —  uden manuskript —  og fremlagde på mesterlig vis 
sit syn på hele den indviklede sognerådssag i Søllerød, svarede 
udførligt på alle de angreb, der i tiden forud var rettet imod ham. 
Den, der oplevede denne aften, vil aldrig glemme den —  og særlig 
ikke Clausens tale. Han fik da også flertallet med sig.

Efter det postyr, der nu engang var sat i gang, måtte udgangen 
blive, at samtlige konservative medlemmer af sognerådet blev 
udskiftet, hvilket skete ved valget i 1943. Clausen havde da siddet 
i 17 år som formand for sognerådet fra 1925— 1943, med undta
gelse af 1 år, 1940— 41, hvor oppositionen ved lodtrækning fik
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formandspladsen. En stor og betydningsfuld indsats var afsluttet 
og —  bittert nok —  uden en eneste tak herfor.

Siden har der også siddet dygtige og fremsynede sognerådsfor- 
mænd og borgmestre i Søllerød kommune, og det er åbent erkendt, 
at Clausens dispositioner var rigtige, og at de har været til uvur
derlig gavn for kommunen.

Men Clausens personlighed viste sig måske ikke mindst derved, 
at han aldrig var bitter —  heller ikke imod dem, der vitterlig gjor
de ham ondt. Så stort var hans sind.

Af Clausens mange tillidshverv udover de kommunalpolitiske 
skal blot nævnes nogle enkelte. Han var således i en lang årrække 
bestyrelsesmedlem i Københavns Amts Landboforening samt 
vurderingsmand for Østifternes Kreditforening i 30 år fra 1932 
til sin død. Endvidere var han kongelig udnævnt formand for 
jagtrettens afløsning i Nordsjælland. Som tegn på, hvor respek
teret han var også udenfor Søllerød kommune, kan endelig 
anføres, at han i 1926 blev indvalgt i bestyrelsen for Københavns 
Amts Sognerådsforening, hvis næstformand han var fra 1928 og 
indtil 1943.

Han mistede sin trofaste hustru Anna i 1950, en sorg, som 
han havde meget svært ved at komme over. Døtrene var nu alle 
gifte, så selv om familiesammenholdet stadig bestod, måtte han 
føle sig ensom. I 1956 giftede han sig med fru Vanner Clausen, 
enke efter skoleinspektør Suaning, hun blev ham en uvurderlig 
støtte og kærlig hjælp, særlig i de sidste svære år —  indlil han døde 
den 22. november 1962.

Lad dette slutte med den måske allerstørste begivenhed i Clau
sens liv. Man kan overhovedet ikke beskrive den dybe glæde, han 
følte og prøvede at give udtryk for, da jeg i overværelse af de 3 
voksne døtre overbragte ham meddelelsen om, at Søllerød Kom
munalbestyrelse enstemmigt havde besluttet at tildele ham »borg
mesterpension«. Det var ikke pengene, der betød noget, nej, det 
var dette, at det officielle Søllerød nu anerkendte hans livs
lange indsats for Søllerød kommune. En såre velfortjent tak, der 
lod vente 20 år på sig, men som lykkeligvis nåede frem i tide.

U lr ik  S ch ou .
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FORMANDENS MEDDELELSE 
TIL MEDLEMMERNE

Jeg meddeler herved, at jeg af hensyn til gennemførelsen før 
min død af mit livs hovedarbejde Nordens gudeverden  III Guder 
og myter og IV Livets ring, tilsammen henved 1200 sider, ønsker 
at træde tilbage som selskabets formand på førstkommende ge
neralforsamling og som selskabets årbogsredaktør ved afslutnin
gen af Søllerødbogen 1964— 65, forhåbentlig den 25. juni 1966 
ved mindefesten for de syv faldne i 1864.

Jeg ønsker derefter virkningsfuldt at hjælpe mine efterfølgere 
som formand og redaktør med Søllerødbogen 1966— 67, som jeg 
gerne vil have udsendt på min 50 års dag som beboer i Sølle
rød sogn, nemlig min bryllupsdag d. 3. april 1967, om jeg da lever 
så længe, som min gamle moder altid sagde.

Kan den nu udgivne dobbeltårgang med ikke ringe ret beteg
nes som en Vedbækbog, så skal 1964— 65 bogen ubetinget være 
en mindebog for Søllerød sogn i 1864— 65 og 1966— 67 årbogen 
et minde om kongegaven 1766, (gårdfæsterne som selvejere), for
met især som en Øverødbog.

I min glanstid som formand 1945— 55 havde jeg ganske ud
mærket hjælp af overbibliotekar Erling Hoffmeyer som selskabets 
sekretær og kasserer. I min følgende mathedstid 1956— 63 gik det 
desværre for mig, altfor meget som det kunde, og ikke som det 
skulde.

Efter et hårdt arbejde i 1964, især på 1864-bogen og en syge
ligheds- og krisetid i 1965’s første fem måneder har jeg endelig 
omkring 1. juni 1965 fundet de hjælpere, direktør Poul Aage An
dersen som sekretær, og O. Guldborg som kasserer, som gør, at 
jeg idag kan se selskabets beståen og fremgang i møde med fuld 
fortrøstning og tillid. Kassereren skaffede med påskønnelsesvær
dig hastighed de mange klichéer, som stadig var nødvendige
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for bogen, ganske som Hoffmeyer i sin tid. Og om Poul Aage 
Andersens dygtighed som sekretær er mange af selskabets med
lemmer personlig overbevist, dels ved artiklerne i Søllerødbogen 
om Nymølle, dels ved det meget smukke og store besøg på Sølle- 
rødgård d. 26. september og ved udflugten til vore fæller i Vær
løse d. 24. oktober m. v. Han har tillige overvundet den af besty
relsen enstemmigt udpegede formand, professor, dr. phil. Roar 
Skovmands  personlige betænkelighed, så han gav os begge det 
afgørende tilsagn ved et møde på Gammelbo d. 2. september 
1965. Jeg vil da på førstkommende generalforsamling foreslå 
professor Skovmand valgt som Selskabets formand, helst sådan, 
som det hed før 1915, ved kåring. Det vil blive til selskabets gavn 
og glæde i lange tider, efter min afgang, dygtigt støttet af civil
ingeniør G. Jørgensen som næstformand, direktør Poul Aage An
dersen som sekretær og årbogsredaktør og af kommunekasserer
O. Guldborg som selskabets kasserer, sådan som Skovmand vil 
blive det.

Jeg beder som formand selskabets medlemmer tilgive årbogens 
alt for sene fremkomst og glæde sig med mig over, at jeg dog kom 
i havn til sidst. Jeg håber virkelig, at jeg alligevel, ikke helt med 
urette, skal kunne sige om min Vedbækbog 1962— 63 med Alex
ander Kiellands gamle skipper Worse: »Jeg kommer sent, hr. 
kunsul, men jeg kommer godt.«

Jeg ønsker i nært samarbejde med Poul Aage Andersen og O. Guld
borg at gennem føre følgende Søllerødbog 1964— 65, til udgivelse så 
vidt mulig den 25. juni 1966: 1) De syv faldnes m inde, 2) H. C. An
dersens besøg på Olufshøj i Søllerød juli 1864, 3) Hundrede 1864-vete- 
raner, bosatte i Søllerød sogn 1876, 4) Da Nordbanen kom til Nyholte
1864. (ved trafikkontrollør Parbøl,  Dansk Jernbanem useum ), 5) Fam i
lien Hvidt i Vedbæk 1810— 85 (ved Poul Aage Andersen), 6) Til ære 
for afdøde provst Sparsø hans oplysninger om sig selv og sine hjæl
pepræster i Søllerød kirkes kaldsbog.

Gammelbo i Øverød, 18. oktober 1965.

Hans Ellekilde, 
fratrædende formand.
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H A N S  E L L E K I L D E

17 - 2 1891 —  1 - 3  1966

Det er vemodigt at tænke på, at vi ikke mere skal mødes med 
vor formand gennem mere end 20 år, magister Hans Ellekilde, 
som ganske pludseligt afgik ved døden den 1. marts i år. Han 
havde netop i årbogen for 1962— 63 taget afsked med Selskabets 
medlemmer, for som han selv udtrykte det, at anvende sine sid
ste år til gennemførelsen af sit livs hovedværk: Nordens Gude- 
verden, hvoraf endnu manglede bind III: Guder og Myter, og 
bind IV: Livets Ring, og, som han tilføjede, for virkningsfuldt at 
hjælpe sine efterfølgere med udgivelsen af Selskabets årbøger for 
1964— 65 og 1966— 67, som han meget ønskede at få udsendt på 
sin 50-årsdag som beboer i Søllerød kommune, nemlig den 3. april
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1967 —  »om jeg da lever så længe«, skrev han. Vemodigt, fordi 
han gennem alle disse 20 år var så levende interesseret i at op
retholde den videnskabelige standard for Selskabets årbøger og 
gennem udflugter og møder at samle medlemmerne om vor skøn
ne kommunes historiske forhold. Vore årbøgers indhold og de 
mangfoldige afhandlinger og beretninger fra hans hånd bærer 
vidnesbyrd om hans store kærlighed til Historisk-topografisk Sel
skabs hele virksomhed.

Hans Ellekilde blev født i Hellebæk den 17. februar 1891 som 
søn af vognmand, sognefoged Peter Ellekilde og dennes hustru 
Anna Ellekilde. Hans skolegang begyndte i hjemegnens skole, 
men da dennes formål ikke svarede til den videbegærlige drengs 
evner, sendtes han til Sorø Akademi, hvorfra han blev stndent 
i 1908, altså kun 17 år gammel. Efter gennemført universitets
studium tog han i 1917 magisterkonferens med folkemindeviden
skab som hovedemne, men ikke alene det, året 1917 blev i del 
hele taget et mærkeår for magister Ellekilde. For det første blev 
han umiddelbart efter sin konferens knyttet som arkivar til Dansk 
Folkemindesamling under Københavns Universitet, og for det an
det indgik han ægteskab med Ella Rasmussen, datter af grosserer 
Hans Rasmussen, Oslo, og dennes hustru, malerinden Anna Hal- 
vor-Hansen, og endelig blev magister Ellekilde borger i Søllerød 
kommune, som nævnt ovenfor, den 3. april 1917, idet han på 
bryllupsdagen flyttede ind på »Gammelbo« i Øverød, der som le
gatbolig blev stillet til rådighed for ham af Svend Grundtvigs 
Mindelegat, som ejede og stadig ejer ejendommen, der dengang 
var bleven ledig ved professor Axel Olriks død den 17. februar 
1917.

1 de derefter følgende år udfoldede magister Ellekilde en me
get omfattende skribentvirksomhed, såvel i tidskriftartikler og a f
handlinger, som ved udsendelsen af større værker af folkeminde
videnskabelig karakter. Blandt disse sidste, ialt 22 værker, var
1. og 2. bind af »Nordens Gudeverden«, der udkom i tiden mel
lem 1926 og 1951.

Det siger sig selv, at man, da Historisk-topografisk Selskab blev 
stiftet den 27. februar 1942 med finanshovedbogholder Hans Bjar
ne som formand, straks sikrede sig magister Ellekildes medvir
ken og indtrædelse som menigt medlem i styrelsen. Da under
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tegnede samtidigt indtrådte i styrelsen, også som menigt medlem, 
har jeg endnu i frisk erindring det dybe indtryk Ellekilde gjorde 
på os alle ved sin omfattende, presente viden i historiske spørgs
mål og hele sin temperamentsfulde og smilende tillidsfulde per- 
sonlighedsudfoldelse. Det faldt derfor også ganske naturligt, at 
han blev styrelsens formand, da finanshovedbogholder Bjarne 
døde den 4. februar 1946, en formandspost han bestred i de si
den da forløbne 20 år, ikke alene administrativt, men også på 
den måde, at han med sine lykkelige evner som skribent i årenes 
løb forfattede et meget betydeligt antal afhandlinger vedrørende 
kommunens historiske topografi, et overmåde værdsat forfatter
skab, der altid vederlagsfrit blev stillet til Selskabets rådighed.

For os i Selskabets styrelse, der gennem et mangeårigt sam
arbejde blev fortrolig med Ellekildes arbejdsform, hans higen og 
søgen til bunds i hver foreliggende sag, hans aldrig svigtende in
teresse for hævdelsen af Selskabets videnskabelige standard, hans 
undertiden karske lune, men også hans hjertelige taknemmelig
hed for enhver anerkendelse og bistand i arbejdet, vil magister 
Hans Ellekilde altid være i taknemmelig erindring, dels som den 
særprægede, stærke personlighed han var, men dels også for den 
storsindede og uselviske måde, hvorpå han med sine rige viden
skabelige forudsætninger tilvejebragte et såre værdifuldt grund
lag for vort videre virke med Historisk-topografisk Selskabs for
mål for øje.

Æret være hans minde.
G. S. Jørgensen .
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SØ L L E R Ø D  SO G N S FALDNE I 1864

Af Hans Ellekilde.

Som medlem m erne vil have bemærket af m eddelelsen i Søllerødbo
gen 1962— 63, var det m agister E llekildes m ening i årbogen for 1964—  
65 at bringe en afhandling »De syv faldnes m inde«. Dette arbejde 
nåede ikke at blive gjort færdig fra E llekildes hånd inden hans død 
i år, men redaktionsudvalget har på grundlag af hans efterladte pa
pirer og optegnelser fundet det betim eligt at betro direktør R. Hen
riksen at bearbejde det om fangsrige materiale, således at den af Elle
kilde påtænkte afhandling kunne fremkomme i nærværende udgave af 
Søllerødbogen.

Der forelå en ganske overvældende stofm ængde, som det måtte fore
komme naturligt at underkaste en beskæring for at tilpasse afhand
lingen til Søllerødbogens format og formål. Denne bearbejdelse har 
dog ikke m edført krav til videre undersøgelser, hvilket ville have væ
ret en uoverkom m elig opgave at gå ind til. Tværtim od bør det frem
hæves, at E llekildes foreløbige udkast indeholdt samtlige konkrete op
lysninger og kendsgerninger, som her gengives.

Det er et meget stort og tidskrævende arkivarbejde, der her er ud
ført med ufattelig energi og altopslugende interesse fra E llekildes side. 
Han fremhæver da også gang på gang i sine notater, at han kun er 
nået igennem  alle de herm ed forbundne indgående og om hyggelige un
dersøgelser takket være en meget stor og uvurderlig hjælp fra, som 
det hedder et sted, »min trofaste og ganske uegennyttige ven, arkivar 
i Slægtsgårdsarkivet, P. K. Hofmansen«.

Søllerøds mindesmærke på Søllerød kirkegård for de seks fald
ne af Søllerød sogn er rejst næsten et år efter det tragiske neder
lag den 29. juni 1864, hvor Als gik tabt, nemlig den 25. juni
1865, det år, hvor man alle vegne i Danmark, både i kongeriget 
og det danske Sønderjylland rejste mindesmærker for krigens 
ofre, de modige, men sejrsløse krigere af 1864, ganske som vi i 
tyverne rejste genforeningsmindesmærker i alle egne af Danmark.
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Beskrivelsen af mindefesten for de faldne i Søllerød sogn den 
25. juni 1865 findes i det store københavnske blad »Dagbladet« 
for den 28. juni 1865:

»Paa Søllerød Kirkegaard indviedes i Søndags den 25. Juni et Min
desmærke over dem af Sognets Beboere 5 eller 6 i Tallet, der under 
den sidste ulykkelige Krig m istede Livet i Kampen for Fædrelandet. 
Sognets Sjælesørger, Pastor Wedel, holdt Indvielsestalen; en Sangfor
ening afsang før og efter Talen gudelige Sange, og Sognets Beboere
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sm ykkede Mindesmærket med Krandse og Blomster. Mindesmærket 
bestaar af en Stensætning, der omfatter en ret anselig Marmortavle, 
hvorpaa de Faldnes Navne ere angivne, og ved Tavlens Fod ligger en 
Bombe, efter Sigende en af de m angfoldige, som vore Fjender sendte 
over i D ybbølstillingen. Ikke faa af de til Stensætningen anvendte Sten 
ere af mærkelige Formationer, og de ere alle fundne paa Sognets Mar
ker. Mindesmærket er opstillet paa en af skyggefulde Træer omhegnet 
og med sm agfulde Bænke forsynet Plads, der er beliggende paa det 
nordligste Punkt af Kirkegaarden, hvorfra man har den yndigste Ud
sigt over Søllerød Sø og Øverød til Bude Skov. Sognets Beboere havde 
bekostet saavel Mindesmærket som Bænkene, og de have derved ikke 
alene paa en smuk og værdig Maade sat deres tabte Sognebrødre et 
varigt Minde, men tillige end yderligere forskjønnet den i Forveien  
usædvanlig smukke Landsbykirkegaard.«

Få dage senere kan vi i »Dagbladet« for 3. juli 1865 læse en 
berigtigelse undertegnet W -l, rimeligvis skrevet af sognepræsten 
Frants S. Chr. Wedel (sml. Søllerødbogen 1948, s. 50) med føl
gende ordlyd:

»I Anledning af en M eddelelse, som jeg nylig læste i »Dagbladet«, 
om den her paa Kirkegaarden opsatte Mindehøj for de Faldne, tillader 
jeg m ig at bede Dem om at optage i »Dagbladet« følgende Berigtigelse, 
da jeg altid holder paa det gamle Ord: Ære den, som Ære bør. Ste
nene, af hvilke Muurmester Jensen i Skodsborg med megen Dygtighed  
har dannet Høien, ere en Gave af den meget fortjente Telegrafbesty- 
rer Olsen i Vedbæk, de ere opfiskede i Sundet og af ham udsøgte; 
Bænkene, som ere anbragte paa Pladsen, hvor Monumentet er opstil
let, ere en Gave af Hds. Kgl. H. Arveprinsesse Caroline;  Kuglen, som  
ligger foran Monumentet, og som er halvt omfattet af Flintesteen, er 
opfisket ved »Trekroner« og hidrører efter Sandsynlighed fra Køben
havns Bombardement.

W -l.
Idet vi optager ovenstaaende Berigtigelse, skulle vi bemærke, at den 

i »Dagbladet« optagne Beretning om det i Søllerød rejste Krigerminde 
støttede sig til Meddelelse af en af Sognets Beboere.«

Få dage tidligere var det i tillægget til Berlingske Tidende af
1. og 3. juli 1805 lykkedes mig at finde el hidtil ukendt vidnes
byrd til Søllerøds historie for hundrede år siden, en tak fra de 
pårørende af 2 af de 6 på mindestenen nævnte faldne krigere, 
karetmagersvenden Lars Olsen Søborg af Nærum, der faldt ved 
Lundby i Himmerland den 3. juli 1804 og slagtermester H ans
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Godt fred Lorentsen i Vedbæk, som døde af sygdom på Augusten
borg lazaret den 30. april 1864, usåret ved erobringen af Dyb- 
bølstillingen den 18. april. Her blev den først nævnte faldne Hans 
Jensen dræbt, den anden, den næsten 40-årige veteran fra tre- 
årskrigen Peter Jørgensen, dødeligt såret, den tredie, Christian 
Petersen, blev dødeligt såret den 7. april, mens den sjette, den lille 
skomagersvend fra Skodsborg, Charles Emil Jensen, overlevede 
8. brigades heltemodige angreb på Dybbøl Mølle, men siden døde 
af tyfus på Skjoldemose lazaret på Sydfyn den 22. maj 1864. 
Endnu en syvende falden fra Søllerød sogn, sekondløjtnant Hans 
Henrik Pingel fra Strandmøllen burde være optaget på Søllerød 
sogns mindesten. Han var den første danske officer, der som fø
rer af feltvagt 1 på Arnkilsøre stillede sig til modværge imod prøj
serne, da de udførte overgangen til Als den 29. juni 1864.

De to forældrepars tak i Berlingske Tidende til deres medbor
gere i Søllerød sogn, til deres elskede præst, pastor Wedel, og 
til Rådvad sangforening, der hædrede de faldnes minde ved deres 
sang, har følgende ordlyd:

Søllerød Sogns Beboere takkes paa det Hjærteligste af Underteg
nede for det smukke Minde, De have ladet oprette over vore Kjære, 
som faldt i Kampen for Fædrelandet; ligeledes takkes Hr. Pastor We
del for den smukke Tale, han udtalte ved Mindets Afsløring den 26. 
Juni paa Søllerød Kirkegaard; i ligem aade takkes Raadvads Sangfor
ening for den Ære og Deeltagelse, de viste vore Kjære ved Festen.

Magdalene Søborg O. Søborg 
Kirsten Søborg Thora Lorentsen
H. Rasmussen Maren Rasmussen

Underskriverne på takken af 1. juli 1865 må være Lars Søborgs 
unge hustru Magdalene, hans gamle fader hjulmand Ole Søborg 
i Nærum, hans moder Kirstine Mortensen. Endelig den fjerde 
Hans Godtfred Lorentsens hustru, moder til deres tre småbørn, 
Thora Thorin, den femte hans stedfader slagtermester Hans Ras
mussen  i Nærum og den sjette hans moder Maren Sørensdatter 
af København; hans rigtige fader, slagtermester Jørgen Lorent
sen i Nærum, var død allerede 1843.

Der hang i Søllerød kirke 1865, ligesom der gør den dag i dag 
hundrede år senere, en lille, ganske beskeden mindetavle, prydet
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med to små korslagte dannebrogsflag for den ved Hoptrup den 
6. juni 1848 faldne gardehusar Ole Jørgensen, Vedbæk med føl
gende ordlyd:

Minde.
Helliget, Ole Jørgensen Vedbæk 
Gardehusar ved 2. Esquadron, fød
21. Juni 1823, faldt i en Træfning paa 
Hoptrupmark d: 6. Juni 1848. Tungt lød 
Budskabet om din Død for dine Kjære. Du 
stred og faldt for Konge og Fædreneland.

Fred med dit Støv.

Prllrarl C li ''» rq o w iiB t iM(tøftrMmfar t>eb 2
j4i icnXwfmttQpm
, $O ptrupm ari é i2 u n t iv ls ' £  uoqt ir d
! «ÍWff.iM m  b n & e l fø r Jt jc r r t& ii 
jirri ca faß! øĝ tt6r<suiai<d.

r̂íéii«H»í<2tíí>.

T
Hans Godtfred Lorentsens moder, Maren Rasmussen, født Sø- 

rensdatter, må utvivlsomt have kendt den faldne husar, Ole Børge 
Jørgensen af Vedbæk, måske knap nok hans fader, indsidder Jør
gen Larsen, død allerede 1830, men i hvert fald hans moder, Ane 
Sophie Nielsdatter Scheuer, død 1859. Maren Rasmussen ønskede, 
at hendes elskede søn, slagtermester Hans Godtfred Lorentsen af 
Vedbæk, skulle have en tilsvarende, blot langt kostbarere og end
nu mere iøjnefaldende mindetavle end bysbarnet Ole Børge Jør
gensen i Vedbæk. Hun førte sin vilje igennem, og hun fik op
hængt sin mindetavle lige over for prædikestolen. Indskriften, der 
er præget af ældgammel dansk folkereligiøsitet, går ud på, at de 
som havde levet et hæderligt og virksomt liv her på jorden, så
dan som hendes over tyve år tidligere afdøde første mand. eller
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som var døde for fædrelandet som hendes tapre søn, var sikre 
på et saligt liv i himlen. Det er denne hedenske folkereligiøsitet, 
som præger sidste strofe af N. F. S. Grundtvigs »Den signede Dag 
med Fryd vi ser«:

Saa rejse vi til Vort Fædreland
Der ligger ej Dag i Dvale
Der stander en Borg saa prud og grand
med Gammen i gyldne Sale
saa frydelig der til evig Tid
med Venner i Lys vi tale.

Denne danske folkereligiøsitet får følgende udformning i Ma
ren Sørensdatters mindeindskrift:

Minde.
Hans Gotfred Lorentzen af Vedbæk 
fød d: 3die August 1833, død d: 30te April 1864, 
paa Augustenborg Lazareth efter at have 
udholdt Vinterfelttogets Besværligheder.

Du stod blandt Fædrelandets Rader,
Til Sygdom bøied kjække Sjæl,
I Himlen, hvor Du fandt Din Fader,
Der gik Du hen til Fryd og Held.
En elsket Viv og trende Smaa
Samt Moder Sødskende Dit Tab begræde maa.

Hviil sødt i Fred!
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Stedfaderen, slagter Hans Rasmussen i Nærum, der er med
underskriver af takken af 1. juli 1865 til Søllerød sognefolk, til 
pastor Wedel og til Rådvad sangforening, er dog ikke nævnt i 
denne indskrift.

Også over hjulmagersvenden Lars Søborg findes der stadig en 
mindetavle i Søllerød kirke, opsat af hans vennekreds i »Selska
bet Enigheden«. Det hedder i denne mindeindskrift:

Til m inde om 
Lars Søborg 

af Nærum  
Født 26. September 1835.

Faldt i Kampen for Fædrelandet d. 3. Juli 1864.

Fjern fra sin Fødeegn han faldt 
for Fædrelandets Ære.
Elsket var han overalt 
Hans Minde signet være.

Selskabet »Enigheden« satte ham dette Minde.

AF \£Bt«
FADT 26 SEPTEMBER I8SS. 

i f.l'.DT I KAMPCPt FM5 F£PRELAM>ET B 5 IBM  <86

FJER* I  RA SU FHDEEf.N IIAN FALUT
FOR FÆDRELANDETS IM .

ELSKET VAR HAN OVERALT 
HANS MINDE SIG.NET Vf.RF.

SELSKABET ENIGHEDEN SATTE HAM DETTE MIM*

> -i '
EB ixsi

Mon jeg gætter meget forkert, når jeg tænker mig, at Lars Sø
borg i levende live har været et højt skattet medlem af Selskabet 
Enigheden, måske endda dets stifter eller dets formand.
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Søllerøds mindesten for de faldne af Søllerød sogn, rejst på det 
naturskønne sted nord for Søllerød gamle kirke, på den høje bak
ke lige vest for den ældgamle vej, der førte fra oldtidshelligdom- 
men for guden Njord, der gav år og fred til sine dyrkere, til den 
hellige sø, er en virkelig nationalhelligdom, som den står der om 
givet af en rundkreds af tolv høje, pragtfulde lindetræer. Dens 
indskrift er på betagende måde præget af rolig dansk værdighed:

Søllerød Sogn 
Satte denne Tavle til Minde om 

Dem af Sognet der faldt i Kampen 
For Fædrelandet i Aaret

1864

Hans Jensen  
t  D. 18 April, 25 Aar gammel

Peter Jørgensen  
t  D. 18 April, 40 Aar gammel

Christian Petersen  
f  D. 13 April, 26 Aar gammel

Lars Søborg 
f  D. 3 Juli, 29 Aar gammel

Hans Godtfred Lorentsen  
■f- D. 30 April, 31 Aar gammel

Charles Emil Jensen  
t  D. 22 Maj, 25 Aar gammel

Guds V illie skee!

Hvad er egentlig meningen med Søllerødindskriftens slutning: 
Guds Villie skee!

Jeg tror, at indskriften må være udformet af Søllerød sogns 
daværende unge sognepræst, pastor Frants Wedel, indeholdende 
hovedtanken i hans desværre ikke kendte tale til sin store m e
nighed fra hele Søllerød sogn. Det er Guds vilje, at disse seks 
unge mænd skulle falde for deres fædreland, mens så mange an
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dre fik lov at gå fri, trods alle vinterfelttogets hårde genvordig
heder. Vi må derfor stole på, at det er Guds vilje, at det dansk
talende og dansksindede Sønderjylland i tidens fylde skal vende 
tilbage til det fædreland, hvortil både de og vi hører. Vi venter 
med tålmod på, at Guds vilje sker fyldest, og vi beder til Gud om. 
at hans vilje må ske.

Jeg tror, at pastor Frants Wedel, ikke blot må have fortalt om 
hver enkelt af de seks faldne, men også gjort rede for det prin
cip, hvorefter man havde ordnet deres navne på tavlen.

Navnerækken er jo efter vor opfattelse opstillet uden kirkelig 
orden. Der gælder ikke bogstavorden, de faldne er ej heller nævnt 
i aldersorden, og de er ikke nævnt i dødsdagsorden. Man kunne 
tænke sig dem opstillet efter deres regimenter, men heller ikke 
dette er tilfældet. En sådan ordning af de faldne er gennemført 
i en samtidig for denne fremstilling af de faldnes livshistorie gan
ske uundværlig bog: Kateketen Vilhelm Cohen: »Krigen 1864 og 
de Faldnes Minde«. Det havde nemlig ellers været en ganske håb
løs sag at finde ud af, hvor hver enkelt af de seks faldne havde 
haft deres plads i »Fædrelandets rader«, som det jo hedder i Hans 
Godtfred Lorenlsen-indskriften i Søllerød kirke, eller som vi ville 
sige i det danske riges hærordning af 1864. Den ordning, som 
imidlertid synes at være fulgt på Søllerød mindesmærket, er bri
gadeordningen af 1864, som forlængst er afskaffet i den danske 
hær, ikke ret længe efter 1864.

Vi taler stadig om 8. brigades beundringsværdig heltemodige 
og offervillige angreb mod de tabte seks skanser på venstre fløj, 
Dybbøl Mølle, de fire endnu omstridte skanser 7— 10 på højre 
fløj, men hvem ved nu uden de sagkyndige, at 8. brigade under 
oberst Scharffenberg bestod af 9. og 20. regiment, der hele Dyb- 
bølliden fra 10. februar havde været besætning i Fredericia fæst
ning, men som så sent som den 14. april var kommet de fuld
kommen udmattede Dybbølkrigere til en desværre mislykket und
sætning. Der er sikkert også kun få uden for de sagkyndiges 
kreds, som ved, at 1. regiment, Københavner-regimentet, og 11. re
giment, Vendelbo-regimentet, tilsammen udgjorde den danske 
1864-hærs 7. brigade, den ypperlige kriger Max Müllers brigade.

Hærens 1. brigade på Dannevirkestillingens venstre fløj, Slien 
fra Sliminde til Slesvig, bestod af 2. regiment og 22. regiment. Til
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2. regiment hørte Søllerød mindesmærkets første faldne, tjeneste
karl Hans Jensen fra Øverød. Til 22. regiment hørte jyden Pe
ter Jørgensen, Frydenlund, nr. 2 af Søllerød sogns faldne.

Til 2. brigade hørte 3. regiment og 18. regiment. Vi har ingen 
faldne ved 3. regiment, men den faldne nr. 3, arbejdsmand Chri
stian Petersen, hørte til 18. regiment, som ikke få af de i Søllerød 
sogn 1876 bosatte 1864-veteraner, i særlig grad nordsjællændernes 
regiment.

Til 7. brigade hørte Søllerød sogns faldne nr. 5, Lars Søborg 
i Nærum, nemlig 1. regiments 5. kompagni, som deltog i træf
ningen ved Lundby den 3. juli. Til 8. brigade hørte skomager
svenden Charles Emil Jensen fra Skodsborg, da han var menig 
i 9. regiments 8. kompagni.

For disse fem faldne, nr. 1— 3 og 5— 6, gælder altså den af 
mig fundne brigaderegel, rækkefølgen 1. 2. 7. og 9. brigade, men 
ingen regel er jo uden undtagelse: nr. 4, Hans Godtfred Lorent
sen fra Vedbæk, menig i 15. regiment hører i al fald på Dybbøl 
til 5. brigade sammen med 8. regiment, så Lars Søborg burde 
være nævnt som nr. 5, Lorentsen derimod som nr. 4.

Det kan herefter være rimeligt, at nævne de hovedresultater, der 
er opnået vedrørende den ganske nøjagtige bestemmelse af de 
faldne med henvisning til Vilhelm Cohens foran nævnte bog »Kri
gen 1864 og de Faldnes Minde«.

Faldne nr. 7. Tjenestekarl Hans Jensen i Øverød, født i Højelse 
ved Køge 9. september 1840, menig i 2. regiments 1. kompagni 
(Cohen s. 91), faldet på Dybbøl 18. april. Mindestenens alders- 
angivelse er unøjagtig.

Faldne nr. 2. Tjener Peter Jørgensen på Frydenlund, født i 
Tårup, Auning sogn i Djursland, 28. november 1824, menig i 
22. regiments 7. kompagni (Cohen s. 170), dødeligt såret på Dyb
bøl 18. april, død på Lyksborg lazaret 29. april. Mindestenens 
opgivelse af dødsdagen er altså unøjagtig.

Faldne nr. 3. Arbejdsmand Christian Petersen i Øverød, født 
i Virum 2. januar 1838, menig i 18. regiments 8. kompagni (Cohen 
s. 154), dødeligt såret på Dybbøl den 7. april, død på Augusten
borg lazaret 17. april 1864. Mindestenens oplysning er unøjagtig.

Faldne nr. 4. Hjulmagersvend Lars Olsen Søborg, født i Næ-
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rum 26. september 1835, menig i 1. regiments 5. kompagni (Cohen 
s. 89), faldet ved Lundby den 3. juli 1864.

Faldne nr. 5. Slagtermester Hans Godtfred Lorentsen, Vedbæk, 
født i Nærum 3. august 1833, menig i 15. regiments 5. kompagni 
(Cohen s. 140), død på Augustenborg lazaret den 30. april 1864.

Faldne nr. 6. Skomagersvend Charles Emil Jensen, født i Kø
benhavn 28. november 1839, menig i 9. regiments 8. kompagni 
(Cohen s. 128) død af tyfus på Skjoldemose lazaret i Sydfyn den
22. maj 1864.

Faldne nr. 7 (mangler på mindestenen). Sekondløjtnant Hans 
Henrik Pingel, Strandmøllen, født i København den 3. januar 
1838, ansat ved 4. regiments 1. kompagni (Cohen s. 103) og fal
det ved Arnkilsøre på Als den 29. juni 1864.

Det vil herefter være på sin plads at berette, hvad det er lykkedes 
Hans E llekilde at fremdrage til belysning af de 7 faldnes forhold før 
og under krigen. Det ligger i sagens natur, at der for de flestes ved
komm ende kun foreligger sparsom m e oplysninger, det var —  med en 
enkelt undtagelse —  sønner af folk i jævne kår, indkaldt til at gøre 
krigstjeneste i de m eniges rækker. Men alt i alt vil man dog, når man 
er nået til vejs ende med gennem læsningen af de følgende afsnit, sik
kert have opnået en dybere fornem m else af, at disse mænd, der i san- 
deste forstand stred og døde for Danmarks sag for 100 år siden, er 
kommet os nærmere trods afstand i tiden: de hører os til, hører hjem
me her i Søllerød sogn.

2. regiments 1. kompagni. Søllerød sogns faldne nr. 1, tjeneste
karl Hans Jensen i Øverød, faldet i 1. linie på Dybbøl, den 18. 
april 1864.

Tjenestekarl Hans Jensen på Langesminde i Øverød er ikke 
født i Søllerød sogn, men i Højelse sogn imellem Køge og Roskilde 
den 9. september 1840, han er altså 23V2 år gammel, og ikke 
som opgivet på mindestenen 25 år, da han falder på Dybbøl den 
18. april 1864 og bliver begravet i en af prøjsernes massegrave 
på Dybbøl. Han blev døbt i Højelse den 11. oktober 1840. Hans 
far er husmand Jens Christiansen, født omkr. 1810 i GI. Køge, 
hans mor, Maren Jensdatter, er født i selve Højelse omkr. 1803. 
Han blev konfirmeret i Højelse af provst Nyholm og fik g. i ka
rakter for sine kundskaber og ligeledes g. for opførsel.

Det hedder i Søllerød sogns lægdsrulle 1861: nr. 685 Jens Chri
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stiansens søn, Hans Jensen, født i Højelse 1840, 663/4 tomme 
høj, 2. bataillon (d. v. s. i 1864 2. regiment, snart derefter igen 
bataillon), 1862. Fra Søllerød sogns kirkebogs tilgangsliste 1860 
ved vi, at Hans Jensen er kommet til Langesminde, det senere 
Skovly i Øverød i august 1860 fra Lyngby sogn. Vi ved iøvrigt 
fra forskellige kirkebøger, at Hans Jensen efter sin konfirmation 
i Højelse 1855 har tjent gårdejer Jens Mortensen i Højelse. Fra 
ham kom han med godt vidnesbyrd november 1856 som tyende 
til Ølsemagle sogn, vi kender blot ikke navnet på hans husbond. 
Hans næste husbond var Niels Christensen i Ølby, derefter gård
ejer Hans Hansen i Højelse. Hans tyendevej fra Køge til Lyngby 
kan derimod ikke følges, da Køge kirkebøger både mangler til
gangs- og afgangslister i disse år. Han har formentlig kun haft 
sommerplads i Lyngby sogn fra 1. maj 1860, da det ikke er m u
ligt at finde ham på Lyngby folketællingsliste for februar 1860. 
I Øverød fik han august 1860 tjeneste hos den kendte landbo
historiker Peter Hansen (1831— 1883). ejer af Langesminde 
1860— 74.

Vi ved ikke, om han tjente samme sted, da han blev indkaldt 
til krigen i december 1863. men vi regner det som ret sandsyn
ligt. I alle tilfælde må han på et tidspunkt have tjent et eller an
det sted i Søllerød sogn, ellers var han ikke blevet optaget i juni
1865 på mindestenen for Søllerød sogns faldne, endda som nr. 1. 
skønt han slet ikke var født i Søllerød sogn.

Fra W ilhelm Cohens bog »Krigen 1864 og de Faldnes Minde« 
(s. 91) ved vi, at menig Hans Jensen Højelse er menig nr. 401 
i 2. regiments 1. kompagni. Hans regiment sammen med 22. re
giment hørte til den danske 1864-hærs 1. brigade under oberst 
Lasson, og denne 1. brigade sammen med 2. brigade og 3. bri
gade hørte til 1. division under generalmajor Gerlach. fra 3/3 1864 
den danske hærs overgeneral i General de Mezas sted. Vi har bare 
endnu ikke hørt navnet på Hans Jensens regimentschef. Han hed
der oberstløjtnant Carl Wilhelm Ludvig Dreyer (1812— 1870). 
Han opholder sig under kampen på Dybbøl d. 18. april ved Hans 
Jensens kompagni, og han bliver ligesom 22. regiments chef, 
oberstløjtnant Falkenskjold, fanget af prøjserne den 18. april. Vi 
ved fra erindringer fra 2. regiments 3. kompagni ved våbenmester 
Lars Jensen Ipsen (1836— 1912), skuespillerinden Bodil Ipsens
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far, at oberstløjtnant Dreyer afværgede et farligt mytteri om af
tenen den 17. april fra 2. regiments ellers så trofaste og pålide
lige soldater, der ikke kunne ønske at kæmpe til sidste mand i 
en på forhånd håbløs kamp:

»Den 17. April om Aftenen kom 2. Regiment m archerende fra Als 
og skulde over i Dybbølstillingen. Der var nogen Uro i enkelte Af
delinger af Hæren, og Vaabenmester Jensen saa godt, at der blev gjort 
Opmarch ved Siden af Vejen. Man gjorde Holdt og afventede nærmere. 
Oberstløjtnant Dreyer kom lidt efter til Stede, han var meget alvorlig. 
Han holdt en Tale til Mandskabet, hvoraf det fremgik, at der var no
gen, der havde trykket sig ved at gaa over i Stillingen. Her er sat en 
Plet paa dansk Soldaterære. Oberstløjtnant Dreyer spurgte Mandska
bet, om man kunde svigte Kammeraterne derovre i Skanserne, som nu 
laa og ventede paa at blive afløst. Et enstem migt Nej var Svaret. »Naa, 
Folk, lad os saa vise dem, at 2. Regim ent vil gøre sin Pligt og afvaske 
den Plet, der er sat paa den danske Soldats Ære,« raabte Oberstløjt
nanten. Saa satte Regim entet sig straks i March, idet det sang: »Nu 
skal vi atter mod Prøjserne slaas, de skal ikke finde os bange« og der
efter »Dengang jeg drog afsted«. De andre Afdelinger derinde paa Mar
ken (især 16. og 17. Regiment) sluttede op, og saaledes drog den sid
ste Afløsning over Pontonbroen over Alssund op i D ybbølstillingen til 
»Ligkisterne«, som Skanserne blev kaldt, —  for mange, for alt for 
mange, blev det den sidste March«.

Det gjaldt også Hansen Jensen, som blev dræbt inden ‘24 ti
mer senere. Han fik end ikke sin egen grav, sådan som hans sog
nefælle tjener Peter Jørgensen på Frydenlund opnåede på Lyks- 
borg kirkegård, endda med en mindesten rejst af en elsket kvinde, 
hans egen Martha (s. 123). Hans Jensen blev lagt i en prøjsisk 
massegrav på Dybbøl.

Om disse prøjsiske massegrave siger W ilhelm Cohen s. 181 i 
sin bog:

»Krigen ved Dybbøl krævede det største Offer af den danske Armee. 
For de paa denne Dag faldne Helte findes der Gravhøje paa flere Ste
der. Foruden de, som er begravet den 19. April om Efterm iddagen paa 
Sønderborg Kirkegaard, er der af Fjenden begravet 406 Mand, dels 
paa Dybbøl Kirkegaard dels paa Dybbøl Bakke. Herom har jeg m od
taget følgende Meddelelse:

Paa den saakaldte »Nye Kirkegaard« (Dybbøl) ved Skanse VI fin 
des følgende Kors med tysk Inskription (her oversat til D a n sk ): »Her 
hviler 200 tapre Danske faldet den 18. April 1864«. Paa det andet Kors
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staar »Her hviler Hundrede tapre Danske faldet den 18. April 1864«. 
Paa det tredje Kors staar »Her hviler 25 tapre danske Krigere, faldet 
den 18. April 1864«. Nogle Favne bag ved Dybbøl Mølle staar to Kors, 
paa hvilke staar »Her hviler 27 tapre Danske, faldet den 18. April 
1864« og »Her hviler 35 tapre Danske faldet den 18. April 1864«.

Ved Skanse IX findes to Kors, paa det ene staar »Her hviler seks 
tapre«, paa det andet »Her hviler 4 tapre Danske, faldet den 18. April 
1864«. Desuden har jeg faaet Underretning om, at der efter denne 
Kamp er begravet danske Soldater paa Ullerup og Saatrup Kirke- 
gaarde, men Præsterne kunde ikke opgive Antallet, da de Faldne er 
begravet sammen med Fjenden i fælles Grave, uden at noget Mærke 
er optaget over disse, eller nogen Indførsel i Kirkebogen har fundet 
Sted«.

Regimentets djærve, modige og fædrelandskærlige chef, oberst
løjtnant Dreyer giver regimentets faldne dette eftermæle: »Blandt 
dem, som nu hviler i den Jord, for hvis Bevarelse for deres 
Konge og Fædreland, de ofrede deres Liv, findes Mænd, som hørte 
til Begimentets bedste og paalideligste, og som ved deres Dygtig
hed, Mod og Dødsforagt har, som jeg tør haabe erkendt, bidraget 
til, at det 2. Infanteriregiments Navn skal bevares ikke mindre 
hæderligt for dets Færd ved Dybbøl i 1864 end den 2. Infanteri- 
bataillon for dennes Deltagelse i vor første slesvigske Krig i 
Aarene 1848— 50 <.

22. regiments 7. kompagni, Søllerød sogns faldne nr. 2, tjener 
Peter Jørgensen på Frydenlund, død på Lyksborg lazaret d. 29. 
april 1864.

Tjener Peter Jørgensen er ikke født i Søllerød sogn, sådan som 
hans lidelsesfæller Lars Olsen Søborg i Nærum og Hans Godtfred 
Lorentsen sammesteds, han er født langt borte fra Søllerød sogn. 
nemlig i landsbyen Tårup i Auning sogn i Djursland. Han kaldes 
i soldatertjenesten Peter Jørgensen Tårup eller blot Tårup. Han 
er virkelig, som det fremgår af mindestenen, født i 1824, og som 
sådan den ældste af alle de krigere, vi kender, dels fra minde
stenen, dels fra 101 krigsmedaille-ansøgninger fra 1876 i Hærens 
Arkiv indsendt af veteraner, bosiddende i dette år i Søllerød sogn. 
Årsagen til denne ganske usædvanlig sene krigstjeneste skal vi 
på de følgende sider lære nærmere at kende. Veteranen fra tre- 
årskrigen, tjener på Frydenlund. Peter Jørgensen er født i Tårup
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den 28. november 1824. Han blev hjemmedøbt dagen efter, der 
var altså fare for, at den lille dreng skulle dø umiddelbart efter 
fødslen. Hans dåbsnavn er Peder, men vi kalder ham i det føl
gende Peter som på mindestenen 1865. Hans forældre var gård
fæster Jørgen Pedersen (o. 1792— 11/2 1842) og hustruen Maren 
Sørensdatter (o. 1792— 8/7 1834). Peter Jørgensen blev konfir
meret i Auning kirke 1. søndag efter påske, den 7. april 1839 af 
sognepræst i Fausing og Auning, Christen Dinesen, og han er
hverver konfirmationskaraktererne tg. i kristendomskundskab og 
mg. i opførsel. Tg. i kristendomskundskab — mg. i opførsel: jeg 
er overbevist om, at Peter Jørgensen både som menneske og sol
dat var en rigtig Sven Dufva-type, »et dårligt hoved havde han, 
men hjertet det var godt«. Trods sin tredobbelte militærtjeneste, 
i treårskrigen, som stillingsmand 1856— 57 og i 1864-krigen, lyk
kedes det ham ikke at blive udnævnt til underkorporal i 1864, 
end mindre til sekondløjtnant som mangen en mere begavet krigs
kammerat, men han er den eneste menige i sit kompagni, der bli
ver nævnt med udmærkelse af sin kompagnichef, da han bliver 
dødeligt såret i den fortvivlede kamp mod den prøjsiske overmagt 
på alle sider i den danske fronts uriasstilling, yderste venstre fløj 
i løbegraven mellem skanse nr. 1 og skanse nr. 2.

Hans bataillon, 20. bataillon, indhenter 1856 en lang række ud
talelser om ham, da han søger om at blive stillingsmand for Thy
boen Christen Gade fra Tvingstrup ved Thisted, bevaret den dag 
i dag i Hærens Arkiv på Slotsholmen. Herfra ved vi god besked 
om hans liv i tiden 1839 til 1856, blot ikke i det allerførste krigsår. 
1848, hvor han ubetinget, efter min overbevisning, må have gjort 
tjeneste i 1. nørrejydske jægerkorps, skønt det kun indirekte frem
går af de mange bevarede udtalelser om ham.

Efter sin konfirmation den 7. april 1839 har Peter Jørgensen 
tjent i sin fødeby Tårup 1839 til 1843 líos sin svoger, gårdfæster 
og sognefoged Hans Ehrenreich og hos gårdejer Jens Nielsen i 
samme by. Den 4. juni 1856 udtaler hans husbond og svoger Hans 
Ehrenreich sig om ham til 20. bataillon:

»at Peter Jørgensen Taarup har tjent m ig fra sin Confirmation og 
indtil Juni 1843 med Undtagelse af den Tid, han havde Tjeneste hos 
Gaardmand Jens N ielsen, og i den Tid opført sig troe og skikkelig,
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og kan jeg derfor anbefale ham paa det bedste, hvilket herved be
vidnes med Underskrift og Segl.

Taarup 4/6 1856
H. Ehrenreich  

(Segl med Vaabenskjold)

Ganske samme dag udtaler den daværende sognepræst i Fau- 
sing og Aiming sig til 20. bataillon:

»at paalydende Peder Jørgensen, Taarup, der siden sin Confirma
tion har havt Ophold i dette Pastorat, indtil han kom i m ilitair Tje
neste, i denne Tid saavidt vides, har opført sig skikkeligt og godt, samt 
at jeg personlig kjender ham som flink og brav og derfor alm indelig  
agtet Menneske, bevidnes herved paa Embeds Vegne under Haand og 
Segl af

Pausing Præstegaard 4/6 1856
Sognepræst Ove Christian Jensen

Den 25/6 1856 har skolelærer H. P. Nielsen og gårdejer Ras
mus Møller Pallesen i Auning bevidnet overfor 20. bataillon, »at 
Peder Jørgensen ikke, saavidt os bekjendt, er gift«, og helt den 
samme opfattelse har lige nævnte sognepræst, hvem disse to mænd 
er bekendte som fuldkommen pålidelige og troværdige mænd. Der 
indhentes af bataillonen straffeattest fra Rougsø og flere herre
ders kontor i Randers d. 9/6 1856, han vides ikke heller »at være 
criminaliter dømt« ifølge det københavnske justitskontors straf
feregistre siden 1846.

Ifølge folketællingslisten for Auning sogn 1845 tjener Peter Jør
gensen hos gårdfæster Anders Nielsen Busck i Tårup, Auning 
sogn. Han var da 20 år gammel, men folketællingen opgiver fejl
agtig hans alder som 29 år.

På landsessionen 1848 bliver Peter Jørgensen udskrevet til sol
dat. Han kommer maj 1847 på 1. jægerkorps exercerskole, bli
ver dagen efter jæger i jægerkorpsets 3. kompagni, ansættes den 
8/8 i nummer ved 3. kompagni, og hjemsendes d. 3/10 1847 fra 
1. jægerkorps’ 3. kompagni.

Ved oprørets udbrud d. 23. marts 1848 bliver Peter Jørgensen 
indkaldt til krigstjeneste den 31. marts 1848. Han opholdt sig på 
den tid i København og gik en hjemstavnsfælle, arbejdsmand Pe
ter Christian Simonsen, født i Vivild 19/9 1818, til hånde »troe
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og villig til sit Arbejde i enhver Henseende« (erklæring til 20. ba- 
taillon af 5/7 1856).

Det hedder mærkeligt nok i en erklæring udstedt d. 29/11 1855 
af kaptajn og kompagnikommandant Martin Arntz, at Peter Jør
gensen er udebleven uden attest fra sin tjeneste i 1. jægerkorps’ 
3. kompagni i tidsrummet 1/4 1848 til 4/6 1849, at han har væ
ret tjenstgørende i 1. jægerkorps’ 3. kompagni i tiden 5/6— 6/9 
1949 og i tiden 24/5 1850 til 9/2 1851, hvorefter han bliver hjem
sendt dagen efter, d. 10/2 1851. Den 9/8 1852 blev han overført 
lil krigsreserven og den 9/8 1955 til forstærkningen. Attesten fort
sætter på følgende måde:

Under hans Tjenestetid findes han ikke at være straffet, hvorfor der 
fra Compagniets Side intet kan være til Hinder for, at han antages til 
Stillingsm and.

Citadellet Frederikshavn, 24/11 1855.
Arntz,  Kaptain og Compagnikommandant.

Stem m ende med Strafregistret.
Wilster,

Oberstløjtnant, Commandeur for 1. Jægercorps.

Det kan umuligt være straffrit for en uddannet soldat, der ind
kaldes til krigstjeneste, at udeblive fra krigen i et for riget yderst 
farligt øjeblik, som jo tilfældet virkelig var i slutningen af marts 
1848. Han måtte være grebet og straffet som rømningsmand. ja 
som landsforræder, for en brøde, der stedse måtte gøre ham uvær
dig til at gøre tjeneste som stillingsmand. Vi må derfor regne med, 
at Peter Jørgensen virkelig har deltaget i krigen 1848 i en eller 
anden dansk hærafdeling, blot ikke i den for ham rette, nemlig
i 1. nørrejydske jægerkorps’ 3. kompagni, til hvis rækker han har 
fundet tilbage i 1849 og i 1850 i de lige anførte tidsrum.

1. jægerkorps var i 1849 underlagt general Olaf Rye under 
hans bekendte vel gennemførte tilbagetog gennem Nørrejylland, 
men 1. jægerkorps fulgte ikke Olaf Rye til Fredericia, og Peter 
Jørgensen kom derfor ikke til at deltage i slaget ved Fredericia 
6/7 1849, hvor Olaf Rye som bekendt faldt. Derimod havde jæ
gerkorpset forinden været sendt til Vestjylland til stor forfærdelse 
for prøjserne i Varde, der skyndsomst forlod denne by og trak sig 
tilbage over Kongeåen.
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Kom Peter Jørgensen end ikke i 1849 til at deltage i kampen 
ved Fredericia den 6. juli, så kom han til at deltage i slaget ved 
Isted den 25. juli 1850.

Efter de strålende festligheder i København ved jægerkorpsets 
tilbagekomst den 7. februar 1851 blev Peter Jørgensen hjemsendt 
den 10. februar 1851, og han genoptog sit arbejde hos sin djurs- 
landske kending, Jens Christian Simonsen i København. Han får 
nu sine soldaterpapirer flyttet fra Auning til København, og der
fra til Boeslunde sogn syd for Slagelse, hvor han har haft tje
neste vistnok fra 1. maj til 1. november. Han har rimeligvis det 
følgende år arbejdet hos Jens Christian Simonsen til 1. november 
1852. Nu kom han i tjeneste hos generalmajor Biilow i Flensborg 
som hestepasser og huskarl og opholder sig i Flensborg til marts 
1855. Da får Peter Jørgensen, der »for Tiden er stillet for en 
Trainkusk ved Depotet her i Flensborg« følgende her gengivne 
anbefaling fra generalløjtnant Biilow. Han får det vidnesbyrd, at

»han siden November 1852 og til Dato har været i mit Huus, deels 
som Hestepasser og deels som Huuskarl. Han har i den Tid opført sig 
som troe og redelig og er i enhver Henseende en flink og paalidelig  
Karl. Hvorfor jeg paa det bedste anbefaler ham«.

Flensborg 15/3 1855
Biilow

Generalløjtnant

Den 9. august 1855 bliver Peter Jørgensen på sessionen over
ført til hærens forstærkning. Han modtager 7. november 1855 et 
såkaldt forstærkningspas, gældende for en værnepligtig soldat 
som har udtjent ved den stående hær. Dette forstærkningspas er 
udstedt af sessionen for Sorø Amt 7/11 1855, og det har følgende 
ordlyd:

Peder Jørgensen Taarup af Sorø Amts 83. Lægd (Boeslunde Sogn), 
Løbe Nr. D. 415, 31 Aar, som er udskrevet til Soldat paa Landsessionen  
for Aaret 1847, mødt i Exercerskolen ved 1. Jægerkorps den 30. Maj 
1847, sat i Nummer 8. August 1847 og nu har udtjent ved den staaende 
Hær, er i Henhold til Bestem melsen i Værnepligtslovens § 29 ansat 
som Soldat i Forstærkningen.

Meddeles uden Betaling
Sessionen for Sorø Amt 7/11 1855.
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Den 24/11 1855 får Peter Jørgensen den tidligere omtalte at
test med oplysninger om sin soldatertjeneste ved 1. jægerkorps’ 
3. kompagni, undertegnet af Kaptajn Martin Arntz, hvoraf jeg 
her gentager kompagniets erklæring om, at han er værdig til at 
blive stillingsmand:

»Under hans Tjenestetid findes han ikke at være straffet, hvorfor 
der fra Compagniets Side intet kan være til Hinder for, at han kan 
antages til Stillingsm and«.

Den 7. juli 1856 slutter Peter Jørgensen kontrakt med den for 
1856 udskrevne soldat Christen Gade fra Thingstrup ved Thisted 
om at overtage hans plads i jægerkorpset som stillingsmand. Den
ne stillingsmandskontrakt har følgende ordlyd:

»Undertegnede Værnepligtig af Thisted Amt 29— 39 (Thisted Land
sogn nr. 39) Christen Gade Thingstrup, udskreven pro 1856 til 1. Jæ- 
gercorps og Peter Jørgensen Taarup af Sorø Amt 83 D. 415 (Boeslunde 
Sogns 1). 415), der paa Sessionen for 1856 er overført i Forstærknin
gen, indgaae herved som Stiller og Stillingsm and nedenstaaende Over
enskomst: Jeg Peder Jørgensen Taarup forpligter mig herved til at 
udføre Christen Gade Thingstrups Tjeneste i den staaende Hær, hvor
im od Sidstnævnte overgaar i Forstærkningen. Til Erstatning herfor 
betaler jeg Christen Gade Thingstrup til Taarup 400 Rigsdaler, siger 
og skriver Fire Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, der udbetales ham, naar 
Stillingen efter Prøvetidens Udløb endelig kan berigtiges, og indtil den 
Tid deponeres ved 1. Jægercorps Stillingscom m ission. Saafremt im id
lertid Taarup ikke skulde blive endelig antaget til Corpset som Stil
lingsm and, b liver hele Stillingssum m en atter at betale m ig Gade.

Ovenanførte til Bekræftelse have vi Begge egenhændigen underskre
vet denne Contract.

Citadellet Frederikshavn d. 7. Juli 1856.
Peter Jørt/ensen Taarup Christen Gade Thingstrup

Denne kontrakt godkendes og indføres i 20. bataillons stillings- 
protokol 1855— 1869:

Den 7/7 1856 antages som Stillingsm and paa Prøve Peder Jørgen
sen Taarup af Sorø Amt 83-D 415 for Christen Gade Thingstrup af Thi
sted Amt 29— 39, udskreven pro 1856 til 1. Jægercorps.

Peder Jørgensen er født 28/11 1824, ugift, ifl. Attest fra Kjøbenhavns 
Criminalkammer, Rougsø Herreders Contoir og Skelskør og Vester 
Flakkebjergs Herreds Contoir ikke straffet. Ifl. Attest fra 1. Jægercorps
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3. Compagni, hvor han har været tjenestgørende, er han antagelig som  
Stillingsm and, paa Sessionen 1856 overført til Forstærkningen.

Han venteredes og befandtes tjenstdygtig. Iflg. den indgaaede Con
tract erholder Peder Jørgensen Taarup Fire Hundrede Rigsdaler ved 
Stillingens endelige Berigtigelse.

F. Hansen

Dagen efter kontraktens indgåelse tiltræder Peter Jørgensen sin 
nye stilling som stillingsmand på prøve i en måned, og denne 
prøve bestås med held. En måned efter får han ganske rigtigt de 
af Christen Gade deponerede 400 rigsdaler udbetalt den 8. august, 
og Peter Jørgensen udsteder da følgende kvittering:

Af det 1. Jægercorps Stillingscom m ission er mig Dags Dato udbetalt 
ovenstaaende Stillingssum  med 400 Rigsdaler, siger og skriver Fire 
Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, hvorfor herved quitteres.

Citadellet Frederikshavn den 8. August 1856 
Peder Jørgensen  

Til Vitterlighed T. Knudsen,  Corporal 
Jens Torp Søeborg.

Den 2/6 1857 bliver Peter Jørgensen edsfæstet i hæren. Det be
tyder rimeligvis, at han den dag bliver hjemsendt med forplig
telse til at lade sig indkalde, hvis krigen skulle bryde ud. 1. jæger
korps bliver ved kongelig resolution af 3/1 1860 omdøbt til 20. in- 
fanteribataillon. Bataillonen forflyttedes til Slesvig By den 15/4 
1861 og flyttedes allerede fra 1. oktober til Altona, der blev for
ladt den 20. december 1861, da bataillonen førtes tilbage gennem 
Holsten og Sydslesvig til byen Slesvig. Forvandlingen fra 20. ba- 
taillon til 20. regiment fandt sted fra og med 1. december 1863. 
Det bliver dog ikke i 20. regiments 7. kompagni, at Peter Jør
gensen kommer til at kæmpe efter sin indkaldelse til hæren, det 
bliver derimod i 22. regiments 7. kompagni som menig nr. 144.

1 november 1856 var stillingsmand Peter Jørgensen blevet for
lovet med kammerjomfru på Smidstrup i Hørsholm sogn, Mar
tha Elisabeth Cathrine Lausen (28/6 1834— 5/11 1871). 1 ikke 
mindre end 7V2 år var Peter Jørgensen og Martha Lausen for
lovede, uden at de kunne se mulighed for at gifte sig. Han døde
2 timer, før hun kunne nå frem til hans dødsleje på Lyksborg 
lazaret d. 29. april 1864, sådan som vi siden skal høre nær
mere 0111.
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Averteringer i dagspressen angående stillingsmænd.

Martha Lausen var nørrejyde som sin kæreste Peter Jørgensen, 
blot fra en helt anden egn af Nørrejylland end Djursland, nem 
lig Kongeålandet vest for Kolding.

Martha Elisabeth Cathrine Lausen er født d. 28. juni 1834 i 
landsbyen Hoskjær i Vamdrup sogn. Hun er altså næsten 9 1/2 år 
yngre end sin forlovede Peter Jørgensen. Hun er døbt i Vamdrup 
kirke 14/9 1834. Hun er ældste datter af enkemanden, gårdejer 
Kristen Lauritsen i Hoskjær (1774— 25/10 1842), og hans anden 
hustru, jomfru Henriette Margrethe Oberg fra Åbenrå (f. 1793— 
15/2 1839) på Vamdrupgård.

Af betydning for Martha Lausens fremtidsstilling som kam
merjomfru hos familien Moltke var hendes fornemme gudmor, 
kammerherreinde de Düring på Vamdrupgård 1834, idet slægten
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de Düring gennem ægteskabelig forbindelse i 1816 ved fam ilie
bånd var knyttet til slægten Moltke.

Martha Lausen blev tidligt forældreløs, hendes sønderjydske 
mor fra Abenrå døde 1839, da datteren endnu ikke var fem år 
gammel, hendes far fra Lunderskov døde 25/10 1842. da hun var 
godt 8 år gammel.

Folketællingslisten for Vamdrup 1845 viser, at hun og hendes 
yngre helbroder, Vilhelm Lausen er plejebørn hos hendes halv
broder, gårdejer Christian Christensen W oydemann, født o. 1815 
i Skanderup sogn, Ribe amt, og hans hustru, Mathilde Hansen, 
født o. 1818 i Verst, ligeledes Ribe amt. Folketællingslisten 1850 
nævner stadig hendes helbroder som boende i gården i Hoskjær 
ligesom også det unge ægtepars to børn, Elisabeth Magdalene 
W oydemann født o. 1845 og Henriette Johanne Woydemann, men 
ingenlunde Martha Lausen. Hun nævnes som konfirmeret i Hja- 
rup kirke d. 14/4 1847, knap 13 år gammel, hun fik af præsten 
som konfirmationskarakterer g. for sine kundskaber og g. for sin 
opførsel.

Martha Lausen nævnes ikke i Boeslunde sogns folketællings- 
1 ister hverken for 1850 eller 1855, hun er selvfølgelig ude at tjene 
som ung pige, vi ved bare ikke hvor.

Vi ved, at hun engang i 1855 eller måske i 1856 må være kom
met til Boeslunde sogn, for pastor Hans Christian Ingerslev i Bocs- 
lunde har påtegnet hendes afgang fra Boeslunde lil Hørsholm  
sogn den 16. maj 1856. Hertil kom hun 27/5 1856 som kammer
jomfru hos grevinde Bertha Moltke på Smidstrup.

I folketællingslisten for 1860 for Søllerød sogn anføres Peter 
Jørgensen som tjener på Frydenlund hos konferensråd Carl Molt
ke. Oplysningerne om ham er i sandhed magre. Der nævnes kun 
hans navn, Peter Jørgensen, og at han er født i Jylland 1824, men 
ikke allermindste antydning af, hvor i Jylland, altså Tårup i Au
ning sogn, han må være født.

I 1860 opholdt Martha Lausen og hendes herskab sig ikke mere 
på Smidstrup i Hørsholm sogn, de befandt sig alle på herregården 
Nørager i Sæby sogn, øst for Tissø, og det blev Martha Lausens 
opholdssted resten af hendes liv til hendes meget tidlige død, den 
5. november 1871, kun 37 år gammel, uden nogensinde at have 
været gift.
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Allerede den 2/10 1958 meldte Martha Lausen tilgang som hus
jomfru på godset Nørager, og hun nævnes som husjomfru her 
både i folketællingslisterne 1860 og 1870.

Hvornår og hvor har Martha Lausen og stillingsmand Peter 
Jørgensen stiftet det kendskab og venskab, som førte til den lange 
og trange forlovelse i november 1856? Vi må tilstå, at vi slet ikke 
ved det mindste derom. Mødemulighederne må siges at være me
get små, hvis ikke Peter Jørgensen har opholdt sig samtidig på 
Espe i Boeslunde sogn som tyende i sommeren 1851, hun i så 
fald som pige eller kammerjomfru hos hendes gudmoders sviger
inde, den gamle grevinde Sophie Henriette Marie v. Diiring. Her
om har vi kun formodninger og gætninger, men ingen sikker vi
den. Langt sikrere er vore formodninger på et andet punkt. Der 
er i årene 1857 og begyndelsen af 1858 ikke særlig lang vej mel
lem Smidstrup og Frydenlund. Det unge herskab kan her have 
lært deres hengivne kammerjomfrus kæreste at kende, og de kan 
meget vel tænkes at have anbefalet ham som tjener til deres 
frænde og ven, Slesvigs minister Carl Moltke og hustru som et 
trofast og pålideligt menneske, der selv tidligere i Flensborg 
1852— 1855 havde haft en så fornem husbond som generalløjt
nant Bülow, sejrherren fra Fredericia, der roser ham 15/3 1855 
som en i enhver henseende flink og pålidelig karl.

Den 18. april blev Peter Jørgensen så hårdt såret ved skanse 
nr. 1 på Dybbøl, at han sikkert ikke selv personligt har kunnet 
sende sin kæreste i Nørager budskabet om sin skæbne. Men vi 
ved, at det i Flensborg var den tapre danske auditørfrue, som 
!og det hverv på sig at skrive til de hårdtsårede soldaters familier 
om deres tilstand. Hun fik det lov, fortæller både premierløjtnant 
Th. Thorsen i 1865 og Karl Larsen i 1897, af den prøjsiske laza- 
retlæge, at de danske kvinder var endnu mere hårdnakkede end 
mændene til at hævde, hvad dansk er. Var det nu ikke hende, 
jeg tænker på, så var der lykkeligvis mange andre gode danske 
kvinder i Flensborg lil at sende budskab til hjemmene. Fra en 
sådan dansk kvinde i Flensborg tror jeg, at Martha Lausen på 
Nørager har fået budskab om, at hendes ven endnu engang gerne 
ville se og tale med hende før sin død og takke hende for den 
kærlighed, hun i så mange år havde vist ham. Hun betænker sig 
ikke, drager den lange, man kan vist godt sige, farlige vej for
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en enlig dansk kvinde i et fjendebesat land over til lazarettet i 
Flensborg —  henvises her til lazarettet i Lyksborg, drager den 
korte vej derud, men kommer alligevel for sent —  to timer for 
sent.

1 Berlingske Tidende kundgør Martha Lausen hans død for 
slægt og venner i bladets tillæg den 11. maj 1864:

At m in kjære og trofaste Forlovede, P. Jørgensen, Menig i 22. Re
gim ent, efter et Skudsaar i Kampen for Danmark ved Dybbøl den 
18de f. M. er afgaaet ved Døden den 29. s. M. paa Slottet Lyksborg, 
tilkjendegives herved sørgeligst deltagende Slægt og Venner. Det blev 
mig ikke forundt at tage Afsked med min kjære, med hvem  jeg var 
forlovet i 1V-2 Aar, da han to Timer før min Ankomst til ham, blidt 
og gudhengiven indgik  til det evige Liv. Im idlertid var det m ig en stor 
Trøst at vide ham om givet af gode og deltagende Mennesker paa hans 
Sygeleje.

Nørager, den 9de Mai

Martha Lausen.

Mens hun var i Lyksborg, før hun igen tog hjem til Nørager, 
sørgede hun for hans jordefærd på Lyksborg gamle kirkegård den
3. maj og bestilte hans ganske beskedne gravminde i Flensborg 
med følgende indskrift:

Herunder hviler Peder Jürgensen, Menig af 22. Regiment 7. Com- 
pagni Nr. 144, født i Taarup i Jylland den 28. Novem ber 1824, saaret 
Düppel den 18. April, død i Lyksborg den 29. s. M. 1864. Vi mødes ved  
Guds Naade, for aldrig at skilles.

Din Martha.

Det skete på Nørager den 5. november 1871. Hun blev begravet 
på Reerslev kirkegård i grevinde Bertha Moltkes eget gravsted, si
den hen kaldet »Kammerjomfruens grav«.

Grevinde Else Moltke skriver til mig den 7. september 1964:

»Jeg har hørt om en kammerjomfru, hvem  m in syge farmoder var 
så hengiven, at hun lod hende blive begravet lige ved siden af det ka
pel, der i 1866 blev indrettet til slægten i anledning af en lille datter, 
den 8-årige Astas død. Graven blev nedlagt for en årrække siden, da 
min far, grev Otto Moltke til Nørager, købte jord på begge sider og
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murede kapellet til. Nu disponerer jeg selv over »Kammerjomfruens 
grav«, og da min mand, m aleren grev Harald Moltke i 1960 gik bort, 
blev det netop her, hans grav nu er at finde«.

Vi ved, at 7. kompagni af 22. regiment ydede et heltemodigt 
og udholdende forsvar af stillingen mellem skanse 2 og 1, men 
da en stærk afdeling af det 60. prøjsiske infanteriregiment efter 
gennembrudet af skansernes forsvar faldt det i ryggen, måtte
7. kompagni, efter at det på en smuk måde havde opfyldt ordren 
om at holde sig lil det yderste, nedlægge våbnene og give sig i fan
genskab. Blandt de fangne var også den hårdtsårede menig nr. 
144, Peter Jørgensen, som jo havde udmærket sig i kampen. Han 
kom derfor til at dø på et prøjsisk lazaret i Lyksborg, ikke på 
el dansk lazaret i Sønderborg eller Augustenborg.

I regiments-rapporten om 22. regiments dødskamp den 18. april 
nævnes følgende soldater af 7. kompagni med særlig ros: Pre
mierløjtnant Carlsen, sekondløjtnant Bunde, sergent Østerby, 
kommandersergent Klint, korporal Nielsen, underkorporalerne 
Mortensen og Hoff, og som den eneste af de vel 110 menige, der 
deltog i kampen, menig nr. í í í  Peter Jørgensen. Hvori hans be
drift bestod, får vi desværre ikke at vide, heller ikke i premier
løjtnants C. F. Carlsens særskilte, udførlige rapport om 7. kom
pagnis kamp i løbegraven mellem skanse nr. 1 og skanse nr. 2 
den 18. april, hvori det efter omtale af delingsførernes lysende 
eksempel bl. andet hedder »Foruden disse maa imidlertid Korpo
ral Nr. 7 Nielsen, Underkorporalerne 97 Mortensen og 218 Hoff 
samt Menig Nr. li 'i  Peter Jørgensen særlig fremhæves for udvist 
Mod og Uforsagthed«.

For den tapre Peter Jørgensen, der således udmærkede sig i 
forsvarskampen på Dybbøl, blev det en skæbnesvanger beslut
ning, da han i den modne alder af 31 år trådte i en anden lands- 
mands sted som stillingsmand. Om bevæggrunden til dette skridt 
kan kun gisnes: mon ikke han på dette tidspunkt allerede har 
lært den unge, sikkert dygtige og søde Martha at kende og væ
ret opfyldt af tanken om at skaffe udvej til at opbygge fælles bo 
under ordnede og gode forhold?

18. regiments 8. kompagni, Søllerød sogns faldne nr. 3, arbejds
mand Christian Petersen af Øverød, død på Augustenborg laza-
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ret den 17. april 1864 er født i Virum, Lyngby sogn, den 2. ja
nuar 1838, han er altså 26 år, da han den 7. april 1864 bliver dø
deligt såret i Dybbølstillingen og dør på Augustenborg lazaret den 
17. april, hvorfra han bliver begravet på Augustenborg kirkegård 
den 19. april. Dødsdagen på Søllerød kirkegårds mindesten den 
13. april er altså unøjagtig. Han er søn af murersvend Hans Chri
stian Petersen, født i Herringløse, Hvedstrup sogn, Roskilde amt 
i 1808 og Ane Christine Petersen født i Lyngby sogn 1811. Hans 
dåbsnavn er ikke Christian Petersen som på mindestenen anført, 
han bliver nemlig døbt i Lyngby kirke den 25/2 1838 med dåbs- 
navnet Niels Christian Hansen.

1 folketællingslisterne for Virum 1834 og 1840 kaldes han Chri
stian Hansen, hvorimod han i folketællingslisten for Virum 1850 
kaldes Niels Christian Petersen. I tiden mellem 1850 og 1852 må 
hans forældre være flyttet til Øverød, for han bliver konfirmeret 
i Søllerød kirke den 18. april under navnet Niels Christian Peder
sen, født i Virum 2/1 1838. Han fik af pastor Boisen g. for kund
skaber, mg. for opførsel. I folketællingslisten for Øverød 1855 kal
des han ved en fejlskrift for Hans Christian Pedersen, i 1860 kal
des han derimod ligesom på mindestenen Christian Petersen, og 
det vil jeg betragte som hans valgte navn, selv om Søllerød sogns 
lægdsrulle kalder ham Niels Christian Petersen.

Det siges om Niels Christian Petersen i Søllerød sogns lægds
rulle under nr. 502/196, at han er født i Virum 1838, at han er 
64'/4 tomme høj og har Øverød som opholdssted. Han bliver 
rekrut i 18. regiment den 30/5 1860, og han bliver indkaldt til 
krigen i begyndelsen af december 1863 som menig nr. 127 i 18. 
regiments 8. kompagni.

Vi ved fra lægdsrullen, at Niels Christian Petersen afgik som 
tjenestekarl 19 år gammel fra Søllerød sogn til Kalundborg, og 
formodentlig har han både før og efter sin rekruttid i 1860 tjent 
forskellige os ukendte steder, men både 1855 og 1860 er han bo
siddende i sine forældres hjem i Øverød, og han er så vidt vides 
ugift, da han indkaldes til krigstjeneste i begyndelsen af decem
ber 1863.

Hans kompagni, 8. kompagni, hører ligesom 18. regiments 3.,
4. og 6. kompagni til 18. regiments 2. bataillon under kommando
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af kaptajn P. C. R. W eyhe, der bliver fanget af prøjserne på Als 
den 29. juni 1864.

Vi kender forholdsvis meget til 1. kompagnis særskilte krigs- 
historie, takket være ganske særlig skolebestyrer Chr. Bredsdorffs 
ypperlige mindebog på grundlag af samtidige breve, især til hans 
mor, men tilsvarende fyldige og anskuelige erindringer vedrørende
8. kompagni i 18. regiment kendes ikke.

Dog har vi i store træk kendskab lil regimentets (og 8. kom
pagnis) bevægelser i tiden fra indkaldelsen i december 1863 til 
april måned i 1864, da regimentet deltager i kampen på Dybbøl, 
og kan derved følge Christian Petersens vej fra fremmødet ved 
kompagniet i København i december og til de blodige kampdage 
på Dybbøl, hvor han skulle møde sin skæbne.

Vi ved, at 8. kompagni blev transporteret med jernbanen fra 
København lil Korsør og derfra søndag morgen den 12. december
1863 overført med damperen Gejser til Eckernførde. Ifølge Chr. 
Bredsdorffs beretning var sørejsen en utrolig hård prøvelse for 
soldaterne. Den varede ikke mindre end 19 timer, der var vold
som søgang med piskende regn og storm. Intet under, at så godt 
som hele mandskabet kom til at lide alle søsygens kvaler.

Mandag morgen marcherede man syd på for i resten af decem
ber og hele januar måned at holde vagt ved Ejderkanalen, græn
sen mod Holsten.

Den 1. februar bryder krigen ud, og prøjsernes 1. armékorps 
går over Ejderen og regimentet tvinges til at trække sig tilbage. 
Efter kampen ved Mysunde følger det sørgelige tilbagetog fra Dan- 
nevirkestillingen under de vanskeligste forhold for soldaterne, 
som måtte gennemgå ufattelig hårde og udmattende strabadser.

Ifølge Bokkenheusers »Fra Ejderen til Als« nåede regimentet 
Dybbøl By om formiddagen den 8. februar og satte her sine for
poster ud i skovene. Først to dage senere nåede prøjserne frem 
og angreb for første gang siden Mysunde ved et svagt fremstød. 
Her havde 8. kompagni sin første faldne i den forløbne del af 
krigen, underkorporal Jens August Svendsen. Der var desuden lo 
sårede menige, som kom på danske lazaretter. Efter denne lille 
kamp marcherede regimentet fra Dybbøl gennem Sønderborg ud 
på landet, hvor det i ni samfulde døgn fik en hvile, der var i høj 
grad vederkvægende og gavnlig for alle.
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Der kom igen strenge dage for 18. regiment, ganske særlig den 
22. februar, regimentets sorte dag. og den dag kunne der fortæl
les mangt og meget om.

Det mærkelige var, at prøjsernes angreb sydfra, fra Broager, 
i ganske særlig grad gik ud over 1. bataillons fire kompagnier på 
venstre fløj og i langt mindre grad over 2. bataillon på højre fløj: 
der faldt således kun én eneste mand ved 8. kompagni den dag. 
Det samme var tilfældet på regimentets hædersdag den 14. marts, 
det tapre og vellykkede forsvar af Dybbøl kirke og Dybbøl by, 
her faldt overhovedet ikke en eneste mand af 8. kompagni. På 
uheldsdagen, hvor Dybbøl kirke og Dybbøl by sørgeligt nok at
ter gik tabt. faldt kun én soldat af 8. kompagni, Hans Villads 
Jacobsen.

Fra og med begyndelsen af april begynder Dybbølstillingens 
rædselsperiode med den ubarmhjertige beskydning af skanserne 
og hele området bagved. Den 7. april bliver ikke blot Christian 
Petersen fra Øverød, men også Peder Christensen fra Råby døde
ligt såret. Selve denne dag, den 7. april, skriver Bredsdorff til 
sin mor:

»Hvor længe kan vi holde Stillingen, nu da Prøjserne for hver Dag 
kommer os nærmere og heftigere ind paa Livet? Hvad vil den næste 
Nat bringe? Og naar kommer Hjælpen, den Hjælp man saa længe har 
lovet os, naar blot vi holder ud? D isse Tanker vælter med uimod- 
staaelig Magt ind paa —  javist paa os alle, naar vi saaledes har væ
ret nødsaget til at ligge stille op ad en Jordvold et helt Døgn, og Knald 
paa Knald har lydt i Ørene paa os —  naar vi har set den ene saarede 
bæres forbi efter den anden med disse afskyelige, sønderflængende 
Granatsaar —  og naar vi i Mørkningen endelig bliver afløst og lyd
løst lister os bort for at slippe helskindede over den farlige Mark bag 
Skoven, der er som gennem pløjet af Granater. Dette lykkes ikke al
tid, for Fjenden skal nok passe at sende nogle Granater efter os ved 
A fløsningstiden, selv om Skydningen ellers er ophørt«.

Det er rimeligvis under forhold som disse, at Christian Peter
sen er blevet så ilde tilredt af granater, at han dør ti dage efter 
på Augustenborg lazaret, dagen før det lykkedes prøjserne al 
erobre Dybbøls sønderskudte skanser.

Søllerød sogns faldne nr. 4, hjulmagersvend Lurs Olsen Søbory 
i Nærum, 1. regiment, 5. kompagni, faldet ved Lundby den 3. juli 
1864, begravet i Alborg den 6. juli 1864.
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Lars Olsen Søborg er, som vi også ved det fra hans mindetavle 
i Søllerød kirke, født i Nærum den 26. september 1835. Han blev 
hjemmedøbt lige efter fødslen og fremstillet i Nærum kirke den 
13. oktober 1835. Hans far var hjulmand Ole Søborg i Nærum, 
født 1799, hans mor hed Kristine Mortensen, hun var født i 1807.

Han blev konfirmeret i Søllerød kirke den 7. april 1850 og 
fik som karakter af pastor Boisen mg. for kundskaber og mg. 
for opførsel. Han blev uddannet som hjulmagersvend, vistnok af 
sin far, og senere gift.

Lars Søborg, 653/4 tomme høj, er opført i 1. udskrivningskreds’ 
tilgangsrulle, som oplyser, at Lars Søborg i 1860 var soldat i for
stærkningen og først blev indkaldt til hæren den 18. maj 1864. 
da våbenstilstand allerede var indtrådt gældende 1 måned fra 
12. maj, senere forlænget 14 dage til den 26. juni. Han er i num 
mer som menig nr. 616 ved 1. regiments 5. kompagni. Hans yngre 
kammerater derimod, som havde været med fra krigens udbrud, 
havde været igennem alle strabadserne ved tilbagetoget fra Dan
nevirke til Als, deltaget i kampene ved Selk den 3. februar, San- 
kelmark den 6. februar, ved Vejle den 8. marts og derefter fulgt 
regimentet på dets tilbagetog imod Limfjorden. Sørgeligt at tænke 
på, at den næsten 30-årige forstærkningsmand kun halvanden må
ned efter sin indkaldelse —  sammen med mange andre kamme
rater —  skulle miste livet i træfningen ved Lundby den 3. juli 
1864, endda kun en uge efter, at våbenstilstanden af 12. maj ved 
udløb den 26. juni blev afløst af almindelig krigstilstand i en 
ganske kort periode, indtil endelig våbenstilstand gennemførtes 
den 21. juli.

Endnu mere tragisk er det gennem øjenvidners og kampdel- 
tageres beretninger at erfare, med hvilken tåbelighed i føring og 
total ringeagt for de mest elementære militære forudsætninger 
danske soldater ved denne lejlighed blev beordret frem mod så 
at sige den visse død —  alt uden militær nødvendighed og til in
gen som helst nytte for vort forsvar.

Kampen omtales i Lars Lindebergs »De så det ske. Krigen 1864 
skildret af soldater og civile, der var med«, udg. 1964, således:

»Under en ekspedition syd på fra Ålborg med 5. kompagni af 1. re
gim ent og 16 dragoner overraskede oberstløjtnant Charles Beek, 1. re
gim ents kommandør, om morgenen den 3. juli en styrke på 125 preus
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siske infanterister i landsbyen Lundby. Beck, der kom sydfra, lod 
kompagniet rykke mod fjenden i halvdelingskolonne, 16 geledder bag 
hinanden, selv om denne formation var forbudt under angreb. 30 m e
ter fra fjenden brød angrebet sammen i preussernes ild. På valplad
sen efterlod danskerne 32 døde og 44 sårede (mange dødeligt), 20 var 
blevet taget til fange og 2 savnedes, et tab på ialt 98 mand. Preusser
nes tab var 3 sårede«.

Det frygtelige ansvar for denne tragiske tildragelse, der med
førte den overlegne danske styrkes nedslagtning ved ilden fra de 
prøjsiske bagladegeværer afgivet fra dækket stilling, må bæres 
alene af regimentschefen, oberstløjtnant Beck. Der foreligger en 
meget udførlig rapport om Lundbykampen udarbejdet af oberst
løjtnanten til overkommandoen, dateret 11. juli i Nyborg. Men 
først skal anføres kompagnichefens, kaptajn Hammerichs, rap
port om kampen, den er både kortere og klarere, og den er skrevet 
af en mand med en god samvittighed, som har udført sin over- 
ordnedes befaling, blot uden at gøre indvending mod ordren som 
urimelig og dødsensfarlig for befalingsmænd og mandskab.

Kaptajn Hammerich fortæller, at styrken, altså 1. regiments 
5. kompagni, med nogle frivillige rykker frem ad Ålborg-Hobro- 
vejen imod Ellidshøj, som allerede havde været besat af en prøj
sisk Hobropatrulje, der imidlertid havde trukket sig tilbage sydpå. 
Ellidshøj fandtes derfor ubesat af prøjserne, så at byens sydlige 
udkant kl. I2V2 nat den 3. juli kunne besættes af kompagniet. 
Oberstløjtnant Beck fortæller i sin rapport, at han havde fået 
underretning om, at der var prøjsere på vej mod Ålborg ad Had- 
sundvejen gennem Gunderup. Det hedder da hos kaptajn Ham- 
merich:

»Oberstløjtnant Beck besluttede her en Flankebevægelse i østlig Ret
ning fra Ellidshøj, og Kompagniet brød op Kl. IV2 Nat imod Gunde
rup. I Morgendæmringen omtrent Kl. 3 nærmede Kompagniet sig den
ne By og saa, skjult af Terrænet, Fjenden rykke ud i nordlig Retning 
mod Lundby. Oberstløjtnant Beck red nu i Forvejen hen til Gunde
rup, og Kom pagniet fulgte med igennem  denne By im od Nord, lien- 
im od Lundby Bakke, tæt syd for Byen af samme Navn. Bakken har 
fra Kammen af en 5— 600 Alen lang, jævnt afløbende Skraaning ned 
im od Lundby, hvorim od Bakkens Fald im od Syd er mere brat. Vejen 
fra Gunderup mod Aalborg skærer sig midt igennem  Bakken, og Fjen
den havde besat den Vest for Hovedvejen liggende Del af Byen.
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Ankommet ved Bakkens sydlige Skraaning traf Kompagniet her 
Oberstløjtnant Beck, der im idlertid havde recognosceret Terrænet og 
Fjendens Stilling, og det modtog af ham Ordre til uopholdelig ad Vejen 
at gøre et rask og bestemt Bajonetangreb paa Lundby. Med Skytterne 
paa Fløjen ilede nu Kompagniet med en Bravour, der skal søge sin  
Mage, frem mod Byen. Paa en Afstand af 3— 400 Alen begyndte Fjen
den deres saakaldte »hurtige Ild«. Uden Vaklen og med sand D øds
foragt gik Kompagniet frem og nærmede sig Byen paa 50 Skridt. 
U m uligheden af at trænge ind var øjensynlig, og jeg form erede her 
en Del af Kompagniet til Fægtning, for at dække Retræten. Efterhaan- 
den beordrede jeg alt tilbage, og da jeg med den sidste Del vendte 
mig for at følge den, blev den højre Arm skudt over paa mig, hvilket 
tillige med et i Begyndelsen af Fægtningen modtaget Saar gjorde mig 
ukam pdygtig. Efter at jeg var gjort ukampdygtig, overtog Løjtnant 
Tegnér Kommandoen«.

Oberstløjtnant Beck havde ikke selv deltaget i kampen, men 
iagttog den oppe fra Kongehøj syd for Lundby. Han fortæller i 
sin rapport, at han havde holdt tale til mandskabet af 5. kom
pagni :

»Maalet for vor Expedition er ved et dristigt Angreb i Fjendens 
Flanke eller Ryg at tvinge ham til at opgive sit Forehavende mod 
Aalborg og gøre ham betænkelig ved Frem sendelse af andre Afdelin
ger mod denne By. Vi var, og vi kunde efter Om stændighederne ikke 
være mange paa denne Expedition, men netop derfor var det af væ
sentlig Betydning at slutte os fast til hinanden med den bestemte Villie 
alle som een at gaa lige løs paa Fjenden, hvor vi traf ham, og bruge 
Bajonetten som det Vaaben, vi forstod at anvende ganske anderledes 
end han, samt ved den Hævnfølelse, vi nærede mod vort Lands Un
dertrykkelse, føle Armen stærk nok til at ramme den fjendtlige Af
deling, vi søgte, med kraftigt Slag. Et eenstemm igt Bifald, et gen
tagende rungende Ja fra alle Munde ledsagede disse m ine Ord. Om
trent Klokken eet Morgen den 3. Juli satte vi os da i March over Mjels 
til Gunderup, foran hvilken By vi indtraf Klokken 3 om Morgenen og 
fra Højderne vest for samme iagttog en Vognkolonne med fjendtligt 
Infanteri, der bevægede sig i nordlig Retning ad Hadsundvejen mod 
Aalborg. Vi rykkede nu ind i Gunderup og erholdt af Beboerne Un
derretning om, at det var den fjendtlige Afdeling paa omtrent % Eska
dron og 1— 200 Mand Infanteri, som havde overnattet i Gunderup og 
for ikke længe siden havde forladt Byen, der bevægede sig som af os 
bemærket. Jeg spildte nu ingen Tid, men svingede til venstre ind gen
nem Byen ind paa Aalborgvejen fra Hadsund og tiltraadte Marchen 
i Ryggen paa den fjendtlige Kolonne. Kort efter blev en prøjsisk In
fanterist, der stod i Samtale med en Bonde, taget til Fange af Under

130



officeren ved vor Kavalleristyrke, og Bevægelsen forceredes for at naa 
Fjenden. Fjenden havde im idlertid passeret Lundby og fra Terrænet 
paa den anden Side af denne By bemærket vor Forfølgelse, hvorpaa 
han steg af Vognene og ilede tilbage for at besætte Byen. Vi fra vor 
Side ilede frem med samme Maal for Øje, men Fjenden havde For
springet og fik en Have i Byens Udkant besat. Hans højre Fløj var 
endnu ikke kommet i Stilling, da vi befandt os i ca. 1000 Skridts Af
stand fra Lundby. I Haab om at tage Lundby ved et Stormangreb med 
Bajonetten og saaledes afskære den fjendtlige Styrke Tilbagegangen, 
befalede jeg Kaptajn Hammerich at kaste sig over Fjenden ved et rask 
og determ ineret Angreb. Kaptajn Hammerich udførte denne Ordre ved 
at rykke frem i Kolonne med Skytter paa Fløjene. I 200— 300 Alens 
Afstand fra Byen modtog han en Salve, men denne standsede ikke 
Frem rykningen. Kolonnen fældede Gevær og brød ind med Hurra- 
raab, men da modtog den fra de med Lynets Fart atter ladte Ziind- 
nadelgeværer en anden Salve paa nært Hold, som strakte et stort An
tal Mænd til Jorden, hvorpaa Kolonnen spredte sig, og der begyndte 
en heftig T irailleurild. Denne kunde im idlertid ikke føre til andet end 
yderligere Tab uden Nytte, for med det afslaaede Bajonetangreb 
maatte Tanken opgives om at naa det tilsigtede Maal, og jeg lod der
for gentagne Gange ved Signaler tilbagekalde Styrken.

Efter at der var sam let omtrent Halvdelen af den oprindelige Styrke, 
forblev denne staaende i en dækket stilling endnu en Stund for at 
vente paa dem, som maatte støde til, im edens saa mange saarede 
transporteredes tilbage over Gunderup, Ellidshøj og Svendstrup til 
Aalborg, som kunde overkom mes. Men da ingen flere af vore Folk ind
traf, og intet videre kunde udrettes med de tilbageværende faa Kræf
ter im od Fjenden, som hævdede sin Stilling, tiltraadtes Betræten i 
nordvestlig Betning over Nøvling og Gug til Aalborg«.

Oberstløjtnant Beck undlader viseligt i sin rapport at gøre op
mærksom på, at han var blevet meget kraftigt advaret mod det 
direkte angreb ad landevejen fra Gunderup mod Lundby. Det 
fremgår af en udmærket afhandling »Ved Lundby den 3. Juli 
1864, efter Øjenvidners Vidnesbyrd« ved journalist P. M. K. 
Lundsgaard i Ålborg, trykt i Aalborg Amts historiske Aarbog 
1914, »Fra Himmerland og Kjær Herred«. Gårdejer J. Johannsen 
i Oppelstrup, der i 1864 som 28-årig mand var præstegårdsfor- 
pagter i Gunderup, gav oberstløjtnant Beck de oplysninger om 
den prøjsiske styrke, som er anført i Becks rapport, også om den 
lange bakkeskråning ned til Lundby, halvvejs fra Gunderup. 
»Men den vej kan De slippe udenom ad to veje, og De kan kom 
me lige ind til Lundby uden at blive set«. Derpå gav Beck et kori
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afvisende svar, så jeg blev helt flov derved. »Ja, oberstløjtnanten 
må undskylde mig«, sagde jeg, »jeg har aldrig været soldat og 
forstår mig vel ikke på de dele, men jeg giver mine oplysninger 
i den bedste mening. Ligger prøjserne i Lundby, bliver det en 
grim bakke at gå ned ad«. —  »Ja tak, det er godt«, sagde oberst
løjtnanten, og så marcherede han nordpå med sine folk lige bag 
efter prøjserne. Soldaterne var i løftet stemning, og det var ikke 
frit for, at de ville håne mig lidt, fordi jeg ville mane dem til at 
være forsigtige. »Vi er 1. regiments 5. kompagni«, råbte en af dem 
og slog ud med hånden, »den klat prøjsere spiser vi til vor fro
kost«.

Halvvejs til Lundby fik oberstløjtnant Beck en ny advarsel af 
en gårdmand, Peder Nielsen, der havde været soldat. Han kendte 
to omveje til Lundby, til højre og venstre for den lige hovedvej. 
»Oberstløjtnanten kan tage, hvilken vej, De vil, og De er lige inde 
på livet af dem, inden en hund får tid til at gø ad Dem. Den lige 
frem er vel alligevel den korteste vej, men det bliver den sikre 
ruin for kompagniet«. »Har De noget begreb om den slags«, 
spurgte oberstløjtnanten. »Ja, jeg har da været soldat, og kender 
terrænet her bedre end Dem. hr. oberstløjtnant«. »Ja, men De 
ved ikke, min gode mand, at dette her er 1. regiment, og det plejer 
aldrig at gå snigveje«. »A er fanden tage mig lige glad, hvad re
giment det er, men buser I lige på, ja Gud min sæl bliver I skudt 
ned og det hver en kæft«.

Endnu er tredje advarsel fik oberstløjtnant Beck, og det af en 
veteran fra Fredericia og Isted, en smed Henrik Larsen, kaldet 
Maskin-Henrik. »Har De set prøjserne«, spurgte Beck. »De lig
ger her lige nedenfor«, svarede Henrik, og smækkede sine træsko
hæle sammen. »Hvis hr. oberstløjtnanten blot vil ulejlige sig her 
hen lil højen, vil De kunne se dem«. Oberstløjtnanten red op på 
bakkekammen, hvor der var frit udsyn over hele Lundby. Ty
skerne holdt rast bagved, altså nord for byen, geværerne var sat
i pyramider, nogle af soldaterne lå og drev i græsset, andre var 
med bønderkarlene i marken for at hente hestene hjem. Maskin- 
Henrik gik hen på siden af oberstløjtnanten og stillede sig ret 
med huen i hånden. »Her ned ad vejen kan kompagniet ikke 
komme«, sagde han, »men De kan få sikker dækning helt ned 
til byen. Hvis hr. oberstløjtnanten ønsker det, skal jeg gå med
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og vise vej. Jeg er gammel soldat fra 48«. Oberstløjtnanten så 
hånligt på den simple mand i det grove arbejdstøj: »Mine folk 
skal ikke føres af en bonde«, sagde han hårdt. Han drejede sin 
hest om mod kompagniet, og der faldt et par korte kommando
ord. En premierløjtnant gjorde nogle bemærkninger, som Peder 
Nielsen og Maskin-Henrik ikke opfattede, men oberstløjtnanten 
slog afværgende ud med hånden: »Lad os nu ikke spilde tiden 
med den slags«, sagde han, »bare lige på dem med bajonetten«.

Der hørtes et hornsignal nede i byen, og straks kom der en 
voldsom uro i lejren. Prøjserne fik geværerne fat og søgte ind i 
byen. Det så i begyndelsen ud til den vildeste forvirring inde i 
Lundby, men så kom prøjserne frem i byens sydlige udkant, og 
her smed de sig bag kålgårdsdiget ved Kristian Winthers hus 
lige vest for vejen, og her lå de med bøssepiberne udad mod det 
sted, hvor de danske soldater stormede frem. »Dette her går da 
lynende galt«, sagde Peder Nielsen. »Det går ad det rene helvede 
til«, sagde Maskin-Henrik til ham og gloede ondt efter oberstløjt
nanten, der holdt på bakken tæt ved. De hørte den første salve 
brage løs, og danskerne faldt i dynger. De havde det indtryk, at 
de segnede så godt som alle. Et par kugler, der havde for højt 
sigte, peb dem om ørene. »Fy da for en skam«, sagde Maskin- 
Henrik, »det stykke arbejde kunne en bonde vist endda have skilt 
sig fuldt så godt fra«. Den officer, der gjorde indvendinger imod 
oberstløjtnant Becks selvrådige beslutning, har rimeligvis været 
hans adjudant Peter Abrahams (1839— 1909), selv om det ikke 
udtrykkelig nævnes i hans beretning om »Vanviddet ved Lundby« 
(i Memoirer og Breve bd. 41, s. 187):

»Vi gjorde Holdt bag en Bakkekam vel omtrent 600 Alen fra Fjen
dens Stilling, et højt solidt Stengærde i den sydlige Udkant af Lundby. 
Her var god Lejlighed til at gaae frem med en m indre Styrke i hver 
af Fjendens Flanker. Vi kunde, om vi havde villet det, have holdt Fjen
den fast, til Riebaus Kompagni i Aalborg var rykket ud, hidkaldt af 
Skydningen. Men ulykkeligvis var Oberstløjtnanten utilgængelig for 
enhver anden Tanke. »Vil De sætte Bajonetten paa og kaste Dem 
over Fjenden«. Ned ad Bakke —  paa den aabne Landevej —  løbe 
5— 600 Alen mod et Par Hundrede Rifler —  i en udmærket Stilling  
med godt Anlæg for Geværerne! —  Vanvid! Hammerich var ikke Si
tuationen voxen, han gjorde, som det blev befalet, løb frem med bred
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Front i sluttet Kolonne ned ad Bakken. Saa faldt Fjendens Skud som  
var det Salver, tre— fire Salver, og dér laae Kompagniet paa Lande- 
veien, døde, saarede —  og overvældede af den m orderiske Ild. Skyd
ningen standsede, sandt nok, det havde været Mord, om de havde 
fortsat Skydningen. Gjøre Fanger under disse Forhold følte Fjenden  
næppe Lyst til. Nei, slippe bort, det var det, han nærmest tænkte paa, 
og derfor lod han os i Bo, til vi fik de fleste af vore Døde og Saarede 
paa Vogne og drog afsted ad en Markvej, vesten om Lundby for at 
undgaae Fjenden. Vi kom gennem Aalborg og blev færget over til 
Nørresundby«.

Prøjserne efterlod tretten medtagne døde i Gunderup præste
gård, og præstegårdsforpagter Johannsen var med til at bære dem 
op i kirken, »hvor vi lagde dem Side om Side paa Gulvet i Vaa- 
benhuset. Nogle af de døde var ramt af flere Kugler. Det var os 
Jyder paafaldende, at der paa de tretten Mand kun fandtes ialt
2 Mark og nogle faa Skilling i rede Penge og ikke et eneste Ur, 
men de var jo fra København, og de passer maaske ikke saa godt 
paa deres Ting som vi Jyder«. Sagen var den, at prøjserne, som 
på Dybbøl, var ligrøvere, der ikke undså sig for at plyndre de 
danske soldaters lig. Gamle pastor W olff sørgede for, at de faldne 
Københavnere fik en hæderfuld begravelse, og at fire embeds- 
brødre var til stede ved højtideligheden, som blev afholdt i Gun
derup kirke den 6. juli. Fredericiadagen. landsoldatens hæders- 
dag.

Provst W olff var ilet til Lundby, lige så snart prøjserne i Gun
derup var fra halsen, han måtte gå, da prøjserne havde lagt be
slag på hans heste. Han ønskede at få alle de døde ført til Gun
derup, men otte af dem var allerede så langt på vej mod Ålborg, 
at det ikke kunne lade sig gøre. Provsten var behjælpelig med 
indsamlingen af de sårede, og dem var der mange af. De blev 
forbundne så godt, det lod sig gøre, og da der kom vogne an
det steds fra, blev de ført til Ålborg. I Ålborg Stiftstidende de 
nærmeste dage nævnes de døde og sårede i Ålborg, og deres sår 
beskrives. Vi får om Lars Søborg at vide, at hans lig bar en guld
ring med bogstaverne C. L., og at hans skjorte var mærket L. S., 
ligesom der hos ham fandtes et brev til Lars Søborg, som antoges 
at være hans navn.

Lars Søborg blev med sine syv faldne kammerater jordet på 
Ålborg kirkegård, og en lille skildring af højtideligheden, der også
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her foregik den 6. juli, findes i Ålborg Stiftstidende for samme 
dag. Det hedder her:

»Under stor Deltagelse og under en M angfoldighed af Kranse jor- 
dedes i Dag de herværende Meniges Lig. Efter en kort Bøn i Kirken 
talte Stiftsprovst Egede Glahn smukt ved Graven og dvælede i sit T il
bageblik især ved de faldne Soldaters Deltagelse i det slesvigske Felt
tog samt m indede om Dagen, Danmarks 6. Juli ved Fredericia, og Ti
dens Omveksling. Trende Geværsalver affyredes som Afskedshilsen  
over Graven«.

Således blev Ålborg kirkegård det sidste hvilested for den -  
tør vi sikkert tro —  i alle kredse afholdte Lars Olsen Søborg, for 
hvem vennerne hjemme i Nærum opsatte den smukke mindetavle 
i Søllerød kirke, der til alle tider vil vidne om det gode eftermæle, 
de gav ham:

Fjern fra sin Fødeegn han faldt 
for Fædrelandets Ære, 
elsket var han overalt 
hans Minde signet være.

15. regiments 5. kompagni, Søllerød sogns faldne nr. 5, slag
termester Hans Godtfred Lorentsen i Vedbæk, død af sygdom på 
Augustenborg lazaret den 30. april 1864.

Fra Søllerød sogns kirkebog ved vi, at Hans Godtfred Lorent
sen blev født i Nærum den 3. august 1833, og, at han blev døbi 
her den 15. september 1833. Hans far var slagter Jørgen Lorent
sen, død allerede 1843, hans mor var Maren Sørensdatter, født 
1802 i København. Hans Godtfred Lorentsens mor gifter sig som 
enke med slagtermester Hans Rasmussen fra Lynge ved Sorø, og 
hun kalder sig i takken den 1. juli 1865 med hans efternavn, Ma
ren Rasmussen. Hun dør som Maren Rasmussen i Vedbæk den 
16. juni 1886. Hans Godtfred Lorentsen blev konfirmeret i Sølle
rød kirke april 1848, pastor Boisen gav ham karaktererne tg., for 
kundskaber, g. for opførsel. Han uddannede sig som slagtersvend 
hos sin stedfar Hans Rasmussen. Han giftede sig som bosat i Næ
rum den 16. april 1859 i Søllerød kirke med pigen Thora Vil- 
helmine Svendsen Thorin, født 16/10 1836 i København. Hun er 
efter sit slægtsnavn at dømme af indvandret svensk afstamning. 
Hendes forældre var tidligere garderobebetjent Svend Thorin og
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Ane Johansen. Thora Thorin blev konfirmeret 1851 i Søllerød 
kirke, da boede forældrene hos indsidder Peder Rasmussen i Næ
rum. Der var ganske rigtigt, som mindetavlen i Søllerød kirke 
oplyser, tre små børn i ægteskabet, før faderen døde af sygdom  
på Augustenborg lazaret. Det ældste af børnene nævnes i folke
tællingslisten for Vedbæk 1860, hun hed Helga Amintha Chri
stiane.

Mindeindskriften over Hans Godtfred Lorentsen i Søllerød kir
ke nævner altså ganske rigtig hans far som afdød. Hans Godt
fred vil kunne træffe sin bortgangne far i himlen, men han bli
ver selv overlevet af en elsket viv med tre små børn, af sin mor 
og sine søskende, der begræder tabet af hans »kække sjæl«, for
vissede dog om, at han som død for sit fædreland, vil som sin 
gode far blive salig i himlen: »Der gik Du hen til Fryd og Held — 
Hvil derfor sødt i Fred«.

Vi ved fra Vilhelm Cohens bog »Krigen 1864 og de Faldnes 
Minde« (s. 140), at Hans Godtfred Lorentsen er begravet på Au
gustenborg kirkegård, men han fik ikke som flere andre soldater 
et særskilt gravmindesmærke rejst her af sin slægt i Nærum og 
Vedbæk.

I Vilhelm Cohens bog nævnes ligeledes, at Hans Godtfred Lo
rentsen gjorde tjeneste i den danske hær som menig nr. 53 i 15. re
giments 5. kompagni.

Vi ved om 15. regiment (se Danmarks Hær 1. s: 147— 51), al 
det i 1848 var en af de fire holstenske batailloner, som sveg de
res faneed og gjorde oprør i Rendsborg mod den danske konge 
og det danske folk. Bataillonen blev efter treårskrigen flyttet til 
København, stadig med overvejende holstensk mandskab, men 
det fik i 1856 garnison i Helsingør. Kort før fredsbruddet den 
1. februar 1864 blev regimentets holstenske mandskab hjemsendt 
som upålideligt og overvejende erstattet med sjællandsk mand
skab. Der tjente derfor ikke så helt få soldater fra Søllerød sogn 
og nabosogne i dette regiment, blandt dem altså også Hans Godt
fred Lorentsen. Det hørte ved krigens udbrud til den såkaldte 
infanterireserve under general Caroc sammen med 8. regiment. 
Under tilbagetoget fra sin standplads nord for Slesvig by den
5. februar om aftenen kl. 8, når regimentet Als den 9. februar. 
Det deltager efter tur med de øvrige regimenter i forsvaret af Dyb-
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bølstillingen og Als uden at gøre sig stærkt gældende i dette for
svar. Regimentet havde det held, at prøjserne kun i ringe grad 
angreb Dybbølstillingen, når dette regiment var i allerforreste 
feltvagtslinie, og dets tab af officerer og mandskab i krigen er 
forholdsvis beskedent. Også den 18. april var 15. regiment hel
dig, det lå den dag i reserve på Als. Det kom sidste gang ud i Dyb
bølstillingen den 15. april. Efter erobringen af Dybbøl den 18. 
april blev regimentet i maj overført til Fyn, og det kom altså ikke 
som f. eks. 3. og 18. regiment til at deltage i det heltemodige, men 
forgæves forsvar af Als efter prøjsernes overgang til Arnkilsøre 
den 29. juni.

Hvornår Hans Godtfred Lorentsen har måttet melde sig syg, 
ved vi ikke, vi ved blot, at han ikke er blevet såret i kamp eller 
ved prøjsernes frygtelige beskydning. Det er vel snarest sket i ti
den den 7. til 18. april, da der i den danske hærs rædselsperiode 
ikke var noget sikkert sted i hele Dybbølstillingen, hvor folkene 
i vagtfri stunder kunne få hvile og opmuntring. Da 15. regiment 
for sidste gang stod i Dybbølstillingen den 14. april på højre fløj 
og den 15. april i barakkerne, faldt der mellem fire og fem tu
sinde granater hver dag i hele stillingen.

I denne sidste tid var det således, at alle gårde, der bag skan
serne kunne give tropperne ly, blev taget under ild og ligeså de 
hytter, der var opført til soldaterne i samme øjemed.

Til sidst var der næppe en bygning uden for brohovederne, som 
ikke var ødelagt. I virkeligheden var soldaterne i den sidste tid 
nødt til så at sige at sove under åben himmel, og så må man jo 
undre sig over, at der overhovedet var nogle soldater, der und
gik at blive syge i det våde og kolde forårsvejr.

Herom fortæller Times’ korrespondent, englænderen Antonio 
Gallenga (Krigen i Slesvig 1864, s. 293):

»Artilleriofficerer, der har tilbragt en hel Dag og Nat i de danske 
Stillinger, kommer tilbage til os om Morgenen, blege, udm attede og 
afkræftede. Deres egne og Mandskabets Kræfter sættes paa den høje
ste Prøve, og den danske Styrke begynder allerede i lige saa høj Grad 
at lide under Overanstrengelse, som dengang man fandt det raadeligt 
at trække sig tilbage fra Dannevirke. Skønt Vejret er m ildere, er det 
dog næppe mere tjenligt for Troppernes Helbredstilstand, og den 
Maade, hvorpaa enkelte Afdelinger siden Sønderborgs Bombardement 
har maattet udsætte sig for det um ilde Vejrlig har just ikke medført
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glædelige Resultater i saa Henseende. Feber af tem m elig ondartet Ka
rakter er udbrudt i Lazarettet paa Augustenborg, og der sendes mange 
Soldater derhen, som kun lide under Indflydelse af de udholdte utroe- 
lige Anstrengelser«.

Til disse syge danske soldater på Augustenborg lazaret tror jeg, 
at Hans Godtfred Lorentsen hører. Han har, som vilkårene var 
på Dybbøl, uden tvivl måttet lide utroligt under den totale man
gel på beskyttelse mod de barske vejrforhold, inden han blev ind
lagt på lazarettet for dér at ende sine dage, begrædt og mindet 
af sine kære som den, der

»stod blandt Fædrelandets Rader 
til Sygdom bøied kjække Sjæl«.

9. regiments 8. kompagni, Søllerød sogns faldne nr. 6, skoma
gersvend Charles Emil Jensen af Skodsborg, død af sygdom på 
Skjoldemose lazaret i Sydfyn den 22. maj 1864.

Skomagersvend Charles Emil Jensen er født på Fødselsstiftel
sen i København den 28. november 1839 og døbt i Søllerød kirke 
i begyndelsen af 1840. Han er søn af indsidder Hans Nicolai Jen
sen i Skodsborg og Gertrud Marie Jensen. Han er konfirmeret i 
Søllerød kirke 1 . søndag efter påske 1854.

Igennem forskellige lægdsruller i Søllerød 1853, København 
1855, Roskilde 1859 og Arhus 1863 har man kunnet klarlægge 
hans omflytninger i tiden fra hans konfirmation i Søllerød til 
krigens udbrud 1. februar 1864. Han kommer til København som 
skomagerlærling 1854 efter sin konfirmation, senere efter sin ud
dannelse som skomagersvend til Roskilde o. 1859. Han kommer 
på session i Roskilde 1862, men bliver her sendt hjem med be
sked om at komme igen næste år. Han er i mellemtiden rejst til 
Århus som skomagersvend, kommer derfor på session her 1863, 
og bliver nu ved denne session taget til soldat. Han er på den 
tid en lille spinkel fyr, blot 62V2 tomme høj.

Den 1. august 1863 får han i Århus indkaldelse til at møde 
til uddannelse på exercerskolen i København. Fra denne skole 
bliver han hjemsendt til Århus tildelt 9. infanteribataillon (i 1864 
altså 9. regiment). Fra Cohens bog s. 126 ved vi, at han får 
nr. 483 i 9. regiments 8. kompagni.
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Han må efter sin hjemsendelse i oktober 1863 være flyttet fra 
Århus til København, for han bliver 19/10 1863 optaget i Køben
havns rulle, tillægsrulle nr. 1740. Mon han skulle have tænkt sig 
at slå sig ned som skomagermester i København og gifte sig? 
Det er kun ren gætning, hvad vi med sikkerhed ved fra denne 
rulle er, at han er død den 22. maj 1864. Fra Cohens bog s. 128 
erfarer vi, at han døde på Skjoldemose lazaret i Sydfyn af Ty
fus, altså efter hans regiments overførsel til Fyn efter Dybbøl- 
kampen den 18. april, og at han er begravet på Steenstrup kirke
gård ved Svendborg den 25. maj 1864. Om han har lagt grunden 
til den Tyfus, der snart efter blev hans død, i de fire dage kom
pagniet var på Dybbøl, vides ikke. men efter alt, hvad vi ved om 
forholdene på Dybbøl i de sidste svære kampdage, synes dette m e
get troligt.

Vi ved fra anden beretning, at der ved regiments-parade på Fyn 
1. pinsedag, den 15. maj, blev afgivet meddelelse om. at samtlige 
forstærkningsmænd ville blive hjempermitteret med øjeblikkelig 
virkning, hvilket derefter skete til stor overraskelse og naturlig
vis endnu større glæde for de pågældende. Det kan ikke betrag
tes som helt udelukket, at Charles Emil Jensen som sin sidste m i
litære oplevelse før sin død har været med i denne afskedsparade 
for regimentets gamle forstærkningsmænd.

I alle tilfælde havde han den trøst at dø blandt sine egne på 
et fynsk lazaret, ikke som Peter Jørgensen i 22. regiment på et 
fremmed lazaret (Lyksborg) blandt fremmede læger og syge
plejersker, hvor velmenende og godhjertede de fremmede end 
kunne være mod de sårede og syge danske krigere.

4. regiments 1. kompagni, Søllerød sogns faldne nr. 7, sekond
løjtnant Hans Henrik Pincjel på Strandmøllen, faldet den 29. juni
1864 ved Arnkilsøre på Als.

I kaptajn Axel F. Hansens mindeskrift over de i 1864 faldne 
officerer (1909) findes der en levnedsskildring af sekondløjtnant 
Hans Henrik Pingel, hvoraf jeg gør et uddrag. Han blev fødi den 
3. januar 1838 i København som søn af geologen, dr. phil. Chri
stian Pingel (1793— 1852) og hans hustru Ophelia Drewsen, født 
1801 på Strandmøllen, datter af den kendte landøkonom og po
litiker Johan Christian Drewsen (1777— 1851), død i København
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1894. Han var yngre broder af geologen og politikeren Victorius 
Pingel (1834— 1919).

Pingel modtog efter sin konfirmation uddannelse på Strand
møllen hos sin morbroder, papirfabrikant Christian Drewsen. Da 
morbroderen var ængstelig for, at Strandmøllen ikke i længden 
kunne forblive på familiens hænder, lod han sin søstersøn ud
danne som polytekniker. Den unge Pingel fik i 1858 første del 
af polyteknisk eksamen i anvendt naturvidenskab, men derefter 
ville han ud i verden og opleve noget. Han ville gerne med i kri
gen for Italiens befrielse på fransk side, men kort efter, at han 
havde nåel Paris, sluttedes våbenstilstanden i Villafranca, og så 
var det for sent at deltage i den krig. I stedet for lod Pingel sig 
oplage i Fremmedlegionen i Algier med garnison i nærheden af 
Oran. Her opholdt han sig i årene 1859— 61 og blev korporal, 
men da han kun fik lejlighed til at dellage i soldaterlivets frede
lige tildragelser, og det blandede selskab i legionen i længden ikke 
passede ham, søgte han igen hjem til Danmark. Her fik han sin 
afsluttende polytekniske eksamen i slutningen af 1863. Han gen
nemgik reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet fra 
den 31. januar til den 12. marts 1864 og kom til 4. regiments
1. kompagni som aspirant. Den 30. maj 1864 udnævntes han til 
sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve, og han forblev ved 4. 
regiments 1. kompagni under premierløjtnant Linnemann som 
kompagnikommandør.

Hans regiment havde den særlige opgave under Dybbølkampen 
al værge Als, og det var derfor kun undtagelsesvis med i bevogt
ningen af selve Dybbølstillingen, således den 17. marts, hvor det 
mislykkedes for 4. regiment at tilbageerobre Dybbøl by. Regi
mentel var da heller ikke med i kampen på Sundeved den 18. 
april, da Dybbølstillingen blev erobret. I kampen om Als den 
29. juni stod 4. regiment derimod i allerførste linie i kampen om 
Kjær-halvøen, lige nord for Sønderborg, med det smalle Alssund 
i vest, den dybe Augustenborgfjord i øst. Yderst på halvøens spids, 
Arnkilsøre, lå regimentets 1. kompagni, og alleryderst i feltvagt 
nr. 1 sekondløjtnant Pingel. Det hedder herom i kaptajn Axel F. 
Hansens mindeskrift:
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»Prøjserne gik over til Arnkilsøre den 29. Juni 0111 Morgenen, da 
det endnu var mørkt, saa Baadene ikke kunde ses fra dansk Side. Den 
29. Juni havde Pingel Feltvagt Nr. 1 ved Arnkilsøre, bestaaende af 
36 Mand. Da det begyndte at dæmre, opdagede han den fjendtlige 
Baadkolonne, som fra Snogbæk-Hage styrede mod Arnkilsøre. Felt
vagten var delt i to Halvdelinger, af hvilke den nordligste i Angrebs- 
øjeblikket førtes op til en Stilling mellem Arnkilsøres nordlige og vest
lige Pynt. Begge Halvdelinger beskød heftigt Fjenden, der ikke lod sig  
hindre af Skydningen, og som med forbavsende Hurtighed foretog  
Landgangen. Feltvagten blev overvældet, og kun Rester af den førtes 
af Pingel mod Syd gennem Arnkilsøre Skov, hvor de optoges af Regi
mentets 5. Kompagni under Premierløjtnant Jantzen. Fra de nordlig
ste Bakker i Arnkil Skov var han ilet mod Nord i Retning mod Felt
vagt Nr. 1. Straks ved sin Frem rykning stødte 5. Kompagni paa den 
fra Arnkilsøre kommende Fjende. Sammen med Resten af P ingels Felt- 
vagt blev der nu forsøgt et Angreb paa den frem rykkende Fjende, men 
Angrebet blev afslaaet, og Kompagniet blev splittet. Her faldt Pingel. 
Han blev efter Kammeraters sigende begravet af Fjenden i en af Fæl
lesgravene paa Als«.

1 oberst J. T. Ravns fremstilling af krigsbegivenhederne på Als 
1870 fortælles der s. 67:

»4. Regim ents 1. Kompagni, Premierløjtnant Linnem ann, stod som  
Forpost i Løbegraven paa den Del af Kysten, hvor Landgangen fandt 
Sted. Den nordligste Feltvagt Nr. 1, 1ste Deling under Løjtnant Pingel, 
stod bag den vestlige Pynt af Øret og blev direkte angrebet af den 
prøjsiske Bataillon fra Snogbæk-Hage. Paa Grund af den frie Syns
lin ie fra Øret ud over Alsfjord blev den fjendtlige F lotille opdaget i 
en tem m elig betydelig Afstand fra Arnkilsøre; den blev først set som  
en mørk L inie, der nærmede sig Kysten. Løjtnant Pingel gav Ordre 
til at tænde Bavne Nr. 6 nord for Skoven, og lod Feltvagten indtage 
en spredt Stilling paa den nordvestlige Kyst samt aabnede Ilden imod  
de hurtigt avancerede Baade paa omtrent 800 Alens Afstand.

Den Modstand, som Løjtnant P ingel formaaede at yde med en De
ling paa henved 50 Mand, kunde selvfølgelig ikke forhindre den fjendt
lige Bataillon (paa vel o. 800 Mand) i at iværksætte sin Landgang. 
Pingels Feltvagt blev efter en kort Modstand kastet tilbage til Arnkil- 
skov, i hvis nordlige Udkant den forsøgte at tage Stilling. En Arbejds
kommando paa 100 Mand af 18. Regiments 1. Kompagni under Løjt
nant Kellner havde desværre anbragt sine Geværer henved 2000 Alen 
borte i Arnkilskovens sydlige Udkant og kunde derfor ikke yde Løjt
nant Pingel nogen Hjælp. Han blev derfor tem melig snart tvunget til 
at opgive den nordlige Skovrand og tiltræde Retræten mod Syd.«

Videre fortæller oberst Ravn om 5. kompagnis deltagelse i kam
pen som hjælp for feltvagt nr. 1:
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»Det 5. Kompagni, som sov i de nordligste Barakker i Arnkilskov, 
førtes straks af Premierløjtnant Jantzen frem imod Nord, hvor en hef
tig Skydning hørtes. Kompagniet, som var i Kolonne, stødte allerede 
et Kvarter over to, ikke langt fra Skovens nordlige Udkant paa Fjen
den, som her forfulgte Feltvagt Nr. f . Medens Forspidsen af Kompag
niet i Mørket pludselig kom i Haandgemæng med Fjenden, lod Pre
m ierløjtnant Jantzen Kompagniet danne Skyttekæder og angreb Fjen
den og trængte ham ogsaa noget tilbage, men den store Overmagt -  
Bataillonen fra Snogbæk-Hage mod et Kompagni —  og en heftig kryd
sende Ild tvang Kompagniet paa Tilbagetog, efter at det havde lidt et 
betydeligt Tab. Her saaredes Premierløjtnant Jantzen, Løjtnant Hage, 
Kommandersergenten og Foureren. Kommandøren for Feltvagt Nr. 1, 
Løjtnant Pingel, som med noget af sit Mandskab havde sluttet sig til
5. Kompagni, faldt under Kampen.«

I kaptajn Axel Hansens før nævnte mindeskrift 1909, s. 161, 
findes der et meget højstemt mindedigt af Chr. Winther, hans 
faders ungdomsven, hvori det bl. a. hedder:

»Svøbt i Dødens skumle Flor 
Denne trodsig kække Pande 
Maatte bøje sig og vande 
Med sit Blod den tabte Jord«.

Del er et savn, og for så vidt uforklarligt, at løjtnant Pingels 
navn ikke findes på mindetavlen på Søllerød kirkegård. Det burde 
være der, så meget mere som han kom til at hvile i en fællesgrav 
på Als og således må antages ikke på anden måde at have fået 
sit eget gravminde.

Hermed slutter Hans E llekildes m indeblade om »Søllerød Sogns 
Faldne i 1864«, tænkt som en hædersbevisning til disse mænd, der 
kæmpede så trofast, tappert og udholdende, og aldrig svigtende -  
trods overm agtens ulige kår —  stred sig gennem modgangens bitre dage.

Foruden denne afhandling efterlod Ellekilde notater og manuskript 
til en samlet oversigt med navne samt øvrige personlige og m ilitære 
data for 101 veteraner, der, som bosatte i Søllerød sogn i 1876, an
søgte om tildeling af krigsm edaillen. Også denne frem stilling vidner 
om Ellekildes utrolige, m yreflittige arbejdsindsats, når det gjaldt et 
virke for Selskabet. Dette sidste arbejde fra hans hånd vil dog med 
den ud fra de givne forudsætninger noget m onotone gengivelse af de 
i veteranernes ansøgningsskem aer m eddelte tørre data, suppleret med 
oplysninger møjsommeligt fremskaffet fra de gamle kirkebøger, folke- 
tæ llingslister m. v., næppe kunne appellere til en større kreds af Sel
skabets medlemmer, ligesom  pladshensyn ikke har kunnet tilskynde  
til optagelse i årbogen.
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Materialet er indgået i Søllerød Kommunebibliotekers Lokal-histori- 
ske Arkiv. Her vil det være tilgængeligt for enhver, som måtte være in
teresseret i at søge information i dette kildeskrift.

Måske findes der endnu i Søllerød kommune slægtninge til nogle 
af disse 1864-veteraner, for hvem det vil være en tilfredsstillelse at 
benytte sig af denne mulighed for nærmere studium af de her omtalte 
oplysninger. R. H.
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Et af de gamle ansøgningsskemaer fra 1870, som endnu opbevares i 
Hærens Arkiv.
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H. C. ANDERSEN I SØLLERØD JULI 1864

Af E lla og H ans Ellekilde.

Det var i det for Danmark så ulykkelige år 1864, at H. C. An
dersen for første gang besøgte Søllerød kun få dage efter, at også 
Als d. 29. juni var erobret af fjenden. I »Mit Livs Eventyr« be
skriver H. C. Andersen selv disse tunge dages bitterhed:

»Als blev taget! Forbi! Forbi! Ingen hjalp os. Alle saae til, det Vær
ste var jo sket. Jeg slap et Øjeblik min Gud og følte mig saa ulykkelig  
som et Menneske kan blive. Der fulgte Dage, i hvilke jeg ikke brød 
m ig om Nogen og troede, at Ingen brød sig om mig. Jeg fandt ikke 
Trøst i at udtale m ig for Nogen, det førte jo til Intet. Mildt forstaaende 
og hjertensgod kom da Een mig i Møde i disse tunge Dage, Edvard 
Collins fortræffelige Hustru; hun gik ind paa min Smerte, havde del-
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tagende Ord, og hun bad mig vende Tanken hen paa et Arbejde. En 
anden ældre, trofast Veninde, Kammerherreinde Neergaard, fik mig 
ud til sit hyggelige Hjem i det skovrige Søllerød, ved den stille, blanke 
Indsø. Milde Øjne lyste, folkelige Melodier klang derinde; hun havde 
en Moders Sind for m ig som Digter og Menneske. Det var en heel Fest, 
da jeg kom. Den lille Have belystes af Blus og brogede Lamper; man 
kjælede vel for den Hjertesyge, og jeg havde det saa godt. En elskvær
dig og aandfuld Kreds sluttede sig om hende, og det er særligt fra dette 
Hjem, at jeg har lært at kjende den sjeldent begavede Philisoph Bas
mus N ielsen. Ogsaa Fru Neergaard opfordrede m ig til at vende Tan
ken mod en ny Digtning, min kjære, geniale Ven Professor Hartmann 
bad mig om en saadan, og jeg skrev Ordene til en fem Akts Opera 
»Saul«.

Man kunne af H. C. Andersens ord få det indtryk, at fru Neer- 
gårds villa lå ned imod den »stille, blanke Indsø«, Søllerød sø, 
men det var ikke tilfældet. Den lå og ligger den dag i dag midt 
i Søllerød by over for Sollerødgård og ejes nu af overlæge Jersild. 
der 1916 har købt ejendommen af kammerherreinde Neergaards 
yngste datter, stiftsdame i Vallø, Marie de Neergaard, der lever 
endnu som en over 90 år gammel dame i Hellerup. *) Når vi 
har passeret det herlige Carlsminde, moret os over Søllerød gade
kær fyldt med snadrende ænder og glædet os over den gamle 
Fogedgård, som overlæge Jersild så pietetsfuldt har sat i stand, 
så kommer vi til overlæge Jersilds sommervilla, Olufshøj, hvor 
H. C. Andersen i 1864 var gæst. Hverken i det ydre eller indre 
er der sket væsentlige forandringer fra H. C. Andersens tid. Endnu 
den dag i dag er det en gammel, fornem villa fra det 18. århun
dredes midte, fornem i ordets bedste betydning, rolig og ædel i 
sin enkle stil og sin rene linie. »Fru Neergaards Huus er lidet og 
gammelt«, skriver H. C. Andersen til sin ven Edvard Collin d. 3. 
juli 1864 »men under Taget er der en Mængde hyggelige Gjæste- 
værelser: jeg har et af de større; det ligner aldeles en Kahyt«. 
Endnu den dag i dag viser fru overlæge Jersild med stolthed og 
glæde sin gæst det kvistværelse midt i østfløjen, hvor H. C. An
dersen boede.

Kammerherreinde Louise Charlotte Elisabeth de Neergaard 
havde i 1864 ejet Olufshøj godt og vel en halv snes år. Efter frk. 
Marie Neergaards udsagn havde hun købt villaen o. 1852 af Mi-

’) M arie Jo h an n e  Lucie de N eergaard, f. 24.' 10. 1841, t  17* 4. 1932.
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Olufshøj set fra syd-øst.

chael Lange, overpræsident i København, komponisten Lange- 
Mtillers morfader (død 1856). Det var ikke tilfældigt, at fru Neer- 
gaard efter sin mands død 1849 købte Olufshøj, det var hendes 
barndoms sommerhjem og må have stået i barndomsmindernes 
stråleglans for hende. Hendes fader, overauditør Ulrik Christian 
Olsen, har vistnok ejet Olufshøj allerede, da datteren blev født 
d. 26. november 1808. Hun blev først døbt i Søllerød kirke om 
trent 7 måneder efter fødslen d. 22. juni 1809. Vi kan tydelig 
skønne, at hendes forældre har opsat dåben, til de kom ud til 
deres kære sommerhjem i Søllerød. Efter hendes faders død 1814 
ejede hendes to fastre Olufshøj. De må vist have ejet stedet i 1830, 
den 23. august 1830 blev i al fald deres broderdatter Louise Ol
sen i Søllerød kirke viet til amtmand over Ringkøbing amt Jo
han Ferdinand de Neergaard. Amtmand Neergaard var storgods
ejer, ejede Priorskov og Fug'lsang på Lolland og Trøjborg i Søn
derjylland, så hans enke kunne let have købt el langt større og 
pragtfuldere landsted end Olufshøj, hvis hendes hu havde stået 
til det. Men det var barndomshjemmet, hun ville eje, og hun 
nåede også sit mål. Frk. Hansen *) i Fogedgaarden fortæller, at 
hun nogle år, før hun købte Olufshøj, boede på Mothsgaard  om

' )  A ne M argrethe H ansen, f. 16. 8 1863, t  20. 5. 1952.
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sommeren, vi kan leí forstå, at hun gerne ville være så nær ved 
barndomshjemmet som muligt. Hendes yngste datter Marie de 
Neergaard har bevaret sin moders trofaste kærlighed til det gamle 
slægtshjem. Bankdirektør Glückstadt ville for enhver pris købe 
Olufshøj for at bygge et udsigtstårn på stedet, men det var ham 
ikke muligt at få det vristet fra hende. Men til overlæge Jersild 
turde hun trygt sælge det, hun kendte hans kærlighed til stedet 
i dets oprindelige skikkelse og vidste, at der intet ville blive æn
dret i dets stil og stemning.

Olufshøj, gårdinteriør.

Mens hendes fader var amtmand over Præstø amt (1837— 49), 
havde de boet på herregården Lindersvold, og her havde de lært 
H. C. Andersen at kende, når han om sommeren gæstede familien 
Stampe på Nysø. Bekendtskabet fortsattes, da kammerherreinde 
Neergaard efter sin mands død flyttede til København, og det blev 
en fast regel, at H. C. Andersen kom til middag i Amaliegade 7 
om lørdagen, enten der så var mange gæster, eller han var gan
ske alene. H. C. Andersen havde hver dag i ugen besat. Om m an
dagen spiste han til middag hos Edvard Collins, om tirsdagen 
hos A. L. Drewsens, om onsdagen hos H. C. Ørsteds, om torsdagen
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hos familien Melchior, om fredagen hos J. H. Kochs, om sønda
gen hos familien Henriques. »Løverdag var Mødets Dag hos Fru 
Neergaard«, skriver han i 1867: »hvor var hun ægte dansk, 
Christen i Tanke og god i Gerning: det lyste ud over hendes 
Kreds«. Til denne kreds hørte mænd som N. F. S. Grundtvig, Mar- 
strand, Bournonville, professor Jerichau og frue, og som vi før 
hørte Rasmus Nielsen. H. C. Andersen var ikke særlig begejstret 
for Grundtvig, fortæller frk. Marie Neergaard, der så begejstret 
mindes H. C. Andersens besøg i hendes hjem, og med inderlig 
glæde fortæller om de daglige ture til Vedbæk strand i juli 1864. 
Det var dog en uhøflig mand, sagde H. C. Andersen, han havde 
ikke hilst på H. C. Andersen mere end på alle andre. Der kom 
også ungdom i hendes hus, digteren Michael Rosing kom der i 
sine studenterår i 1850erne, og han giver i et mindedigt, trykt i 
»Smådigte og Sange« 1875, men naturligvis skrevet umiddelbart 
efter hendes død, en karakteristik af fru Neergaard:

Nu har en yndig Kvinde Øjet lukket 
hvorm ed hun glad saa over Livet ud 
og fandt i alt til sidst et Tegn fra Gud, 
saa Haabets Sang lød selv igennem  Sukket.

Hun var ej ung af Aar, i Hjertets Gemme 
dog stod den unge Jomfru mild og skøn 
og væved der det Klædebon i Løn, 
der gjorde hende blandt de unge hjemme.

Der var saa m ildt og yndigt, hvor hun boede, 
for alle unge ret en Helligdom, 
thi knap man over hendes Tærskel kom, 
før alle Hjerters bedste Spirer groede.

Det Kristus var, som hendes Sjæl gjenfødte 
i glad Forventning, som hans Brud hun stod.
For hende var der lyst paa D ødens Flod, 
thi Englene med Bryllupsfaklen mødte.

Også N. F. S. Grundtvig har skrevet mindedigt om sin »livsalige 
veninde«, der mindede ham om en »riddertidens frue«, kort efter 
hendes død i Søllerød d. 11. december 1866. Det blev sunget ved 
hendes begravelse i Vartov kirke som »Menighedens Afsked med 
Louise Neergaard«. Vi anfører 3 af de 8 vers:
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Du gik da bort saa stille tyst, 
som Sol om Vinterdage, 
saa skulde da ej aabenlyst 
Dig vort Farvel ledsage.

Dog lyde skal fra Vennefavn, 
hvor dine Fodspor skinne.
Et glad Farvel i Jesu Navn 
livsalige Veninde.

Dit Hjærtes Øjne var opladt 
som faa for Aandens Rige 
til gennem Verdens Vinternat 
i Paradis at kige.

H. C. Andersen vil naturligvis ikke stå tilbage for Rosing og 
Grundtvig, men af hans mindedigt er desværre kun det brudstyk
ke bevaret, som han citerer i »Mit Livs Eventyr«.

Du var en Christen fra Apostel-Tiden, 
opfyldt af Tro, der bar god Gjernings Frugt.
Du var saa dansk i Sind: Din Sjæl tog Flugt 
mod Herrens Throne: der Du ydmyg, liden,
Dig bøier ned, for Danmark beder Du:
»O lad det groe i D eilighed endnu«!

H. C. Andersen havde oplevet budskabet om Dannevirkestil- 
lingens rømning en lørdag hos fru Neergaard. Han skriver d. 14. 
februar til fru Dorothea Melchior i Rom:

»Her var en forfærdelig tung Stem ning og om Aftenen vildt lar
mende; nær var jeg selv kommen ind i den vilde Vrimmel paa Gaden. 
Jeg spiste just den Dag Middag hos Kammerherreinde Neergaard i 
Amaliegaden; Klokken var omtrent halv syv om Aftenen, da vi kom 
fra Bordet og ind i Stuen mod Gaden; derude hujede og skreg Folk, 
en frem væltende Masse. Jeg vilde snarest see at komme hjem, skyndte 
mig fra Fru Neergaard, og med bankende Hjerte banede jeg mig Vei 
i den Myldren, naaede Garnisonspladsen og kom hjem«.

Han fortsætter lidt senere i samme brev:

»Nu løfter sig ig'jen Sind og Hjerte, nu klarer det sig Dag for Dag, 
Tim e for Time, for Hver især. Det havde været rigtigt og klogt at op
give D annevirkestillingen, da ellers vor brave, udmattede Hær var
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blevet omringet, afskaaren og ødelagt. Tilbagetoget har været særdeles 
hæderfuldt: Soldaterne ere ved herligt Mod uagtet Alt, hvad de have 
døiet og holdt ud. Gud vil ikke slippe det lille Danmark —  der er en 
Aandens Sundhed og Friskhed i det gamle Land —• det maa groe og 
trives, ihvor tunge Søer der end ruller hen over det«.

Dybbølstillingen blev erobret den 18. april; for H. C. Andersen 
blev sorgen så meget des tungere, som hans unge ven Viggo Drew
sen (»lille Viggo«), der var gået frivilligt med, var blevet hårdt 
såret og fanget af prøjserne. Han skriver i »Mit Livs Eventyr«:

»Jeg havde Fornem m elsen af, at mit Fædreland stykkeviis vilde  
blive amputeret og forbløde, mit Modersmaal skylles hen og kun lyde 
som et Ekko fra Norges Kyster . . .  Saa lang og dødstung hengik T i
den. Solen skinnede varmt. Træer og Buske stode i Foraarets Friskhed, 
jeg følte ligesom  en Bitterhed over, at Alt kunde see saa fornøjeligt 
ud, som om Alt i Verden var i sin gode gamle Orden. Jeg havde ikke 
Tanke mere for Glæde eller for en lys Fremtid, jeg troede ikke mere 
paa nogen Lykke for mig. Min Omgivelse, m ine Venner og Bekjendte 
vare betagne og lidende som jeg. I Eet m ødtes vi alle: Kjærlighed til 
Fædrelandet«.

I juni er H. C. Andersen på besøg på Basnæs. Hos husets frue 
på Basnæs fik H. C. Andersen siden om lørdagen et hjem be
slægtet med det, han havde haft hos fru Neergaard før hendes 
død 11. december 1866. Han skriver til I. P. E. Hartmann:

»Det var m ig ganske velgjørende at komme ud fra Byen. Vinterens 
Kulde, T idernes Tryk laae og ligger for en Deel endnu paa Sindet, 
og jeg blev derfor ganske veem odig, da jeg med Et stod iaar første 
Gang i den grønne Skov, hvor Kodriver og Gjøgeurter m yldrede i 
Græsset. Solen skinnede varmt og Kukkeren sang! Jeg havde slet ikke 
tænkt paa Foraaret, reent glemt, at det vilde komme uforandret, som  
om der var slet intet iveien , som der var Fred og ingen Fare! Inde 
i Byen drev jeg og laae for Anker kun med en Avis; her begynder jeg 
at hvile ud, trække Veiret og synes, at der er Noget indeni mig, der 
vil sætte Blomst endnu engang. Jeg har strax taget og lagt Papir foran 
mig, sat med store Bogstaver derpaa: »Saul«: Pennen har ogsaa vim- 
set lidt, men det gaar endnu ikke: jeg skal m elde naar det gaaer«.

Han beder i samme brev Hartmann om at sende hilsen til 
»Præstegaarden ved Søen«, han mener dermed Søllerød præste
gård, hvor Hartmanns datter d. 2. februar samme år var blevel
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gift med Frants Wedel. »Jeg har ikke seet den«, fortsætter H. C. 
Andersen, »men Pastor Wedels Præstegaard haaber jeg at see«. 
Det ønske gik jo i opfyldelse inden en måned derefter. Det går 
dog ikke med arbejdet på »Saul«, han skriver to dage efter til 
konferensrådinde Ida Koch:

»Arbeide kan jeg dog ikke endnu: men der er kommet en Slags Ro 
over mig, hvor Tankerne igjen slippe frem til D igtning: men tænker 
jeg saa paa, at den sexogtyvende (Juni) er Vaabenhvilen endt, at maa- 
skee den blodige Kamp igjen begynder, da jager det gjennem mig. Gid 
det blive godt! Men idet jeg haaber og troer, farer altfor ofte Billedet 
af det sønderrevne Polen mig forbi: det er forunderligt, hvorledes jeg 
i den sidste Tid svæver imellem Forhaabning og Sjæleangst. Gud holde 
sin Haand over Danmark!«

Det gik langt værre, end H. C. Andersen sikkert havde befryg
tet. Få dage efter våbenhvilens ophør d. 26. juni var også Als 
overrumplet og erobret. Ville det gå på samme måde med hele 
det øvrige Danmark, var hans ængstelige tanke. H. G. Andersen 
kommer hjem fra Basnæs, opholder sig to, tre dage inde i Kø
benhavn og rejser så ud til kammerherreinde Neergaard på Olufs
høj i Søllerød. Han kommer derud vistnok lørdag den 2. juli og 
skriver søndag den 3. juli til sin ven Edvard Collin:

»Skal jeg skrive eller ikke skrive? Det var nok bedst at lade være, 
det var klogere; men jeg er ikke meget klog i denne Tid. Det var et 
sløvende Driveri, jeg førte de to, tre Dage inde i Byen; der var ingen  
Hvile uden de Minutter, jeg sad tøiret til Avisen. Og dog synes jeg nu 
herude, at det var bedre inde i Byen, end hvor man først »imorgen« 
hører, hvad der er skeet. Det er her, som om jeg i Tordenveir var krø
ben ind i Sandhullet til Børnene, for der ikke at see Lynet eller høre 
Bulderet, og dog er det ikke derfor, jeg er her: det er grueligt i Ti
der som disse at være, som jeg, ganske alene i sit Hjem . . .  Gid jeg 
kunde bede Vorherre styrke m ig; men jeg synes, at der er langt vig
tigere Ting at bede ham om, og som heller ikke opfyldes. Skal vort 
smukke, rige Sprog om et Hundrede Aar kun kjendes gjennem Nord- 
mændene? Der overvælder mig en Sorg, og im ellem  griber mig da en 
m enneskelig Angest, den jeg troer ikke at kunne udholde . . .  Et Rygte 
siger, at vi faae Fred og gaae ind under Tyskland. Er det saa? Ja, det 
vil Aviserne m elde mig. Jeg gjør mig ret Umage for at sam le i Tan
ken al den Naade og Velsignelse, Gud har forundt mig uforskyldt i 
dette Liv, for at sam le Kraft til at tømme den Kalk, jeg skal tømme. 
For os Ældre er den gode Tid forbi; den unge Slægt er elastisk, maa- 
ske kan den groe«.
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I et nyt brev to dage efter fra Søllerød til Edvard Collin skri
ver H. C. Andersen:

»At jeg har opgivet mit Besøg i Norge, finder De vel rigtigt? Det, 
som især holder m ig derfra, er Tanken om, at jeg skat blive hædret 
og gjort af; det skikker sig aldeles ikke i Øjeblikket, og jeg udholder 
det ikke. Mellem de Phantasier, som ogsaa komme uden dog just at 
pine saa svært, ere m ine Penge-Sager.

Troer De, at jeg kan tænke mig sikkert, hvad jeg har sparet sam
men, eller at Fjenden, naar han kommer her, tager disse og Alt, hvad 
han forefinder?

I brevet fra 3. juli til Edvard Collin fortæller han også nær
mere om sine personlige oplevelser som gæst hos Fru Neergaard:

»Hjerteligt blev jeg modtagen, inderlig velkom men er jeg, det er 
klart at fornem me; jeg har maattet love at blive nogle Dage. Herude 
er jeg i Form iddag ene; de ere alle kjørte til Kjøbenhavn for at be
søge Kirken. Natten har været uhyggelig, idet Nogen, Ingen veed nu 
hvem —- havde lukket Svigersønnens lille Hund ind i Værelset tæt ved 
mig, og der har den hylet fra Midnat til ud paa Morgenen.

I det næste brev to dage efter fortæller H. C. Andersen 0111 sin 
sygdom og om sit besøg hos enkedronning Caroline Amalie på 
Sorgenfri:

»Det er idag tredie Dag, jeg er syg og sidder paa mit lille Qvist- 
værelse, men har en P leie, som jeg aldrig fik den i Byen; im idlertid  
generer det m ig dog, at saaledes hele Huset skal være i Bevægelse for 
min Skyld. Idag kan jeg lidt bedre have Tankerne sammen, men li
der dog; det er im idlertid næppe saa betydeligt, som de her sætte 
Alt i Bevægelse til. Iforgaars havde jeg Suurdeig under Fødderne, i 
Nat skulde nødvendigvis en Kone vaage over mig; det p iinte m ig me
get, og jeg var i evig Uro for, at hun sov fra Lyset, og im ellem  havde 
jeg slemme Kuldegysninger og Phantasier. I Mandags begyndte det 
med Hovedpine, der opad Dagen slog sig til Tænderne. Jeg var med 
Kammerherreinde Neergaard tilsagt at komme om Aftenen til Enke
dronningen; det var mig meget p iin ligt, men Fru Neergaard meente, 
at det nok blev bedre paa Veien derhen. Jeg fulgte altsaa med, men 
var i Smerte og Feber, saa at jeg blev paa Frøken Rosens Værelse, til 
Vognen kom igjen og kunde føre m ig hjem. Im idlertid indfandt Frø
ken Rosen sig og bad mig komme nogle Minutter over til Enkedron
ningen. Hendes Majestæt var uendeligt bedrøvet og betagen over Dan
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marks Lidelse. Rasmus N ielsen læste højt for hende m ine nye Digte: 
»Trøst i Tro«, »Psalme« og »Danmark«. De rørte hende; hun tryk
kede meget hjerteligt to Gange m in Haand og takkede m ig for den 
Trøst, der laae i dette Skrevne. Jeg maatte im idlertid udbede m ig at 
tage bort; jeg kunde ikke længere udholde Tandsmerten og det Tryk, 
der laae over mit Hoved. Natten hjemme var qualfuld; jeg sov ikke et 
Minut. Igaar havde jeg stærk Feber, og derfor, som sagt, have de i 
Nat vaaget over mig . . .  Aldrig har jeg prøvet saadanne legem lige 
Smerter«.

Vi har endnu et brev fra H. C. Andersen fra Søllerød skrevet 
mod afslutningen af hans ophold den 14. juli til E. Collins hustru. 
Henriette Thyberg, hun som ydede ham den første trøst i de bitre 
dage efter Als’ erobring.

»Jeg er mæt og træt nu at være herude. Venlig Omgang, et rigt Bord, 
en smuk Natur rundt om har jeg; hvad kan ønskes Mere? Det, som  
ønskes, kan ikke erholdes, og jeg er bange, det aldrig erholdes. Det 
er underligt: Jeg, som har klamret mig fast til Livet og jublet ved det, 
har dagligt Følelsen og Tanken: »Bedst var det for Dig, om nu snart 
Alt var forbi!« Intet har jeg bestilt den lange Tid herude: mere aan
delig Sundhed og Røre var der under Opholdet paa Basnæs: men da 
var heller ikke det sidste, store Stykke af Slesvig og det smukke Als 
revet fra os. Forandringen i M inisteriet, haaber jeg nu, standser Blods- 
Udgydelsen: maaskee Krigen ender; men paa hvilke Betingelser? Hvad 
vil fordres af os? Gid jeg, før Ulykkerne kom over os, havde eiet det 
Blik over Forholdene, som nu er givet mig; det havde været mig bedre. 
Jeg er nu fri for den forfærdelige Tandpine, men er bleven noget ma
ger, siger de. At Rygternes »Sluddertraad« løber over Markerne ogsaa 
herude, er i en Tid som denne rimeligt. Med Svingningerne i min 
Sjæl vil jeg ikke trætte Dem; de lægge sig ikke, før Strængene rives 
over«.

Man vil let se, at H. C. Andersens fremstilling af Søllerødophol- 
det i »Mit Livs Eventyr« og i de samtidige breve ikke stemmer 
fuldstændig overens. Han meddeler intet i Levnedsbogen om den 
ret alvorlige tandpine, der har forbitret ham den første del af 
opholdet, og heller ikke om besøget hos enkedronningen. Han for
tæller i Levnedsbogen, at han skrev ordene til operaen Saul i Søl
lerød, men i brevet til Fru Collin, at han intet havde fået bestilt, 
og at han til sidst blev mæt og træt af den godhed og velvilje 
der blev vist ham. Her giver dog sikkert »Mit Livs Eventyr« den 
pålideligste underretning; man kælede vel for den hjertesyge, og
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han havde det så godt. Det er sandsynligt nok, at H. C. Andersen 
i Søllerød ikke fik gjort ret meget ved sit arbejde med Kong Saul, 
men så fik han taget så meget kraftigere fat, efter at helbreds- 
opholdet i Søllerød i Fru Neergaards gode og venlige hjem den 
21. juli var afsluttet. Søllerødopholdet i juli 1864 betød for II. C. 
Andersen, der var så hjerteramt over sit fædrelands ulykker, nyt 
livsmod, så han kunne fortsætte sit arbejde til gavn og glæde for 
det danske folk. Dette nye livsmod, denne nye fortrøstning i Gud 
afspejler sig i den smukke sang, som han skrev til ære for de 
hjemvendende soldater.

Vor brave Soldat, som saa ærlig har stridt,
Du kommer nu hjem uden Glæde.
0  Danmark, hvor har Du dog bitterligt lidt,
Blod er flydt, og Blod er at græde.

1 forrige Krig, da Soldaten kom hjem, 
stor Festlighed Byerne gjorde,
fra Husene hængte man Dannebrog frem, 
stod med Sange og Æ resporte.

Nu kommer Du hjem uden Hurra og Sang 
og dog: Du holdt ud, maatte lide 
langt m ere i Danmarks Kamp denne Gang, 
end Mange betænke og vide.

»Hav Tak« det siger vort Hjertelag, 
det vil i hvert Haandtryk, Du kjende, 
og saa vil vi sjunge om »Atterdag«, 
den Sang er ei skrevet til Ende.

I Gud er Fremtid! »Han gav, han tog«.
Han kan skrive paa Danskens Skjolde:
»Atter plantedes Dannebrog 
paa Thyras genreiste Volde«.

Mindet om H. C. Andersens besøg i Søllerød i 1864 har ikke 
ganske tabt sig. Frk. Hansen i Fogedgården fortæller, at hen
des forældre og andre folk fra egnen af kammerherreinde Neer
gaard var indbudt en aften for at høre H. C. Andersen læse 
sine eventyr op. Det gik for sig i havestuen, og den var op
lyst af tændte stearinlys. Blandt eventyrene læste H. C. Ander-
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sen Den Grimme Ælling, og folk fik den ganske urigtige fore
stilling, at han havde digtet selve dette eventyr i Søllerød. Over
læge Jersild meddeler, at gamle folk fortæller, at H. C. Andersen 
har siddet i havestuedøren og læst sine eventyr for byens børn, 
der da fik lov at komme ind i haven og sætte sig artigt på græs
plænen. Han meddeler ligeledes, at gamle afdøde gartner Fre
deriksen i Øverød har fortalt ham, at det var hans moder, der 
måtte våge hos H. C. Andersen. Hun fortalte, at det var, fordi 
han ikke turde sove alene, da det spøgede i værelset ved siden 
af (den nordligste kvist). Der fandtes tidligere en mår på loftet, 
der kunne gøre en forfærdelig støj. Det har nok været den, som 
har lavet spøgeriet. Overlæge Jersild fortæller også et smukt m in
de fra en langt senere krig end 1864, knyttet til ganske samme 
sted, hvor H. C. Andersen læste eventyr for børnene i Søllerød. 
På samme græsplæne lå søndag aften den 6. september 1914 de 
indkaldte soldater og hørte musik. Det var den tungeste stemning, 
der rådede den aften. Verdenskrigen syntes tabt for Frankrig. Vi 
vidste ikke dengang, at Marneslaget var begyndt, der afgjorde 
hele verdenskrigen. Til opmuntring for soldaterne og os selv tyede 
vi til musikken. I den skønne fuldmåneaften sang Knudsen-kvar- 
tetten med Laurits Melchior og Fru Helga Lersey som solister. 
Skønnere stemning end den, der herskede hin 6. september har 
jeg aldrig oplevet, til trods for, at der også senere har lydt mu
sik. såvel instrumental- som sangmusik fra Olufshøjs havestue.

Efterskrift.
Olufshøj (Søllerødvej 40) er den gamle gård lige over for Søllerød  

Slot. Det er en rokokkobygning fra omkring 1760, vist nok bygget af 
en fransk arkitekt. Så vidt det kan ses, har huset på intet tidspunkt 
hørt ind under det daværende Søllerød Slot, men synes at være be
nyttet til som merbeboelse af forskellige fam ilier: 1771 af etatsråd Ja
cob Stendrup, 1788 af generalmajor Jens Zeuthen von Lemming, 1805 
af etatsrådinde Rehsted.

Fra 1849 ejedes Olufshøj af kamm erherreinde Neergaard og efter 
hendes død i 1875 af hendes datter Marie de Neergaard.

Overlæge dr. med. O. Jersild købte i 1916 stedet af Marie de Neer
gaard, og siden 1950 har overlæge dr. med. P. M. Jersild været ejer af 
Olufshøj.

155



DA J E R N B A N E N  KOM TI L H O L T E

Holte station 1864.

Af E. L. Parbøl.

Det var i en af vort lands historisk afgørende perioder, at den 
sjællandske Nordbane, dvs. jernbanestrækningen København— 
Helsingør over Lyngby— Holte— Hillerød, fik sin indvielse.

Den 8. juni 1864 fandt denne for Nordsjælland så betydnings
fulde begivenhed sted. Det skete altså under krigen i 1864 i vå
benstilstandsperioden mellem stormen på Dybbøl 18/4 1864 og 
tyskernes erobring af Als 29/6 1864. Store dele af den jyske halvø 
var besat af fjenden, og folkets opmærksomhed var da mest sam
let om udfaldet af Londonkonferencen. Alt dette triste blev dog 
for en stund skubbet lil side, thi en ny banelinje var —  trods 
krig og politisk uro —  blevet færdigbygget og skulle nu tages i 
brug. Og en sådan begivenhed skete i de tider ikke, uden at et 
stort og festligt apparat blev sat i scene. I et med blomster og 
flag smykket tog blev strækningen fra København til Helsingør 
gennemrejst af kong Christian IX og dronning Louise ledsaget 
af et selskab bestående af rigets fornemste ministre og embeds-
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mænd samt Det sjællandske Jernbaneselskabs bestyrelse og øver- 
ste ledelse med direktør Rothe i spidsen. Toget gjorde holdt for
skellige steder undervejs, som Lyngby, Holte. Hillerød og Fre
densborg samt i Birkerød, hvor en del af de i krigen sårede sol
dater var mødt frem, og hvor majestæten hilste på og talte med 
hver enkelt. I bugten ved Snekkersten var skibe fra krigsmarinen 
opankret og afgav kongesalut, da toget passerede. Efter at den 
nye station i Helsingør var beset af togets passagerer, var der om 
aftenen en gallamiddag i Det helsingørske Skydeselskabs festsal. 
Og menuen var ikke ringe. Man høre:

Skildpaddesuppe, krustader med cham pignons, kalveryg, grønærter, 
olivensauce, pighvarre, kartofler, kaperssauce, kyllinger med trøfler 
en bordure, asparges, smør, gåseleverpostej, fuglevildt, kompot, sauce, 
is, kage, dessert og kaffe og dertil 6 slags vin  og diverse likører.

Og selvfølgelig var der taffelmusik, der bl. a. omfattede C. C. 
Møllers nye march »Den 9. mai«, tilegnet den danske Nordsø- 
eskadre. Det var jo netop en måned efter Helgolandsdagen.

Den af jernbanedirektionen udstedte instruks til stationerne fo
reskrev, at stationsbygningerne skulle udsmykkes på passende 
måde med grønt og flag. Endvidere blev der naturligvis deri gi
vet nøjagtige forskrifter om krydsningerne. Mødende tog skal an
bringes i sidesporet, således at ekstratoget kan passere hovedspo
ret uden at standse, og —  hedder det videre —  såfremt banen 
ikke på denne måde kan gøres ryddelig for tog, skal der hejses 
stopsignal, og ekstratoget bringes til standsning. Og for at der 
ikke skulle tages fejl af ansvarsfordelingen, slutter instruksen med 
efterfølgende ord i fede typer: »Stationsforstanderne er således 
ansvarlige for Togets Sikkerhed«.

Selve etableringen af denne her omtalte jernbanestrækning var 
i øvrigt ikke forløbet uden meget besvær, mange ændringsforslag 
og mange diskussioner. Men hertil var man jo på den tid —  og 
for øvrigt også i de senere år —  så vant. Allerede i 1839 den
19. november holdt professor G. F. Ursin i Industriforeningen i 
København et opsigtsvækkende foredrag: »Om Sporveie med sær
deles Hensyn til deres Anlæg i Fædrelandet«. Heri udtaler han 
bl. a.: ». . . Vi vide ikke, om det vil tilgives os, at vi fra dette maa- 
skee ikke længere fra Udførelsen fjerne Project tør lede Tanken
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hen paa et andet, som tidligere er nævnt, nemlig en Sporvei mel
lem Ivjøbenhavn og Helsingør. Afstanden er kun lidet over 5 Miil. 
Bekostningen, hvis vi antage ogsaa her Træunderlag med Jern
skinner, vilde, da Terrainet ikke synes at frembyde synderlige 
Vanskeligheder, næppe overstige een Million Rbd. Men bringes 
nu Helsingør til at være Kjøbenhavns Forstad, da burde dog vel 
Handels-Interesse, Forretninger og Fornøielser drage Gods og 
Reisende af alle Aldre og Kjøn i tilstrækkelig Mængde til at for
rente denne Capital, hen paa Jernbanen. Sporvei ene er et popu
lært Befordringsmiddel. . . .«

1 1840’erne opstod der rundt om i Europa en regulær jernbane- 
bygnings-feber. På denne viste der sig også symptomer i Dan
mark. Blandt andet udstedte vekselmægler J. W. Heymann en 
»Indbydelse til Actietegning i en Jernbane fra Kjøbenhavn til Hel 
singør, som enten forlægges over Lyngby eller Jægersborg Dyre
have«. Anlægskapitalen ansloges til 1 million specier med 10.000 
aktier á 100 specier. Berlingske Tidende anbefalede projektet, men 
indbydelsen, der fremkom en uge efter, at aktietegningen til Ros- 
kildebanen var sluttet, fandt dog ikke tilstrækkelig tilslutning.

Der gik en halv snes år med de indledende forhandlinger og 
selve anlægsarbejdet, før tanken blev til virkelighed. I 1855 frem
kom der planer om en »Nordbane« med sidebane til Klampen- 
borg, og ved love af 1856 og 1857 fik regeringen bemyndigelse 
til at give koncession på nævnte baners anlæg og drift, men disse 
love blev ikke udnyttede. D. 19. febr. 1861 vedtoges på ny en 
lov, hvorefter der kunne gives Det sjællandske Jernbaneselskab 
koncession på en bane fra København til Helsingør havn — eller 
til Helsingør med en hestebane til havnen — samt en sidebane 
lil Jægersborg Dyrehave og med eller uden sidebaner til Fre
densborg og Frederiksborg. Koncessionen blev givet gældende til 
100-års dagen for København— Roskilde-banens åbning, nemlig 
den 27. juni 1947, men med indløsningsret for staten efter 25 års 
forløb fra Korsørbanens åbning, altså 27. april 1881 — hvilken 
ret staten som bekendt gjorde anvendelse af.

Jernbaneselskabet overdrog projekteringen af disse nordsjæl
landske baneanlæg til major i Det kongelige Ingenieurcorps 
.1. C. F. Dreyer. Efter dennes direktiver udarbejdede ingeniør- 
kaptajn .1. C. G. Hedemann, der senere blev selskabets meget virk
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somme overingeniør, tre forslag, der alle havde det tilfælles, at 
banen skulle udgå fra Københavns ældste banegård, passere Ve
sterbro ved Frihedsstøtten og derfra løbe mellem voldene og 
søerne og tværs over Sortedamssøen til Trianglen og videre til 
Hellerup. At banen inden for Hellerup fik en anden retning end 
foran nævnt er bekendt. Det var Nord- og Klampenborg-banens 
anlæg, der blev den direkte anledning til, at København fik en 
ny hovedbanegård. (Hovedbanegård nr. 2, anlagt nord for Vester- 
brogade).

Hvad linjeføringen nord for Lyngby angår, bragte kaptajn He- 
demann 3 forskellige linjer i forslag, nemlig over Hørsholm di
rekte til Helsingør med sidebane fra Nivå til Frederiksborg eller 
over Hørsholm— Grønholt— Fredensborg til Helsingør med side
bane fra Grønholt til Frederiksborg samt endelig det projekt, som 
blev det foretrukne, Gentofte— Lyngby— Holte Kro— Birkerød— 
Lillerød— Frederiksborg— Fredensborg— Nyrup— Helsingør. Til 
alle disse forslag var knyttet anlæg af hestetrukne baner til Es
rom Sø og til Helsingør havn. Hedemanns projekt til banen via 
Frederiksborg (Hillerød) fik kongelig approbation 27. juni 1861, 
dog med visse mindre forbehold. Kongens Lyngby, som byen 
kaldtes til adskillelse fra mange andre Lvngby’er, blev med sine 
cirka et tusinde indbyggere på de tider nærmest anset som en 
landsby om end med købstadsprætentioner, så fra denne bys side 
ventede man ingen modstand mod eventuelle ekspropriationer. 
Heller ikke Sorgenfri Slotspark blev anset som fredhellig, thi 
ifølge det til godkendelse indsendte forslag ville banen afskære 
et hjørne af Sorgenfri Park øst for landevejen. Finansministeriet 
modsatte sig imidlertid dette indgreb på statsejendom og foran
ledigede, at jernbaneselskabet fik et »tilhold« om at finde en an
den linje. Sorgenfriparken blev da også reddet, idet man fandt 
ud af, at banen kunne føres syd om byen og over den østlige 
ende af Lyngby Sø og endda blive billigere derved. Anlægsom
kostningerne blev beregnet til 7.400.000 kroner. Beretningerne 
lægger ikke skjul på, at man egentlig ikke ventede nogen særlig 
stor trafik på den nye bane, og denne betragtning og terrænets 
form har bl. a. været afgørende for, at banen er anlagt med stig- 
ningsforhold og krumningsforhold, som man ikke havde kendt 
f. eks. på den ret nyanlagte bane Roskilde— Korsør. Omtrent halv
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delen af strækningen Hellerup— Helsingør er anlagt i stigninger 
på imellem 1:100 og 1:250, og omtrent en tredjedel blev lagt i 
kurver med en radius på 833— 3333 meter. Man var dengang gan
ske klar over, at banens stignings- og krumningsforhold var ret 
ugunstige, men det var udelukkende økonomiske hensyn —  nem
lig besparelse på omkostninger ved jordarbejdet — til trods for 
den endog meget beskedne dagløn for en anlægsarbejder, der blev 
det afgørende i dette spørgsmål. Banen blev lagt med ét spor i 
grusballast og med 68 punds engelske skinner; de samme som på 
Korsørbanen.

Ved banens ibrugtagning blev der anlagt ensartede stationer 
ved Hellerup, Gentofte og Holte. Lyngby og Fredensborg fik også 
ens udseende, hvilket ligeledes var tilfældet med Birkerød og Lil
lerød. Den lille station Kvistgaard var noget for sig selv og syn
tes anlagt ganske umotiveret i sin ensomhed. De større stationer 
Hillerød og Helsingør var ifølge sagens natur mere imponerende. 
Disse stationsbygninger uden for København blev opført efter 
tegning af arkitekt W olff. Om den kunstneriske værdi af disse 
i vore nutidige øjne meget spartansk udstyrede bygningsværker 
kan diskuteres. Der var året forud til ministeriet indgået en af 
14 arkitekter underskrevet anmodning om, at der måtte blive 
antaget akademiuddannede arkitekter ved opførelsen af de sjæl
landske jernbanestationer.

Meget er forandret på nordbanestationernes udseende siden 
dengang. Den oprindelige Lyngby station eksisterer ikke mere. 
Den blev i 1891 erstattet af en anden noget sydligere anbragt sta- 
tionsbygning, som atter er blevet erstattet af den nuværende i vor 
tids stil opførte station, taget i anvendelse 1959. Stenene fra den 
i 1864 opførte station blev efter nedrivningen kørt ud til Frede- 
riksdal og dér benyttet til opførelse af en villa, der kan ses den 
dag i dag. Samtidig med stations-ombygningen blev der anlagt 
dobbeltspor mellem Hellerup og Holte. De mange andre af ba
nens mellemstationer er i tidens løb ændret på forskellig måde, og 
navnlig har elektrificeringen af strækningen til Holte i 1936 gan
ske ændret dens fysiognomi.

Hillerød station anvendes endnu, men er mere eller mindre for
nyet og ombygget. Størst er dog forandringen i Helsingør, hvis 
oprindelige banegård er helt nedlagt, ligesom selve banens forløb
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er ændret, da den nuværende banegård blev åbnet for drift den 
24. oktober 1891. Før dette tidspunkt lå de sidste 4,7 kilometer 
bane før Helsingør lidt længere inde i landet og førte bag om 
byen op i det høje terræn ved Stubbedamsvej. De gamle bane- 
gårdsbygninger ligger der delvis endnu og er taget i anvendelse 
til andet formål. Kort efter stationens lukning blev lokomotiv- 
remisen til hotel. I varehuset blev der indrettet skole, og her fik 
også badeanstalten »Øresund« lokaler. Selve stationsbygningen, 
der efter datidens forhold var ret anselig, blev indrettet til be
boelse, og også i vor tid er der mennesker i huset, idet der som 
bekendt nu gives plads til børneinstitutioner. Endvidere indgik 
noget af det gamle banegårdsterræn i forlystelsesetablissementet 
»Hammershøj«.

Fra Trækvejen førte et spor til havnen. Del havde så stærke 
krumninger, at almindelige skinner ikke kunne anvendes, hvor
for der blev benyttet hule skinner af form omtrent som U-jern, 
i hvilke vognhjulene løb på sporkransen. Samtidig med ændring 
af banens forløb blev det gamle billetsalgssted i Snekkersten og 
den gamle stationsbygning i Helsingør nedlagt. I forhold til den 
nye pragtbygning i Helsingør var den gamle station ret beskeden 
i arkitektonisk henseende. På perronsiden var den forsynet med 
en toghal, der dækkede 2 spor. Endvidere kunne den gamle loko
motivremise rumme 4 lokomotiver. Den nuværende banegårds- 
bygning, som er bygget i en art »Rosenborg-stil« af arkitekt Hol- 
søe og med bistand af den senere overarkitekt ved DSB H. Wenck, 
vakte stor opsigt for sit for en dansk jernbanestation så ganske 
afvigende udseende, men gør absolut et venligt og tiltalende ind
tryk på den fremmede, der søværts kommer til havnestaden ved 
det nordlige Øresund.

Materiellet til den nye bane bestod af et antal to- og treakslede 
kupévogne, I og II klasse med polstrede sæder og III klasse med 
de nøgne træsæder, dårlig belysning og ringe eller slet ingen op
varmning, ingen toiletforhold. Men folk var ikke forvænte den
gang og fandt sig i den manglende komfort, thi de kendte ikke 
andet og bedre. For at nævne belysningen i vognene, da bestod 
den oprindelig af nogle søvnige olielamper, der blev fyldt med 
rapsolie. Senere kom der lamper med den betydeligt mere an
vendelige mineralolie. Disse lysgivere anbragtes i kupeernes loft
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ned gennem huller i vogntaget. Denne belysningsmetode holdt sig 
i mange år, og ældre mennesker kan måske endnu huske »lam- 
pemændene«, der måtte færdes på vogntagene bl. a. for at tænde 
lamperne med de dertil beregnede fidibusser. Og togenes opvarm
ning var oprindelig udført på en lige så primitiv måde; der var 
nemlig slet ingen, men det var publikum jo også vant til fra dag
vogne og private hestekøretøjer. Så det var derfor en naturlig 
ting, at man på rejse ved vintertid selv medbragte plaider og fod
poser. Som årene gik, bedredes dog også dette forhold ved hjælp 
af varmeflasker, der ophededes af damp fra lokomotivet, og se
nere i vor tid ved anvendelse af elektrisk opvarmning.

K upéinteriør 1864.

Vognmateriellet bestod i de første år af kupémateriel, hvor kon
duktøren, som han dengang benævnedes, måtte balancere på vog
nens løbebrædder; efter at have averteret sin nærværelse ved 
at banke på ruden blev denne ved passagerernes hjælp lukket 
ned, og vor konduktør kravlede op og fik —  med hele over
kroppen ind ad vinduet —  billetten efterset og klippet. Det kunne
i dårligt og hårdt vejr være et både anstrengende og livsfarligt
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arbejde. For bedre at kunne se havde han, anbragt på en af uni
formsfrakkens brystknapper, en lille olielygte, og af hensyn til 
faren for at miste sin hovedbeklædning under disse gymnastiske 
øvelser uden på vognen under togets fart, måtte han altid have 
kaskettens stormrem ned under hagen. Fra banens første år stam
mer denne lille historie om manden, som til konduktøren, der 
som foran beskrevet afkrævede ham billetten, svarede: »Nej. vil 
Du ha’ en billet, må Du selv købe Dig en; det har jeg gjort«.

Fra korte og umagelige kupévogne til vore dages lange og 
tunge, men betydeligt mere komfortable gennemgangsmateriel, er 
der i de forløbne år sket en stor udvikling, som det her vil være 
for vidtgående at komme ind på. Dog er det måske rigtigst at 
nævne de for Holte- og Klampenborg-banerne ved århundredskif
tet så almindelige og karakteristiske to-etages vogne samt de åbne 
sommervogne — skovvognene — , som begge typer blev kaldt. Op
rindelig var disse sidste vogne helt uden vinduer, men senere blev 
de dog forsynet med skydevinduer i den ene halvdel af vognen. 
Vinduerne blev skubbet frem således, at de altid var forrest i 
køreretningen.

I de første år, hvor de to-etages vogne blev anvendt, var der
1 midten i den nederste etage indrettet to II klasses kupeer, me
dens resten af vognen førte III klasse. Derfor var en del af vog
nen malet grøn og resten den sædvanlige rødbrune farve.

Omkring år 1900 blev der i Holtetogene indsat nye fireakslede 
kupévogne. Og endnu bedre blev det, da der henimod år 1910 
blev indsat en helt ny vogntype, nemlig fireakslede storrumsvogne 
med vendesæder, således at passagererne efter ønske altid kunne 
køre forlæns.

Den senere udvikling af vognmateriellet er vel de fleste af vor 
tid bekendt fra selvsyn.

Hvad trækkraften angår, da er der selvfølgelig også på dette 
felt sket en udvikling, der sikkert er endnu større og mere gen
nemgribende, end hvad tilfældet har været for vognmateriellet.

Udelukkende til brug på Nordbanen blev der i 1864 anskaffet
2 lokomotiver af litra Gs, dvs. at maskiner af dette litra foran 
fyrkassen havde 2 sæt koblede hjul af lille diameter (1,4 m) samt 
under kedlens forende et sæt løbehjul. Medens Gs-maskinerne 
med deres lave drivhjulsdiameter var bestemt til fremførsel af
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»varetog«, blev der til persontogene anskaffet 11 maskiner af sam
me hovedtype som de førnævnte, men med en drivhjulsdiameter 
på 1,6 m og med kobbelhjulene bag fyrkassen (litra Es). Disse 
og en hel del i de senere kommende år af Det sjællandske Jern
baneselskab anskaffede lokomotiver var karakteristiske ved den 
cylindriske skorsten, der foroven havde en blank messingring. På 
kedelryggen havde de en rummelig sandkasse, og på fyrkasse- 
kappen sad en stor dom med en med kontravægt belastet sikker
hedsventil. Førerhuset var ret smalt og uden sidevinduer. Hjul
ringens kant var blankt afdrejet, og hjulfælge og -eger var rød- 
malede. Ejendommeligt for disse lokomotiver var endvidere, at 
de i tiden før 1893 havde litrabetegnelse og nummer på skorste
nen eller på førerhuset, og som en særlig pyntelig ting et blank
pudset messingskilt på rundkedlen eller på førerhusets sider, der 
angav maskinens navn, i reglen et navn hentet fra geografien 
eller fra den nordiske gudeverden. Nævnes kan således, at de 
første i Danmark i 1871 hos Burmeister & Wain byggede lokom o
tiver af litra Es fik navnene HØDUR og MJØLNER. Den af nu
tiden så kendte og skattede rød/hvide skorstensring, som alle 
statsbanernes lokomotiver er forsynet med. blev først indført på 
sjællandske baner i 1880. da staten overtog disse i private selska
bers eje værende jernbanestrækninger, hvorefter lokomotivernes 
navne forsvandt. I Jylland havde dette mærke været anvendt af 
De jysk-fynske Statsbaner siden 1867.

Foruden disse førnævnte har mange andre lokomotivtyper kørt 
på Nordbanens skinner i årenes løb. Man kan blandt dem nævne 
litra G, F, C og K, tenderlokomo ti verne As, O og S samt i de se
nere og seneste år motor trækkraft litra Mo, Mx og My.

Og på Holtebanen, dvs. strækningen København— Holte skete 
der jo en radikal forandring, da elektriciteten blev benyttet som 
drivkraft i S-togene. Den 15. maj 1934 for strækningen Køben
havn— Hellerups vedkommende og to år efter på samme dato for 
strækningen Hellerup— Holte. Denne trafik-revolution har været 
medvirkende til et uanet opsving af den præsterede transport
mængde, især for denne del af Nordbanen. Uagtet elektrificerin
gen gennemføres der stadig motortog direkte til Hillerød og videre 
til Helsingør uden stop Østerport— Holte. Denne deling af en nær
trafik (København— Holte) og en fjerntrafik (København— Hille
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rød— Helsingør) er blevet mulig, efter at der er indført automa
tisk linjeblok, der betinger en langt hyppigere og mere sikker 
toggang.

Selve toggangen og køreplanen skal omtales lidt senere, men 
forinden skal kortelig fortælles lidt om nogle af de mænd, der fik 
til opgave at sætte hjulene i gang på den nye bane, glemt og 
ukendt af de fleste nu om dage, men alligevel pionerer på deres 
felt, og som derfor nok er værd at drage frem i lyset igen.

Chefen i Helsingør var banegårdsinspecteur Peter Ejler Lund. 
en af de mest ansete stationsforstandere i Det sjællandske Jern
baneselskab. Han havde været afdelingsingeniør ved anlægget af 
Vestbanen og var ved denne banes åbning blevet stationsforstan
der i Ringsted. I 1864 blev han forflyttet til Helsingør, hvor han 
nu foruden sin anseelse ved jernbanen tillige havde vundet byens 
tillid, idet han blev indvalgt i Helsingørs byråd. Han var i egen
skab af tekniker også medlem af Helsingør havnekomité. Han 
var en fåmælt og stilfærdig mand, inen den hengivenhed, hans 
personale nærede for ham, var uden sidestykke.

Et lille billede fra det praktiske liv på Helsingør station i de 
første år har en forhenværende togfører berettet således:

»Det lakker mod Afgang af det Tog, med hvilket vi skal til Kjøben- 
havn. Togsmed Nr. 5 Jesper Jørgensen har netop tilendebragt Efter
synet af Vognene og fyldt Olie i de prim itive Akselkasser, der er saa 
let tilgængelige for Grus og Sand, at varmløbne Aksler hvert Øjeblik 
kræver Udrangering af Vogne paa M ellemstationerne. Nu kommer han 
dragende med sin Smørekande og et mægtigt sortmalet Bræt paa begge 
Sider forsynet med et stort Femtal, hvilket har givet Anledning til, at 
man kalder dets Ejer Paragraf 5. Paa Vognen nærmest Maskinen, For
bremsen, som den kaldes, har Togsmeden sin Plads, og her anbringer 
han Brættet som Skærm for sin Byg, der ligesom  hele hans Figur, Væ
sen og Tale er meget bred. Da Toget er tem m elig stort, og det derfor 
maa befrygtes, at det vil blive hængende paa den lange Stigning, der 
begynder lige ved Stationen, rykker det først tilbage paa Stationsplad- 
sen saa langt, det kan komme, for at tage Tilløb. Uagtet Toget har en 
god Fart, da det derefter kører ud, varer det ikke længe, før det al
ligevel truer med at gaa i staa. Det stemmer mig for Brystet af Spæn
ding, mens jeg fra Kupévinduet maaler Sneglefarten, og det føles som  
en Lettelse, da Maskinen endelig naar at faa Forbenene over Bræk- 
punktet og hurtigere og hurtigere kan trække Toget efter sig. Den Ud
vej, man nu benytter, at lade en Bangeringsm askine skyde bagpaa, var
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man dengang afskaaret fra, idet Rangeringsm askiner endnu ikke fand
tes. Vel varede det ikke længe, før København fik to saadanne HUGIN 
og MUNIN (Odins R avne), men H elsingør maatte vente længe endnu.«

En ting, som den gamle togfører ikke bemærker i sin omtale 
af en togafgang, er det næsten musikalske ceremoniel, der fore
gik forinden ved stationsbestyrerens foranledning, nemlig således 
som her skal berettes. Fem minutter før togafgang blev der »rin
get ud« af ventesalen med mange slag på den på stationsvæggen 
ophængte blankpudsede messingklokke. Så fik de rejsende, der 
ventede på dette signal, travlt med at tømme koppen med »kaffe
punchen« og derefter begive sig til toget med deres pakkenelli
ker. Ringningen blev i øvrigt efter et lille ophold afsluttet med 
ét kraftigt slag. To minutter før afgang foretoges »anden ring
ning«, der afsluttedes med to slag, og der var altså endnu tid for 
efternølerne eller til at hente vadsækken, som man i skyndingen 
havde glemt. Og endelig derefter gav stationsbestyreren med det 
røde bånd om huen »afgang« med et kraftig slag på »gryden«. 
Så tog togføreren fat med sin fløjte, et langt pift efterfulgt af et 
kort, som blev besvaret på samme måde af lokomotivets damp
fløjte —  og så kørte toget.

Hvis vi følger togføreren og hans tog mod København, kom
mer vi først til Kvistgaard. På denne station var chefen forstan
der Andreas Green, der tidligere havde været ansat i krigsmini
steriet. Hans ry som jernbanemand var ret ringe, og havde han 
ikke haft en dygtig medhjælper i sin hustru, var han vist ilde 
faren. Da stationen således langt om længe fik installeret et tele
grafapparat, var det hende, der måtte betjene det. Green blev dog 
ret hurtigt afløst af billettør Schaltz, der kom fra København.

På hofstationen i Fredensborg residerede G. Marquard. Han 
døde få år efter sin tiltræden og blev efterfulgt af godsekspedi
tøren i Korsør, Gundel, der oprindelig havde været handelskonto- 
rist, før han kom til jernbanen. Fredensborg var i mange år en 
af de »fine« stationer, idet hoffets nærværelse på slottet i de store 
kejserdage med mange fyrstelige gæster og deraf følgende konge
tog og andre særlog gav anseelse til stationen og meget arbejde 
til personalet. Det er ikke for meget sagt, at verdens øjne ofte 
hvilede på Fredensborg, når de mange kronede hoveder var sam
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let om »Europas Svigerforældre«, det gamle danske kongepar. Det 
var af personalet meget eftertragtet at blive sat til betjening af 
disse konge- og kejsertog, thi det hændte næsten altid, at både 
stations-, tog- og lokomotivpersonale blev betænkt med en ducør 
fra de kongelige herskaber eller med et af de gavmildt uddelte 
russiske kejser-lommeure fremstillet af guld eller sølv og med den 
russiske ørn indgraveret på urets bagside. Adskillige jernbane
familier gemmer sikkert endnu et af disse smukke ure som et 
familieklenodie.

For at skaffe bedre og hurtigere kontakt mellem hoffet og Fre
densborg station blev der i 1889 som noget ganske nyt og usæd
vanligt anlagt en direkte telefon fra hoffourerkontoret til jern
banestationen. Denne telefon blev til stor hjælp ikke alene ved 
aftaler om de mere praktiske arrangementer ved etablering af sær
tog o. lign., men den kunne også anvendes ved en samtale som 
følgende: »Er det stationsforstanderen?« »Ja, til tjeneste«. »Her- 
skaberne har af kgl. skuespiller Olaf Poulsen fået løfte om en 
underholdning i aften. Og hr .Poulsen skulle hertil bruge en grå 
hat, som han ikke selv har. De skulle vel ikke kende nogen, der 
har en sådan hat, som den ønskede?« »Jeg skal forsøge«. Portør 
Christian Hansen mente nok at kende en mand, der ejede en hat 
som den omtalte. Der gik derfor ilbud ud til manden, men des
værre, hatten eksisterede ikke mere! —  og Olaf Poulsen måtte 
benytte en hovedbeklædning af en anden farve.

En anden lille historie om Fredensborg og Olaf Poulsen lyder 
sådan: En morgen mødte tre herrer af den russiske kejserindes 
følge ved billetlugen. Personalet forstod, at d’hrr. skulle med to
get til København, men af deres tale forstod man intet. Så klarer 
vi os på anden måde, må en af de tre have tænkt, for da sprog
vanskelighederne var størst, rakte han først én finger i vejret og 
derpå tre fingre. Det betød: Første klasse, tre billetter! Bag de 
rejsende stod Olaf Poulsen. Da det var hans tur, rakte han først 
tre fingre i vejret, derpå én finger. For han skulle bare have b il
let til sig selv, og han ville denne dag nøjes med tredje vogn
klasse.

I Hillerød var Schottman chef. Om ham ved man ikke meget 
andet, end at han tidligere havde været landejendomsbesidder, og 
at han var en kraftig og anselig mand, der ikke gerne stod op,
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men helst sad ned —  om ikke andre steder så på kanten af per
ronen. Han efterfulgtes i 1874 af E. Koefoed Mortensen som chef 
i de næste 25 år.

Mariboe i Lillerød var kendt som den tjenstvilligste og høflig- 
ste mand på Nordbanen. Med hælene højt i luften så man ham 
løbe efter togene med billet til en eller anden forsinket rejsende, 
som han måske slet ikke kendte, men desuagtet gav kredit. Chri
stensen i Birkerød var ligeledes en flink, men rolig og sindig 
mand. Han havde begyndt sin karriere ved jernbanen som »con- 
ducteur«. Løjtnant, senere kaptajn, Baumann i Holte var af en 
anden støbning. Han var forhenværende militær. Det kunne ses, 
og det kunne mærkes, thi han var meget stiv i reglementer og 
ordrer og bestemmelser. Oprindelig havde han været i statstele- 
grafens tjeneste. Baumann blev senere i 1887 stationsforstander 
i Helsingør. Hans forgænger i embedet i Holte fra 1864 til 1868,
G. J. Jessen, var som ekspeditionsassistent ved jernbanen forflyt
tet til Holte, men om ham er der desværre intet skudsmål over
leveret.

De herefter følgende chefer for jernbanestationen i Holte har 
været:

1887— 1921 H. J. Nielsen 
1921— 1934 H.A.  Segelcke 
1934— 1943 C. H. Hansen 
1943— 1955 C. Roosen 
1955— 1965 V. E. Eriksen 
1965—  H. Flensberg

Holte station, som vel har den for en jernbanestation smukkest 
tænkelige beliggenhed her i landet, ligger stadig på sin oprinde
lige plads, men dens omgivelser har unægtelig forandret sig be
tydeligt i de 100 år, der nu er forløbet.

I en gammel beskrivelse af Nordbanens strækninger hedder det: 
»Atter skingrer Damppiben igjennem Luften og fra Lyngby gaaer 
det videre til Stationen ved Geels Skov, ved Nyholte Kro som den 
yngre Slægt trofast kalder den i anerkjendende Erindring om det 
gode Frokostbord, som her i Mands Minde vinkede den trætte 
Reisende, der ingen bedre Anvendelse havde for Freder iksborg- 
Diligencens halve Times Ophold ved Røjels Bom, som de Gamle
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Holte station 1890.

endnu kalde den i Glæde over Bommen her, som minder dem 
om, at de endnu ere i Kjøbenhavns Amt, det eneste, hvor Veiene 
endnu ikke ere frie for Alle.«

Når forfatteren af denne lille afhandling tænker tilbage på sin 
barndoms udflugter til Holte omkring 1904/1905, er forandringen
i forhold til nutiden heller ikke ringe. Dengang forekom det en, 
at stationen var beliggende midl i en skov med store stigninger 
til den ene side straks, når man kom ud gennem jernbanens kon
trolsted. Og til den modsatte side lå udstrakt for ens fødder den 
idylliske sø, dengang som nu kun stedvis hegnet af spredt be
byggelse. Selve stationsområdet var kun forsynet med et par spor 
og nogle enkelte sporskifter, og bygningens ydre og indre pragt 
var meget behersket. Ventesalen med dens store i loftet anbragte 
petroleumslampe og de på det sandstrøede gulv anbragte og for 
den tid uundværlige spyttebakker. Ståltrådsgitter for ventesals- 
dørene af hensyn til skovpublikummets masen på ved pludseligt 
opstået trafikpres. Rejsegodsekspeditionen med dens portører i 
hvidt drejelstøj. Ved vintertid brugte de den mørkeblå uniform  
med de mange skinnende sølvknapper og med tjenstnumrene på 
den opstående krave. Stationsforstanderen og hans assistenter på
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kontoret havde forgyldte knapper og snore på deres uniform; 
deraf betegnelsen »Guldsnore og Sølvsnore«.

Endvidere erindres de to perroner med nogle søvnige på mur 
eller stolper anbragte petroleumslanterner, der i mørket kun ka
stede et ringe, flakkende skær over de nærmeste omgivelser samt 
den på væggen ved kontordøren placerede stationsklokke i fin 
pudset stand. Hvor man misundte ham, der havde lov at slå el 
slag på den.

Ingen nulevende vil kunne fortælle os indgående om, hvordan 
Holte station så ud, og hvorledes dens personale og dens omgi
velser virkelig var på det tidspunkt, da den trådte i funktion, men 
af de få bevarede gamle billeder og optegnelser vil man kunne 
skønne, at stationens beliggenhed dengang må have været endnu 
mere landligt præget og dens udseende og udstyr betydeligt mere 
spartansk og primitivt, end vi egentlig kan forestille os i dag.

Holte station 1887.

Forstanderen i Lyngby, Kierulff, var ved sin ansættelse tem
melig gammel og havde ofte noget besvær med at styre den ef
terhånden meget trafikerede og urolige station med de deraf føl-
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gende til tider vanskelige problemer. Før sin ansættelse havde 
han været avisforvalter.

Exam. jur. Bödtcher i Gentofte, en slægtning af digteren Lud
vig Bödtcher, blev tidlig standset i sin virksomhed som jernbane
mand i driften. Som det også var hændt for andre, var det her 
et fejlstillet sporskifte, der lagde sin mand øde. Der skete ved 
den lejlighed så megen materiel skade, at Bödtcher blev forflyt
tet til København som chef for Bystationen ved Gammel Strand. 
Her fandtes der ingen sporskifter.

I Hellerup, som dengang var en absolut modsætning til vor tids 
yderst belastede station i trafikal henseende, blev J. W. L. Jen
sen efter 3 års forløb afløst af F. C. C. Høgermann, som senere 
blev bekendt, fordi han endnu i den høje alder af 82V2 år sad 
som chef for stationen i Frederikssund, og som altid havde haft 
svært ved at forsone sig med, at Frederik Vis enevældsånd ikke 
stadig var rådende over for undergivne —  også ved jernbanen.

Fra Hellerup kørte man uden standsning lige ind til Nordbane
gården i København, også kaldet station II, hvis chef var cand. 
jur. Th. J. H. Haarløv. Nørrebro station oprettedes først i 1886.

Som tidligere berørt var jernbanerne på Sjælland drevet af et 
privat aktieselskab Det sjællandske Jernbaneselskab. Dette ved
varede, indtil staten overtog banerne i 1880, hvorefter de indtil 
sammenslutningen i 1885 med de jyske statsbaner kaldtes De 
sjællandske Statsbaner. Lederen af de sjællandske baner var fra 
1856— 1885 direktør Viggo Rothe (1814— 1891). der med sin em i
nente dygtighed, retskaffenhed og energi satte sit præg på alle 
banestrækningernes drift og udvikling. Han havde selvfølgelig en 
del hjælpere i underordnede stillinger, som tog ved lære af »Di
rektøren« eller »Etatsraaden«, som han almindeligvis blev kaldt. 
En af disse var den i anledning af Nordbanens åbning til drifts- 
inspektør udnævnte kaptajn F. F. Dorph, der i 1893 forlod ba
nens tjeneste i stillingen som trafikchef.

Når foråret var inde, kørte jernbanens direktion ud på inspek- 
tionstur ad alle jernbanens strækninger. I Københavns umiddel
bare nærhed foregik det pr. trolje trukket af en ved siden af spo
ret travende hest, der blev styret af en særlig dertil udset og med 
strækningen kendt kusk. På længere farter blev der arrangeret 
et ekstratog uden for den normale toggang. Etatsråd Bothe var
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selvfølgelig selv med ofte ledsaget af general Wenck samt et par 
ingeniører.

Når et sådant inspektionstog var i vente, blev det imødeset med 
spænding, thi nu gjaldt det jo om at kunne stå for d’hrr.’s kritik, 
og da især etatsrådens, men spændingen var jo ligeså stor med 
hensyn til, hvad den stedlige stationschef —  eller måske snarere 
hans frue —  kunne ønske sig foretaget af forbedringer i tjeneste
boligen på stationen. Der var nemlig altid noget, der trængte til 
forbedring. Dog kunne en eller anden lille forsømmelighed øde
lægge etatsrådens gode humør, og så var der jo ikke mange chan
cer for at få dagligstuen malet og tapetseret, eller hvad ønsket 
nu kunne være. Måske kunne det være fruen selv, der ødelagde 
spillet, idet etatsråden måske finder på at ville se fruens spise
kammer og finder det smukt rengjort, men ak! bemærker, at hyl
derne er forsynede med elegant udklippede papirborter. Etatsrå
dens medfødte økonomiske sans får et virkeligt chock, da han, 
ved at vende papirstrimlen om, opdager, at den er udklippet af 
nogle af jernbanens tjenstlige blanketter. Det har herefter sik
kert ikke været let for stationsforstanderen at få del i den til 
forandringsformål bevilgede sum.

Man havde ved jernbanens start ikke haft alt for store forvent
ninger om trafikkens størrelse.

Der begyndtes med 3 tog daglig i hver retning. Fra Helsingør 
klokken 7,00, 3,30 em. og 8.00 em. Fra København kl. 8,00, 11.30 
og 7,30 em. Morgen- og aftentogene var persontog, der brugte nøj
agtig 2 timer til rejsen. Middagstogene var »blandet tog« med 
en rejsetid på 2V2 å 3 timer. Endvidere gik der et lokaltog til og 
fra Holte kl. 3 V2 em. og 41/2 em. Ingen kunne dengang ane, at 
Holte senere skulle gøre Klampenborg rangen stridig som ud- 
flugtsstation. Om søndagen gik der 6 tog fra København fil Lyng
by, og det tilsvarende antal tilbage igen. Denne her nævnte køre
plan kunne dog suppleres med ekstratog, når der var særlige an
ledninger, der gjorde det formålstjenligt.

Fra åbningsdagen afgik togene fra Holte station således:
Mod Helsingør kl. 8,40 fm., 12,18 md. og 8,10 em. samt mod 

København kl. 8,15 fm., 5,10 em. og 9,15 em.
De mellemste tog var blandet person- og godstog. Men fra 1. ok

tober året efter ændredes køreplanen til følgende afgangstider:
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Mod Helsingør kl. 8,40 fm„ 12,00 md., 4,20 em. og 8,10 em. 
Mod København kl. 8.15 fm., 1,15 em., 5,35 em. og 9,15 em.

De to mellemlog er blandet tog.
Farten mellem København og Holte varede 40 minutter, m e

dens den i modsat retning tog 45 minutter med persontogene. 
Med blandet tog varede rejsen nogle minutter længere.

Jernbaneselskabets direktion meddelte endvidere, at »Banens 
Stigningsforhold gjøre det vanskeligt aldeles nøie at overholde 
Kjøretiderne for Tog i forskjellige Betninger, ligesom Opholdene 
paa Stationerne maa variere noget efter Antallet af Reisende, 
Mængden af Gods m. v., men de i Kjøreplanen fastsatte Afgangs
tider maa overholdes saa nøiagtig som mueligt, og den samlede 
normale Befordringstid maa ikke overskrides.«

Man vil af en køreplan fra 1881 kunne se, at rejsen fra Kø
benhavn til Holte nu tager 35 minutter. Og i dag med S-togene 
tager samme strækning 31 minutter, uagtet der nu er 12 mellem- 
stationsstandsninger mod 3 i 1865.

Beboerne i Lyngby var imidlertid ikke tilfredse med det antal 
tog, der var tiltænkt dem, og klagede derfor til jernbaneselska
bets direktion. Direktør Bothe indlod sig ikke på flotheder og til
bød i stedet for det ønskede morgentog en jernbanevogn trukken 
af heste i stil med, hvad der allerede fandtes på Klampenborg- 
banen.

I 1868 udstedtes der derfor følgende bekendtgørelse:
»Torsdag den 4. Juni d. A. og indtil videre hver Søgnedag vil 

en 3die Klasses Personvogn, trukken af Heste, afgaae fra Lyngby 
Kl. 6,40 og fra Gjentofte Kl. 7 Form. til Hellerup, hvor den vil 
blive indlemmet i det Tog, som afgaaer fra Klampenborg Kl. l'U  
og ankommer til Kjøbenhavn Kl. 7,40 Form.

For Befordring med denne Vogn erlægges samme Betaling som 
for Befordring med de ordinaire Tog, og de sædvanlige Abonne- 
mentsbilletter ere gyldige hertil.

Directionen for de sjællandske Jernbaner den 27de Mai 1868«.
»Den af Heste trukne Vogn« blev trukket ud til toppen af bak

ken ned mod Gentofte; her steg vognmand Jacobsen ned fra buk
ken og tog krogen af, hvorefter vognen for egen kraft trillede 
ned ad bakken til Gentofte, hvor den ledsagende »Drager« stop
pede den med skruebremsen. Når de rejsende fra Gentofte havde
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taget plads, skubbede stationens dragere lidt til vognen, og så løb 
den da videre ned ad faldet til Hellerup. Denne noget usædvan
lige og usikre toggang fortsattes i nogle år. Leje af heste til denne 
befordring kostede jernbaneselskabet 185 rigsdaler om året, men 
etatsråden sparede alligevel udgiften til et rigtigt tog, og det var 
for ham det vigtigste.

Med statens overtagelse af Det sjællandske Jernbaneselskabs 
strækninger i 1880 skete der en mærkbar forøgelse af toggangen 
også for Nordbanens vedkommende.

På dette tidspunkt var udflytningen fra hovedstadsområdet til 
Nordsjælland begyndt, ikke mindst til egnen omkring Lyngby- 
Holte. Man satte derfor endnu flere tog ind på denne strækning, 
således at der nu ifølge den daglige køreplan var 7 forbindelser 
mellem Holte og hovedstaden.

Og toggangen er jo steget gradvis gennem årene. Også sam
menslutningen mellem De sjællandske og De jydsk-fyenske Stats
baner i 1885 gjorde sig gældende, idet der nu var 9 faste tog mel
lem København og Helsingør over Holte, deraf 2 rene godstog, 
foruden de sædvanlige særtog til Holte om søndagene og på an
dre stærkt trafikerede dage.

Nu er det jo anderledes store togantal, man opererer med. I 
sommeren 1965 kørte der mellem København og Helsingør via 
Hillerød ca. 20 togpar daglig foruden lokaltog til Hillerød og 
S-tog hvert 20. minut (med ektra kørsel hvert 10. minut) mellem
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København og Holte. Hertil må så også lægges Kystbanens tog 
for at give et rigtigere billede af trafikken mellem sundbyen Hel
singør og banens andet endepunkt.

I det første hele driftsår 1865 befordredes til og fra Nordbanens 
stationer 446.000 rejsende; i 1936 var tallet oppe på godt 8 m il
lioner, og i dag er dette tal mere end fordoblet.

Rejserne mellem stationerne på Holtebanen steg i elektricifi- 
ceringsåret 1936/1937 med 57,3% ; de kortrejsende alene med 
25,2 %.

Som allerede tidligere nævnt fik strækningen Hellerup— Holte 
dobbeltspor i 1891, Lillerød— Hillerød fik dobbeltspor i 1932, 
Holte— Birkerød i 1934 og Birkerød— Lillerød fulgte efter i 1935. 
Længe forinden ved Nordbanens forening med Kystbanen i 1897 
fik Snekkersten— Helsingør sit dobbeltspor.

Medbestemmende for den stedfundne trafikstigning har det na
turligvis været, at banen i tidens løb har fået en lang række til
slutninger, dels af færgefart til Sverige og dels af forskellige pri
vatbaner. Oprindelig var der en privat dampskibsforbindelse m el
lem Helsingør og Helsingborg; 3 gange daglig i hver retning. 
Denne dampskibsrute blev overtaget af DSB i 1888 og ændret til 
dampfærgeforbindelse i 1892.

Af privatbaner begyndte Gribskovbanen fra Hillerød i 1880. 
Frederiksværkbanen i 1897, Lyngby— Vedbækbanen i 1900. Den
ne sidste bane udgår nu fra Jægersborg og ender i Nærum. Og 
endelig banen mellem Helsingør og Hornbæk i 1906.

Som Nordbanens naturlige midtpunkt og som en af banens stør
ste stationer har Hillerød gennem årene hævdet sig som knude
punktet for skifte mellem stats- og privatdrevne jernbaner og som 
en af banens mest indtægtsgivende.

Også i dag har Hillerød sin tiltrækningskraft ved sine natur
omgivelser og sit berømte slot. Det samme havde byen selvfølge
lig også i ældre lid, og da var det endvidere ikke usædvanligt, at 
banen arrangerede særtog, fordi der var marked i Hillerød, en be
givenhed som erfaringsmæssigt tiltrak mange gæster udenbys fra.

Yderligere må bemærkes, at der på Nordbanen i tidens løb er 
oprettet flere holdesteder såsom Bernstorffsvej, Jægersborg, Sor
genfri, Virum, Grønholt, Langerød og Mørdrup. Der har dog også 
på Nordbanen eksisteret billetsalgssteder som Bloustrød, Allerød
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og Hammersholt. Det sidste blev nedlagt i 1948, hvorimod de to 
andre forsvandt allerede 1934— 1935. For 100 år siden brugte 
togene 80 minutter til at gennemkøre strækningen København— 
Hillerød med de to daglige persontog. Nu er tiden 50 minutter. 
Og med de gennemkørende tog mellem Østerport og Holte an
vendes nu 27 minutter om turen Holte— Københavns Hovedbane
gård. Et tog København— Helsingør via Hillerød bruger i dag 
94 minutter om denne strækning, der i 1864 kørtes på 120 m i
nutter. Her må endvidere tages i betragtning de i årenes løb ny
oprettede holdesteder undervejs. Altså en betydelig forbedring i 
forhold til »de gode gamle dage«. En udvikling, som man på 
mange af jernbanens områder for 100 år siden ville have troet, 
hørte hjemme i fantasiens verden. Vore efterkommere, som op
lever banens næste jubilæum, vil måske endda ryste overbærende 
på hovedet ad vor tids jernbanetrafik.

Hvad kostede en jernbanebillet for 100 år siden? Eksempelvis 
kan nævnes, at en billet fra København til Hellerup kostede på 
billigste vognklasse 12 skilling. (Der var jo dengang både I, II 
og III klasse i togene). Fra København til Holte var prisen 32 sk., 
til Hillerød 72 sk. og til Helsingør også 72 sk. Der var nemlig 
det ejendommelige ved takstsystemet ved Nordbanen, at ingen 
afstand regnedes mere end 6 mil, hvilket havde til følge, at en 
billet til alle stationer indenfor strækningen Hillerød-—Helsingør 
kostede det samme regnet fra København. Billetpriserne på Nord- 
og Klampenborgbanen lå under taksterne for de øvrige af jern
baneselskabets linjer; skulle disse takster have været gældende 
på Nordbanen, ville en billet København— Helsingør have kostet 
1 Rdl., 32 sk. (1 Rdl. =  6 mark å 16 skilling).

Endvidere kan om takstsystemet siges, at del var ved Nord- 
banens ibrugtagning, at jernbanen indførte dobbeltbilletter til 
nedsat pris, et princip, som man almindeligvis ikke har fraveget 
siden.

Yderligere fandtes der allerede på dette tidlige tidspunkt i ba
nernes historie abonnementskort. Det billigste kostede 4 Rdl., og 
del dyreste 10 Rdl. pr. måned. Hvad godsbefordringen angik, da 
gjaldt der også særlige, nedsatte takster for den nye bane. Men 
selv med disse nedsatte takster var godsbefordringen i de første 
år ikke særlig stor. Det gav jernbaneselskabet da også tilkende
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i en bemærkning i en årsberetning således: »Den hele Godstrans
port har tilvisse ikke været stor og har langt fra svaret til, hvad 
man i Overslaget har antaget, men der hører meget længere Tid 
til, at Folk lære at kende Nytten af Banen ogsaa i denne Retning, 
end til at indse Personbefordringens Gavn«.

Så længe jernbanedrift har fundet sted, har man af og til væ
ret ude for uheld og ulykker, hvorved der er afstedkommet ska
der på materiel og gods, og hvorved der ulykkeligvis også er gået 
menneskeliv tabt. Allerede ganske kort efter banens åbning måtte 
driften indstilles nogle dage på grund af dæmningsskred mellem  
Holte og Lillerød. Dette hændte endog et par gange.

Men først langt senere skulle et alvorligere uheld indtræffe, idet 
Nordbanen beklageligvis har været skueplads for en af de stør
ste jernbaneulykker i Danmark.

Den 11. juni 1897 skete den i vore forældres og bedsteforældres 
tid så meget omtalte og meget katastrofale ulykke på selve Gen
tofte station. Ved denne lejlighed blev 40 mennesker dræbt og 140 
sårede. Ulykkens store omfang kan henføres til datidens for lidt 
modstandsdygtige vognmateriel —  vognkasser af træ med kupé
inddeling. Katastrofen fremkom ved, at et lokalt Holtetog blev 
påkørt af et fra Helsingør kommende særtog, hvorved Holte-togets 
4 bageste vogne blev knust.

Denne dystre og sørgelige begivenhed kastede i lange tider en 
stærk skygge over dansk jernbanedrift, men bortset fra denne 
katastrofe er der ikke forekommet alvorligere uheld på den jubi
lerende bane til trods for en trafik med mangedoblet antal både 
af tog og transporterede passagerer og godsmængder.

Sikkerhedstjenesten er også i årene blevet udbygget. Signaler 
og sporskifter og bloksystem er konstrueret og forbedret i stadig 
takt med tidens tekniske udvikling, således at man i dag er i stand 
til at intensivere toggangen i en grad, som man ikke tidligere 
havde tænkt sig mulig.

Den sjællandske Nordbane har i det sekel, den nu har eksi
steret, præsteret en trafik, der i kapacitet og mængde ikke står 
tilbage 1'or nogen anden dansk jernbane, og den vil sikkert vide 
at bevare dette og tillige sin stilling som en uundværlig udfalds
vej for millionbyen København og dens omegn i endnu mange 
kommende år.
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P R O V S T  GUNNAR SPA R S Ø

26.-7.-1889— 13.-9.-1965

Embedet som sognepræst i Søllerød har altid øvet tiltrækning. 
Stedets landskabelige skønhed, den gamle kirke og den smukke 
præstegård har sammen med hovedstadens nærhed været med
virkende hertil. Når embedet har været ledigl, har de skiftende 
menighedsråd kunnet vælge mellem mange og velkvalificerede an
søgere. Det var ikke anderledes, da embedet ved pastor Eilschou- 
Holms tidlige død blev ledigt. Der var mange ansøgere, og der 
var landskendte præster imellem. Det har været et svært valg for 
menighedsrådet, og man nåede da heller ikke frem til en énstem- 
mig indstilling. Blandt de ansøgere, som indstilledes til udnæv
nelse, var en på disse kanter ukendt sognepræst i Sønder Vissing- 
Voerladegaard på Skanderborgegnen, som tillige var provst for 
Tyrsting-Vrads herreders provsti. Hans navn var Søren Christian 
Gunnar Sparsø *). Hvad der har bevæget ministeren til at indstille 
provst Sparsø til embedet vides ikke. Men i dag ved man i Sølle
rød, at det var et lykkeligt valg.

Pinsedag, den 13. maj 1932, blev provst Sparsø indsat i sit nye 
embede, og efter provst Schepelerns død i 1942 fulgte udnæv-

' )  Se også S øllerødbogen 1948 s. 67-69.
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nelsen til provst for Sokkelund herreds provsti, som dengang be
stod af kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Søllerød, Glad- 
saxe, Herlev, Hvidovre, Rødovre samt kommunerne på Amager. 
10 år senere blev provstiet delt i et østre og et vestre provsti, 
hvoraf provst Sparsø beholdt østre provsti.

En menighed stiller store krav til en ny præst. Den har visse 
forestillinger om, hvordan en præst skal være, og uvilkårligt dra
ger den sammenligninger mellem forgængeren og den nye præst. 
Det er ikke let at leve op til sådanne krav, og det tager sin tid, 
om det i det hele taget lykkes. Det lykkedes i en sjælden grad for 
provst Sparsø. Han vandt hurtigt menighedens tillid, og han op
nåede i årenes løb en sjælden popularitet. Det skyldes ikke usæd
vanlige oratoriske evner, men hans ranke personlighed og noble 
karakter. Han havde et venligt og hjælpsomt væsen parret med 
en naturlig myndighed. Han så sine folk an, og han kunne i be
gyndelsen virke noget reserveret, men havde man først vundet 
hans tillid, var der ingen grænser for hans trofasthed og over
bærenhed.

I sine unge år var provst Sparsø aktiv i det grundtvigske ung
domsarbejde, og han stod hele livet grundtvigianismen nær, men 
han blev aldrig nogen udpræget retningsmand. Han ønskede at 
være præst for alle i sognet. Han var meget optaget af præsten 
Otto Møllers teologi, og Morten Pontoppidans tanker om folke
kirken interesserede ham stærkt. Provst Sparsø var i en sjælden 
grad hjemme i salmebogen. Det mærkede man tydeligt ved hans 
valg af salmer til gudstjenesten.

Han holdt meget af at prædike, og han samlede altid en tro- 
fasl lilhørerskare. Man var tryg under hans prædikestol. Man 
følte, at han stod personligt inde for hvert ord, han sagde. Altid 
pegede han hen på »den mand Jesus«. Det er retningen, det kom 
mer an på, sagde han. »Var kun altid sjælens øje, stadig lil vor 
Herre vendt, da på evighedens høje, pinseblus for mig var tændt.« 
Fordi han selv holdt så meget af søndagens gudstjeneste, gjorde 
han den altid festlig. Ofte oplevede man salmens ord:

»Når under sang med dit vingede ord, 
sjælen af by over stjernerne for.«

Han var ualmindelig trofast over for dem, som han kom i be
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røring med som præst. Hvert år ved juletid skrev han et per
sonligt og deltagende brev til de sognebørn, som i årets løb havde 
mistet en af deres kære.

Provst Sparsø var af natur en beskeden mand. Han ville aldrig 
stå i vejen for evangeliet. Et betegnende træk skal nævnes. Han 
var engang blevet udpeget til at prædike ved rigsdagsgudstjene- 
sten, som afholdes hvert år, før folketinget træder sammen. Han 
sad en aften og forberedte sin prædiken til denne gudstjeneste, 
men pludselig rev han papiret i stykker og udbrød for sig selv: 
»Lad være at bilde dig ind, at du nu skal præstere noget sær
ligt, som kan fremhæve dig selv. Du skal skrive en prædiken, 
som du plejer at skrive den.«

Sådan var han. Ærlig helt ind i sjælen.
Han blev ofte mindet om døden. Der foregår mange begravel

ser fra Søllerød kirke. Han talte meget om døden. Han hadede 
døden, fordi han var et levende menneske. »Døden er vor fjende. 
Den river så mange bånd over«, sagde han. Hver dag fremsagde 
han for sig selv den gamle salme:

»Jeg venter dig, herre Jesus, til dom 
hvert øjeblik jeg ser m ig om.

Hastig du komme kan og brat 
i hver en time ved dag og nat.

Lad brænde mit hjertes lampe beredt 
i tro, i håb og i kærlighed.

Jeg sover eller våger, 
da være jeg din, 
jeg lever eller dør, 
da være du min.

Og når du kommer, kom mild og blid, 
og gør mig salig til evig tid.«

Selv ramte døden ham på det smerteligste, da hans søn, lb, som 
var læge, blev revet bort, 30 år gammel. Provsten forrettede selv 
begravelsen og ingen, som overværede højtideligheden, glemmer 
nogensinde provstens styrke midt i sorgen. En præstekollega ud
talte bagefter:

180



»I dag har vi fået anskuelsesundervisning i, hvad kristendom  
er.«

I provstens embedsperiode i Søllerød, som strakte sig over 27 
år, opførtes Holte kirke. Endvidere gennemgik Søllerød kirke en 
gennemgribende restaurering.

Provst Sparsø var indtil kort før sin afgang formand for me
nighedsrådet. Hans grundige kendskab til kirkelovene og hans 
rige erfaring gjorde ham til en god formand, og han evnede at 
skabe en god og hyggelig atmosfære ved rådets møder, således 
at modstridende opfattelser aldrig udartede til klikedannelser el
ler uvenskab.

Provst Sparsø havde en ufattelig arbejdsevne. Han overkom del 
utrolige og var alligevel aldrig forjaget. Ofte så man lyset brænde 
i hans studereværelse sent om aftenen. Sognet voksede, og prov
stiet gav ham meget arbejde. Men han virkede aldrig træt.

Provstiets præster satte ham højt. Han var en erfaren mand, 
hvis råd man gerne søgte. Han havde en særlig evne til at stifte 
fred, hvor der var opstået gnidninger i et sogn. Han var en god 
administrator, og han nød stor respekt i kirkeministeriet.

Ved mange lejligheder —  runde fødselsdage og jubilæer - 
mærkede provsten, hvor afholdt han var. Han glædede sig over 
den hyldest, han fik, men han modtog den med et ydmygt sind. 
Han var dekoreret med ridderkorset af 1. grad.

Provst Sparsø levede i et lykkeligt ægteskab med sin hustru, 
Ellen Hempel Sparsø. Sammen skabte de et sjældent harmonisk 
hjem, og de forstod på en smuk måde at bevare de traditioner, 
som var skabt i den gamle præstegård. Man syntes, at de og præ
stegården passede så godt sammen. I ægteskabet var der fem  
sønner.

Provst Sparsø tog sin afsked på grund af alder i efteråret 1959, 
men ban blev boende i Søllerød. Han fik fem gode år som emeri
tus, og han fik ikke lov til at være uvirksom. Ustandseligt var der 
bud efter ham. Han havde det ene vikariat efter det andet. Så 
sent som i foråret 1965 var han konstitueret som provst i sit gamle 
provsti, efter at hans anden efterfølger som provst var død.

Den 13. september 1965 døde provst Sparsø på Skt. Lukasstif- 
telsen efter kort tids sygdom. Han havde i forvejen tilrettelagt sin 
begravelse i alle enkeltheder.
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Det blev en smuk og gribende højtid, da menigheden i Sølle
rød kirke tog afsked med sin gamle sognepræst. Kirken var fyldt 
til sidste plads. Efter provstens udtrykkelige ønske blev der ikke 
talt personligt om ham. Der blev læst nogle stykker fra bibelen, 
som provsten selv havde valgt, og som han plejede at bruge, når 
han forrettede begravelser. Ved højtidelighedens afslutning sang 
menigheden stående en af provstens yndlingssalmer, som han 
havde ønsket skulle synges på Carl Nielsens smukke melodi:

Min Jesus lad mit hjerte få 
en sådan smag på dig, 
at nat og dag du være må, 
inin sjæl umistelig.

Da bliver nådens tid og stund 
mig sød og lystelig, 
til du m ig kysser med din mund 
og tager hjem til dig.

Mit hjerte i den grav du lå 
til påskemorgen rød 
lad, når det aftner, hvile få 
og sm ile ad sin død.

Før så mig arme synder hjem  
med din retfærdighed  
til dit det ny Jerusalem  
til al din herlighed.

Provst Sparsø er død, men endnu ser man for sig hans høje 
skikkelse, hans milde øjne og hans gode smil. Hvor meget prov
sten har betydet for Søllerød kirke og menighed, skal ikke gøres 
op her. Det bliver et spørgsmål for den enkelte. Men mange tak
ker Gud for, at de mødte denne mand.

Den gode provst har indskrevet sit navn i hjerterne, og han 
vil blive mindet med taknemlighed.

F. B. Evaldsen.
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H IS T O R ISK -T O P O G R A FIS K  SELSK A B
BERETNING 1964 1966

Af G. S. Jørgensen.

Selskabets bestyrelse har anmodet mig 0111 at aflægge beretning 
om Selskabets virksomhed og forhold i det forløbne år, idet der 
er gjort den betragtning gældende, at jeg som næstformand vel 
er den, der har haft bedst lejlighed til under de givne forhold at 
følge udviklingen på nærmeste hold. Idet jeg derfor herved imøde
kommer anmodningen, tillader jeg mig at forudskikke den be
mærkning, at alle vi, der gennem forløbet af de sidste par år var 
i samarbejde med magister Hans Ellekilde om Selskabets virk
somhed, havde følelsen af, at årenes vægt gjorde sig stærkere og 
stærkere gældende for ham, og at han i øvrigt selv havde for
nemmelsen af dette og tilmed sagde, at arbejdet i alt for høj 
grad ikke gik, som det skulle, men som det kunne.

Dette i forbindelse med, at han havde så umådelig svært ved 
at slippe trådene af sin hånd, gjorde, at vi medarbejdere, og det 
vil sikkert forstås af alle, der kendte magister Ellekilde, under 
hensyn til forholdenes udvikling trykkede os ved at rejse det til 
syvende og sidst uundgåelige skel mellem ham og det arbejde, 
som han holdt så umådelig meget af. Ud fra denne sidste betragt
ning beder vi, d. v. s. bestyrelsen, pa hvis vegne jeg herved ud
taler mig, tilgive, om der under forholdenes udvikling måtte have 
været et eller andet, som kunne have været anderledes.

Men vi har i øvrigt ikke ligget på den lade side. Selskabets for
målsparagraf er blevet tilgodeset ved medlemsmøder, ved besøg 
på historisk interessante steder samt ved udgivelse af en årbog.

Med hensyn til de afholdte møder og udflugter skal jeg bringe 
i erindring:

1. Arkivar fru Thelma Jexlevs foredrag 0111 Søllerød i middel
alderen.

2. Kontorchef Jan Møllers foredrag om Strandmøllen m. m.
3. Museumsleder E. L. Parbøls foredrag: Da jernbanen kom 

til Holte i 1864.
4. Vort besøg hos Værløse Historisk-topografiske Selskab, der
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foreviste forskellige lokale forhold samt Københavns store 
vandværk.

5. Vort besøg på Søllerød Slot.
6 . Museumsinspektør C. L. Vebæks foredrag: Hvad de gamle 

gravhøje gemmer.
Og endelig nu i foråret vore udflugter sammen med For
eningen Norden.

Det skal hertil bemærkes, at disse møder vandt god tilslutning 
fra medlemmernes side, mødet på Søllerød Slot endda stor tilslut
ning.

Selv om vi i år har formået uanset de ovenfor nævnte vanske
lige forhold at udgive årbogen 1962— 63, må det erkendes, at vi 
er kommet et stykke tilbage med denne side af vor virksomhed, 
men den bestyrelse, der fremgik af generalforsamlingen den 9. 
maj d. å., hvor vi i øvrigt havde den glæde, at professor, dr. phil. 
Roar Skovmand overtog hvervet som Selskabets formand, har dog 
siden da været i stand til at udgive nærværende årbog for 1964— 
65, ligesom det af bestyrelsen nedsatte redaktionsudvalg nærer 
tillid til, at årbogen for 1966— 67 vil kunne udsendes i oktober 
1967, hvorefter publikationsvirksomheden vil være ført å jour.

Af anden virksomhed kan nævnes, at bestyrelsen ved sit med
lem, viceborgmester, fuldmægtig Ulrik Schou har anmodet kom 
munalbestyrelsen om, at Bystævnet i Øverød må blive frigjort for 
den elektriske mast, brandhane, mærkepæle m. m., som i øjeblik
ket skæmmer det gamle tingsted, og om at dette må blive fredet, 
efter at de nævnte elementer er fjernet.

Yderligere har den nye bestyrelse henvendt sig til Søllerød 
Kommunalbestyrelse med en redegørelse for Selskabets formål, 
virksomhed og økonomiske forhold samt anmodet om, at Selska
bet også i fremtiden og i takt med de økonomiske forholds ud
vikling må kunne regne med kommunens økonomiske støtte til 
sin oplysningsvirksomhed, idet denne støtte vil være en nødven
dighed for en fortsat udgivelse af årbogen.

Med hensyn til Selskabets økonomiske forhold bemærkes det, 
at selv om vi ikke er i akut pengenød, kan det med sikkerhed 
forudses, at når årbogen for 1964— 65 er trykt og betalt, er kasse
beholdningen svundet så meget ind, at yderligere udgivervirksom
hed må indstilles, indtil der er opsamlet godt 7.000 kr. i kontin
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genter og tilskud. Af dette beløb udgør årbogens fremstillingspris 
ca. 6.000 kr., og til imødegåelse af Selskabets samlede udgifter 
disponerer bestyrelsen kun over følgende omtrentlige indtægter:

Vi vil altså mangle ca. 1.800 kr. exclusive eventuelle forfatter
honorarer for at kunne fortsætte Selskabets drift, sådan som vi 
gerne ville, og der er altså kun den udvej at håbe på kommunens 
yderligere økonomiske støtte samt at agitere for medlemstilgang.

Med hensyn til dette sidste bemærkes, at kommunens indbyg
gerantal udgjorde 28.580 pr. 31. marts 1965, hvilket formentlig 
svarer til godt 8000 husstande. På baggrund af dette sidste tal 
må Selskabets antal medlemmer —  371 —  siges at være forstem
mende lille, idet ikke engang 5 %> af kommunens husstande er 
medlemmer af Selskabet. Bestyrelsen har gjort sig dette forhold 
klart og har vedtaget at gøre et stort fremstød for at hverve nye 
medlemmer, i hvilken forbindelse det fremhæves, at Selskabets 
nuværende medlemmer vil yde bestyrelsen en meget værdifuld 
støtte ved hver inden for sin kreds at agitere for øget tilgang af 
nye medlemmer.

I regnskabsåret 1. april 1964 —  31. marts 1965 havde Selska
bet en tilgang på 50 medlemmer.

Selskabet er medlem af Historisk Fællesråd for Københavns 
Amt og er gennem dette råds møder orienteret om, hvad der fore
går inden for selskaber af samme art som vort eget.

Bestyrelsen består pr. 1. oktober 1966 af: Professor, dr. phil. 
Roar Skovmand (formand), afdelingsingeniør G. S. Jørgensen 
(næstformand), direktør Poul Aage Andersen (sekretær), kom 
munekasserer O. Guldborg (kasserer), stadsbibliotekar Anna- 
lise Børresen, registrator Bjørn Fabricius, boghandler Mogens 
Funch, direktør R. Henriksen, fagforeningsformand Hans Jørgen 
Jensen, M.K., ingeniør Werner Ruff, viceborgmester, fuldmægtig 
Ulrik Schou.

Redaktionsudvalg: Stadsbibliotekar Annalise Børresen, direktør 
R. Henriksen, afdelingsingeniør G. S. Jørgensen.

Medlemskontingenter ........
Kommunens tilskud ...........
Biblioteksudvalgets refusion

kr. 3.700 
kr. 1.000 
kr. 500

Ialt kr. 5.200
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SØLLERØD KOMMUNES MUSEUM
BERETNING 1964-1966

Af B jørn Fabricius.

I den forløbne årrække er museet gledet ind i den almindelige 
bevidsthed som en institution. Foruden et anseligt antal enkelt- 
besøgende har mange grupper af ungdomsforeninger, kulturelle 
og politiske foreninger og skoleklasser aflagt samlede besøg. Især 
med skoleklasserne vil man fremtidig søge øget kontakt. Desuden 
har museet været en naturlig ramme om studiekredse i lokal
historie, slægtsforskning o. 1. og aftenhøjskolens historiske fore
dragsrækker. Tilslutningen til foredragenes anden række blev 
imidlertid hurtigt så stor, at det blev nødvendigt at flytte til Næ- 
rumgårdsskolen. Den tidligere omtalte serie i 1961— 62 »Dan
marks kirker«, efterfulgtes af »Danmarks slotte og herregårde« 
i 1962—63 med over 100 deltagere. 10/1 1963 talte overarkivar 
Henry Bruun om »Herregårdenes politiske stilling i samfundet«; 
14/1 museumsinspektør Hans Stiesdal om »Middelalderens vold
steder«; 7/2 museumsdirektør Minna Heimbürger om »Renæs
sancens bygninger«; 21/2 bibliotekar Hakon Lund om »Barok og 
Rokokko«; 7/3 kunsthistorikeren Knud Voss om »Klassicismen« 
og 21/3 arkitekt Knud Millech om »Ny-Rosenborg-stilen«.

Det efterfølgende år fortsattes med serien »Danmarks gamle 
tropekolonier«. Den 9/1 1964 talte overarkivar Åge Rasch om 
»Tranquebar«; 23/1 professor Georg Nørregaard om »Guinea«; 
6/2 samme om »Vestindien«; 20/2 overarkivar Åge Rasch om 
»The- og sukkerhandelen«; 5/3 kunsthistorikeren Jesper Thøger- 
sen om »Arkitekturen«; 13/3 Bjørn Fabricius om »Nicobarerne«; 
2/4 etnografen Torben Lundbæk om »De indfødte i Afrika og 
negrene i Vestindien« og 16/4 etnografen Werner Jakobsen om 
»De indfødte i Ostindien«.

Museet har iøvrigt stadig modtaget gaver fra herboende interes
serede. Det drejer sig om gammelt værktøj og husgeråd samt teg
ninger. Museet takker alle givere og velyndere hjerteligt og står 
i øvrigt til disposition som vejleder ved bestemmelse af oldsager 
og andre »rarieteter«.

Museets åbningstider: søndage kl. 14— 16, onsdage kl. 19— 21.

186



SØLLERØD KOMMUNES LOKAL-HISTORISKE ARKIV

BERETNING 1964-1966

Af Annalise Børresen.

Formålet med Søllerød Kommunes Lokal-historiske Arkiv, som 
har til huse på Hovedbiblioteket, Nærum, er at indsamle og op
bevare lokal-historisk materiale i form af manuskripter, arki
valier, tryksager, kort, billeder, film, båndoptagelser m. v. samt at 
gøre dette tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

Lokal-historisk Arkiv omfatter nu godt 800 bind og 65 kort 
samt 4000 billeder. Arkivet har i årene 1964— 66 modtaget flere 
hundrede gamle fotografier og postkort enten som gave eller til 
affotografering, og flere foreninger har deponeret deres arkiver i 
Lokal-historisk Arkiv. En del gamle årgange og enkelte savnede 
numre af gamle lokale tidsskrifter er afleveret foruden godt 30 
tidsskrifter af lokal karakter, som arkivet løbende modtager ved 
udsendelsen. Fem ældre smalfilm fra kommunen er modtaget en
ten som gave eller til kopifremstilling. Arkivet bringer herved en 
lak lil de mange, der på denne måde har medvirket til udbyg
ning af Søllerød Kommunes Lokal-historiske Arkiv.

En enkelt gave bør nævnes særligt: Provst Henrik Vedel og 
frue, Farum, skænkede i foråret et gammelt, interessant maleri 
til Søllerød Kommune.

Billedet gengiver et interiør fra Søllerød Kirke. Det er malet 
af Ludovica Thormann i 1890 og af menigheden foræret pastor 
Frants Wedel (præst ved Søllerød Kirke fra 1863 til sin død 1897), 
måske i anledning af dennes sølvbryllup 1889.
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Maleri af Ludovika Thormann. Interiør fra Søllerød kirke 1890.

På billedet ser man pastor Frants Wedel på vej op til prædike
stolen. Længst til venstre i billedet ses pastorinden, fru Emma 
Wedel, f. Hartmann, (datter af komponisten). De to damer lige 
foran er frk. Ane Hansen (med stråhatten), kaldet Foged-Anna 
på grund af sit tilhørsforhold til Fogedgården, og hendes mor
mor. På forreste række til højre i billedet ses sognefogeden og
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hans kone. På anden række tre medlemmer af familien Tver- 
moes.

Af maleren Arne Jørgensen er indkøbt 150 portrættegninger på 
avispapir af Søllerødfolk tegnet rundt om på kroerne for 10— 15 
år siden.

Registrering af lokal-historisk stof i Søllerød Tidende er på
begyndt i 1965.

Arbejdet med bibliografien over litteratur om Søllerød kom
mune ved lektor J. R. Friis-Hansen nærmer sig sin afslutning og 
forventes udsendt i det kommende år.

På grundlag af arkivets billedsamling foranstaltede biblioteket 
to store udstillinger af gamle fotos, i 1964 »Søllerød før og nu« 
og i 1966 en udstilling af billeder fra Lyngby— Nærum— Vedbæk- 
jernbane fra åbningen i 1900 til i dag.

Udstillingerne vistes på kommunens biblioteker samt på Hegns- 
gården. De var overordentlig velbesøgte og havde bl. a. til følge, 
at mange gamle billeder og også flere tryksager afleveredes til 
arkivet.

Fra udstillingen „Lyngby-Vedbæk jernbane “

Lyngby-Vedbæk Banens Aabning den: 17 August 1900
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Den første udflugt på Lyngby-Vedbæk banen

Fra Lyngby-Vedbek Ba»** 
Toget Holder ved FrydenfeiBj StKtoo

Frydenlund Station
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Fra dam pdriftens sidste tid. Toget klar til afgang fra Nærum. Toget er 
et rigtigt persontog med en 3. klasse personvogn og en pakvogn. Gods

vogne var der ikke mange af i togene først i tyverne

Egevang trinbræt i 1954
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»Grisen« ca. 1922

Den gamle Nærum Station
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Fra udstillingen „Søllerød før og nu“

Fra Høje Skodsborg i slutningen af 1800-tallet

- og i 1904
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Kongevejen år 1900

- og i 1964
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FORORD

I anledning af Historisk-topografisk Selskabs 25 års jubi
læum blev der med støtte fra Søllerød Kommune og pengeinsti
tutter i kommunen afholdt en udstilling »Søllerød i Billeder« 
i dagene 27. februar-12. marts 1967.

Udstillingen var arrangeret i de nye udstillingslokaler i Råd
husets kælderetage, som kommunalbestyrelsen velvilligt havde 
stillet til rådighed, og som ved denne lejlighed blev anvendt 
første gang.

I nærværelse af en indbudt kreds med taler af borgmester
E. Øigaard og selskabets formand åbnedes jubilæumsudstillin- 
gen, der oprindelig var tænkt som en udstilling af fotografier 
fra Søllerød Kommune i gamle dage. Der fremkom imidlertid 
så mange værdifulde gamle malerier og tegninger, at fotogra
fierne måske ikke helt fik den ophængning, der tilkom dem.

Publikum viste så stor interesse for den fotografiske afde
ling, at Selskabets bestyrelse har fundet det naturligt som jubi
læumsårbog til medlemmerne at udsende denne billedbog, der 
medtager ca. 150 gamle fotografier.

Under titlen »Søllerød i Billeder« udsendes billedværket til
lige i en større, stateligere udgave, der vil kunne købes i bog
handelen, på Søllerød Kommunebibliotekers 5 afdelinger og hos 
Selskabets kasserer, kommunekasserer O. Guldborg, telefon 
42 15 15.
Billedmaterialet er hentet fra Søllerød Kommunes lokal-histo

riske Billedarkiv på Hovedbiblioteket i Nærum.
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En væsentlig del af fotografierne er optaget af amatørfoto
grafer, først og fremmest af ingeniør C. E. Aagaard, Holte, der 
i begyndelsen af århundredet gennemfotograferede egnen om
kring Holte, og af syngemester ved Det kgl. Teater A x e l Grand- 
jean, der i 1890’erne som landligger i Søllerød har fotograferet 
de dejligste billeder herfra. Andre meget værdifulde billeder er 
optaget af fotograf A. Th. Collin og af Kystatelieret, Vedbæk.

Der er grund til at være disse gamle fotografer taknemme
lige, fordi de med deres optagelser, alle af høj kvalitet, har bi
draget i væsentlig grad til at fastholde og viderebringe til efter
tiden det Søllerød, som var, og som nu kun de færreste af kom
munens snart 30.000 indbyggere kender.

Selskabets bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til endnu 
engang at takke alle, der har stillet billedmateriale til rådighed 
for udstillingen og for dette billedhæfte.

Roar Skovmand.
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H I S T O R I S K -
T O P O G R A F I S K
S E L S K A B
F O R
S Ø L L E R Ø D
K O M M U N E  G E N N E M  D E  F Ø R S T E  25 Å R  

V E D  G. S .  J Ø R G E N S E N

Der er noget opløftende ved den tanke, at nogle få mænd i 
Søllerød Kommune midt under Den anden Verdenskrig, hvor 
de store nationers kamp gik ud på at sønderslå og udslette de 
materielle og åndelige værdier rundt om i Europa, at disse 
mænd da fandt sammen for at fremdrage, fremhæve og bevare 
alt i vores skønne kommune, som de fandt så historisk, kul
turelt og æstetisk værdifuldt, at det absolut burde samles og be
skrives til gavn og glæde for alle os i nutiden og de, der følger 
efter os.

Hvem der var igangsætteren er vanskeligt at sige efter så 
mange års forløb, men jeg har det indtryk, at det var afdelings
ingeniør O. Zehngraf, som boede på Søllerødgaardsvej i Sølle
rød, der var primus motor. Han var formand for kommunens 
tekniske udvalg og formand for Søllerød Grundejerforening, 
og da vi kendte hinanden fra studieårene på Danmarks tekniske 
Højskole, anmodede han mig i 1941 om som mangeårig inge
niør i kommunens tjeneste at holde et foredrag i Søllerød 
Grundejerforening om Søllerøds udvikling fra landsby til villa
by. I  denne anledning sad vi en dag oppe i hans hyggelige hjem 
og talte sammen om forholdenes udvikling, om gammelt og nyt 
og om det ønskelige i at bevare det værdifulde fra gamle dage.
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Dermed var bolden givet op, og da jeg sagde noget om, at 
mange byer rundt om i landet havde et »Historisk Samfund«, 
standsede samtalen, han overvejede et eller andet, tog sin notes
bog frem og gjorde et notat.

Få måneder efter samledes de nævnte få mænd i Kommune
biblioteket, som dengang havde til huse i stueetagen, Dron
ninggårds Allé 5-7, for at drøfte muligheden for at starte et 
Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune. Til stede 
var finanshovedbogholder Hans Bjarne, magister Hans Elle
kilde, sognerådsmedlem, sognefoged C. K. Madsen, overlærer 
H. F. Boas, boghandler Mogens Funch, som endnu den dag i 
dag er medlem af selskabets styrelse, og endvidere gartner A. 
Avnholt, kontorchef, cand. jur. Axel Undén og overbibliotekar 
Erling Hoffmeyer.

At afdelingsingeniør Zehngraf ikke deltog i dette møde er 
ikke overraskende for dem, der kendte ham, han klarede sig så 
vidt muligt de påtrængende problemer og kunne lide at sætte 
noget i gang, men der var i øvrigt nok, der hvilte på skuldrene 
af denne stærkt optagne mand.

Mødedeltagerne drøftede det eventuelle selskabs midler og 
formål og alle problemerne i forbindelse med påtænkte fore
drag, foredragsholdere, årbogsudgivelse og forfattere m. m., og 
endelig enedes man om en formuleret henvendelse til offentlig
heden, idet man yderligere, for at give denne henvendelse vægt, 
vedtog at indbyde kendte beboere fra de forskellige egne inden 
for kommunen til et konstituerende møde. Dette fandt sted på 
kommunens dengang nye rådhus den 27. februar 1942, og til 
stede var foruden de ovenfor nævnte otte herrer de særligt ind
budte, nemlig: højesteretssagfører C. B. Henriques, Skodsborg, 
rektor O. Schlichtkrull, Holte Gymnasium, sognerådsformand
F. Clausen, Hawarthigaarden, afdelingsingeniør O. Zehngraf,
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Søllerød, statsgeodæt frk. Johanne Lehmann, Øverød, vice
skoleinspektør Carl Nielsen, GI. Holte, bankdirektør E. Aarup, 
Holte Bank, oberst H. E. Johnsen, Rudersdal, forretningsfører 
R. Malmberg, GI. Holte, og læge O. Bojsen-Møller, Holte.

På mødet, der blev ledet af finanshovedbogholder Hans 
Bjarne, refererede denne det allerede foretagne og anbefalede 
selskabets dannelse, idet han redegjorde for selskabets formål, 
som skulle tage sigte på de historiske, topografiske og kultur
elle forhold i kommunen samt for de ved dennes udvikling 
skabte muligheder for fornøden tilslutning fra beboernes side 
og dermed sikringen af selskabets økonomi. Efter en indgående 
drøftelse af sagen vedtog deltagerne i mødet at betragte dette 
som konstituerende generalforsamling for Historisk-topogra- 
fisk Selskab for Søllerød Kommune og valgte finanshovedbog
holder Hans Bjarne til dirigent, hvorefter denne fremlagde et 
af ham selv udarbejdet forslag til vedtægter, der blev vedtaget 
enstemmigt. Ved det derpå følgende valg til bestyrelsen blev 
finanshovedbogholder Bjarne valgt til formand, medens den 
øvrige bestyrelse kom til at bestå af: gartner A. Avnholt, Ved
bæk, magister Hans Ellekilde, Øverød, overbibliotekar Erling 
Hoffmeyer, Holte, kaptajn, hofjuvelér Poul Michelsen, Skods
borg, viceskoleinspektør Carl Nielsen, GI. Holte, kontorchef, 
cand. jur. Axel Undén, Holte, og afdelingsingeniør, cand. polyt. 
O. Zehngraf, Søllerød.

På denne bestyrelses første møde, som fandt sted en måneds
tid efter generalforsamlingen, vedtog man at anmode professor 
A. Howard Grøn om at tiltræde bestyrelsen, hvilket professo
ren indvilgede i.

Dengang som nu blev det bestyrelsens store hovedpine at 
fremskaffe de fornødne indtægter til selskabets drift, og da 
medlemmernes årskontingent var sat så lavt som til 4 kr., og
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der kun fandtes 3670 husstande i kommunen, kan man forstå, 
at bestyrelsens første bestræbelse måtte gå ud på at erhverve så 
mange ny medlemmer som muligt, og den slags forstod Bjarne 
sig så udmærket på, for efter den første bedrøvelige melding 
den 24. marts 1942 om, at selskabet nu havde 35 medlemmer, 
følger den 29. juli 1942 meddelelse om, at selskabet nu havde 
80 medlemmer, og den 8. november samme år kunne Bjarne 
sejrstolt melde, at selskabet takket være pressen, bibliotekerne 
og St. Georgsgildets hjælp nu havde 203 medlemmer, og da 
Søllerød sogneråd samtidig havde givet tilsagn om indtil videre 
at yde et årligt bidrag på 1000 kr. til selskabets drift, begyndte 
det at lysne, og man kunne nu vende sig til den oplysende virk
somhed: til medlemsmøderne og til årbogsudgivelsen. Der var i 
det hele taget nok at tage fat på, og lykkeligt var det, at general
forsamlingen havde valgt Bjarne til formand. Der var over hans 
lille, tætte skikkelse, i hans milde, faste blik og hans dynamiske 
personlighed netop det, der gjorde ham til igangsætteren. Når 
det var bestemt, at noget skulle ske, så var det nu. Men han 
poserede ikke foran kameraet; han var en meget beskeden 
mand. Og så var der det heldige ved hans valg som formand, at 
han netop, 67 år gammel, havde frigjort sig fra en mange-årig 
anstrengende embedsgerning, havde lagt sin forfattervirksom
hed og sin universitetsgerning på hylden og derfor ligesom 
længtes efter, ikke at lægge op, men at lægge om. Og det var 
fornøjeligt at se det lykkes. Han knyttede forbindelse med 
Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlevs historisk
topografiske selskaber med det resultat, at der nedsattes et 
samarbejdsudvalg bestående af formanden og et bestyrelses
medlem fra hvert af selskaberne. Han fik også lejlighed til at 
skrive nogle udmærkede artikler til Søllerødbogen, således om 
Holte Kirke (1942), Om bøller og Bøllemosen (1944), Rester
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fra Dronninggaards storhedstid (1944), Om Genforenings- 
stenen i Søllerød Kommune (1945), og en fortræffelig artikel 
om ejendommen »Kofoedsminde« og dens ejere (1945). Og så 
havde Bjarne tilmed den lykkelige evne at finde frem til og 
knytte forbindelse med sådanne fagmænd inden for de forskel
lige kulturkredse, der kunne skrive populær-videnskabelige ar
tikler i Søllerødbogen. Jeg nævner i flæng artikler som: Gamle 
stednavne i kommunen, Søllerødlandskaber og -bygninger i bil
ledkunsten, De geologiske forhold i kommunen, Litterære min
der fra Søllerødegnen, Skovudskiftningen i Søllerød Sogn, Old
tidsminder og oldtidsfund i kommunen osv., alle sammen i år
bøgerne fra 1942, 1943 og 1944.

Og overmåde fornøjeligt var det at deltage i selskabets eks
kursioner under Bjarnes ledelse. Han evnede på glad måde at 
holde sammen på flokken og samle interessen om foredrags
holderen. Jeg mindes i denne forbindelse en ekskursion i 1944 
med statsgeolog, dr. phil. I. Nordmann som ekskursionsleder 
og foredragsholder: vi stod på Attemosevej et par hundrede 
meter sydvest for Attemosegården og så mod nord ud over 
dalen og Kalvemosen, medens dr. Nordmann udpegede de for
skellige lokaliteter og forklarede, hvorledes isen i længst for
svundne tider havde spændt fra højderne omkring Kong Val- 
demarsvej til det højtliggende terræn på Hawarthigaardens jor
der, medens smeltevandet samlet i gletcherbækken under isen 
havde banet sig vej mod vest på de steder, hvor nu Kalvemosen, 
Søllerød Sø, Vejlesø, Furesø og Mølleåen ligger, for endelig til 
sidst at munde ud i Øresund nede ved Strandmøllen. Og dr. 
Nordman forklarede endvidere, hvorledes Attemosevejens 
nord-sydgående strækning danner et vandskel, hvorfra smelte
vandets afstrømning mod øst nu kan følges i Kighanerendens 
forløb ind over Nærum, Trørød og Enrums jorder, indtil den
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munder ud i Øresund et lille stykke syd for Vedbæk Havn. 
Det var topografi i ordets oprindelige betydning, som er: sted
beskrivelse.

Den 4. februar 1946 ramtes selskabet af et smerteligt tab, 
idet finanshovedbogholder Hans Bjarne afgik ved døden kun 
71 år gammel og efter at have ledet selskabet i fire år på forbil
ledlig måde. Det kan måske synes underligt, at jeg her ind
skrænker mig til at konstatere tabet uden nærmere omtale, 
men sagen er den, at magister Hans Ellekilde har skrevet en 
udtømmende, hædrende og overmåde smuk nekrolog over den 
afdøde i årbogen for 1946, mindeord, som jeg tror, den inter
esserede er bedst tjent med at læse, hvorfor jeg også her henvi
ser til disse.

Det faldt ganske naturligt, at bestyrelsen efter Bjarnes død 
henvendte sig til arkivar, mag. art. Hans Ellekilde med anmod
ning til ham om at overtage formandsposten. Dels var han hi
storiker af fag, dels havde han siden selskabets start været med
lem af bestyrelsen, og endelig havde han ved sin omfattende 
skribentvirksomhed vist så udpræget interesse for de lokal- 
historiske forhold, at han måtte anses for selvskreven til 
posten. Men Ellekilde, der tidligere havde vægret sig ved at 
overtage sekretærposten i selskabet, var stadig betænkelig ved 
at påtage sig nye hverv, idet han allerede da havde lagt omfat
tende planer for sit fremtidige for sker arbejde. Først da han 
mærkede, at den indtrængende opfordring var énstemmig, gav 
han efter og overtog formandsposten på generalforsamlingen 
den 13. maj 1946. Denne post bestred han uafbrudt i 20 år 
indtil sin død den 1. marts 1966.

Da Ellekilde først havde påtaget sig formandshvervet, måtte 
vi alle som én beundre den energi, hvormed han kastede sig ud 
i arbejdet for selskabets formål. Han havde masser af planer
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for, hvad Søllerødbogen skulle bringe, og var bestandig inde i 
forarbejde til ny artikler, der altid var baseret på omfattende 
studier og i deres endelige form instruktive og klare; man kan 
blot læse hans afhandling i Søllerødbogen 1945 om Hanne 
Nielsen, Danmarks dygtigste bondekone. Og det siger noget 
om hans dybe interesse for selskabets formål og hans flid som 
skribent, at af de 97 afhandlinger, Søllerødbogen hidtil har 
publiceret, er de 24 forfattet af Ellekilde, og alle fængslende 
og interessante, hvad enten de omhandler gudeverdenen, til 
eksempel: Nærum, guden Njords hjem (1952), eller Frem
trædende personligheder i fortid og nutid, Førende virksom
heder, og meget andet. Vi skylder Ellekilde megen tak for den 
trofasthed og uselviskhed, hvormed han altid varetog selska
bets tarv uden nogen sinde at forlange eller modtage noget som 
helst vederlag for dette sit kulturelle arbejde.

Omkring årsskiftet 1965-66 blev det bestyrelsen klart, at 
man på grund af magister Ellekildes tiltagende svaghed næppe 
kunne vente, at han igen ville vende tilbage til arbejdet som 
selskabets formand, og at man derfor måtte overveje et for
mandsskifte. Men da spørgsmålet først var rejst, var det spon
tant og enstemmigt bestyrelsens ønske om muligt at formå 
professor, dr. phil. Roar Skovmand til at overtage formands
posten. Vi var på forhånd klar over, at professoren var en me
get optaget mand, og at vort ønske ville blive mødt med meget 
store betænkeligheder, men over for bestyrelsens indtrængende 
anmodning påtog professor Skovmand sig dog formandsposten, 
hvilket fandt sin endelige bekræftelse på generalforsamlingen 
den 9. maj 1966.

I den siden da forløbne tid har professor Skovmand været 
det selvfølgelige samlingsmærke i bestyrelsens arbejde. Der er 
ved den ny formands indsats ligesom kommet en ny luftning
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ind i arbejdet, der har frigjort en latent lyst hos bestyrelsens 
medlemmer til at søge frem ad nye veje mod løsningen af nye 
opgaver.

Der er derfor al god grund til at hilse professor Skovmand 
velkommen i formandsstolen og glæde sig til den nyorientering 
i selskabets formålsbestemte arbejde, som sandsynligvis vil fin
de sted i den kommende tid.

Og selskabet skylder tak til mange andre. Lad os f. eks. et 
øjeblik tænke på gartner A. Avnholt i Vedbæk, en af selskabets 
stiftere. Af profession var han gartner, men mest af alt var 
han behersket af en umættelig trang til at opsøge og samle old
tidsfund og oldtidsminder og i det hele taget ting og sager, som 
kunne fortælle om dagliglivet her i kommunen i gamle dage; og 
skønt autodidakt var han højt værdsat af fagfolk på disse om
råder. Og så kunne han fortælle og skrive om alt det, der i så 
henseende lå ham på hjerte. Dette nød Søllerødbogen godt af, 
idet redaktørerne, såvel Bjarne som Ellekilde, optog nogle af 
Avnholts udmærkede artikler i årbogen, således: Oltidsminder 
og Oltidsfund i Søllerød Kommune (1944 og 1945), En hus
tomt under Vedbæk Strandvej (1944), Japetus Steenstrup, 
Holtegaard og Vidnesdam (1946), Fra mit arbejde som ar
kæolog og museumsmand (1947), Langs Øresundskysten fra 
istid til nutid (1948), og Trafikken langs Øresundskysten 
(1949).

Men som sagt var han også samler, og dette førte tid efter 
anden til et stigende pladsbehov, som i nogen grad blev af
hjulpet ved, at kommunen stillede nogle kælderrum i GI. Holte 
kommuneskole til hans rådighed. Da dette efter nogle års for
løb heller ikke var tilstrækkeligt, tog vort selskab sig i 1948 af 
sagen og henstillede til kommunalbestyrelsen, at den erhver
vede Avnholts samlinger, »for så vidt det efter forhandling
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med Nationalmuseet måtte vise sig, at kommunen kan over
tage den arkæologiske del af samlingen«, ligesom selskabet 
henstillede, at der nu tilvejebragtes passende lokaler for de 
værdifulde samlinger, samt at der på kommunens budget årligt 
blev optaget et beløb til museets drift, herunder løn til museets 
leder. Ved borgmester, professor A. Schneiders initiativ i sa
gen blev Avnholts samlinger overført til et foreløbigt magasin 
på Hovedbibliotekets loft for derefter at indgå i Søllerød Kom
munes Museum, da dette blev indrettet i Nærum Ungdoms- 
gårds tagetage og indviet i 1961. Her blev Avnholts samlinger 
udstillet på let tilgængelig måde til gavn og glæde for kom
munens beboere. At Avnholt blev mindet på den smukkeste 
måde ved museets indvielse i 1961 er kun naturligt, hans ar
bejde havde båret frugt.

Museets leder er registrator Bjørn Fabricius, der vil være 
kendt af medlemmerne, dels som forfatter og foredragsholder, 
dels som ekskursionsleder. Vi skylder ham tak for de udmær
kede og interessante afhandlinger, som han igennem den sidste 
halve snes år har beriget Søllerødbogens læsere med, således 
om Frederic de Coninck, Posttyveriet i Rudeskov 1845, P. F. 
Suhm og Suhmsminde i Øverød (1957), Luxdorphs og I. P. E. 
Hartmanns sommerbolig. Lidt om Mothsgaard (1958), Kolera
året 1853, Renlighed gennem 100 år (1960-61) o. fl.

Ud over det nævnte har selskabet kunnet glæde sig ved en 
særdeles værdifuld og omfattende støtte i dets arbejde fra en 
lang række forfattere og videnskabsmænd, der enten har skre
vet afhandlinger i Søllerødbogen eller holdt foredrag ved vore 
medlemsmøder. Det vil føre for vidt her at gøre rede for hele 
denne udmærkede og uundværlige bistand i vort arbejde, som 
har bidraget sit til, at selskabets virksomhed er blevet så mange
sidigt oplysende, som tilfældet har været. Det har drejet sig om
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litterære produktioner og foredrag, der har omhandlet så vidt 
forskellige emner som: gamle stednavne i kommunen, geo
logiske forhold, særprægede landskaber, historiske bygninger, 
vore skove og moser, vilde planter i kommunen, markante per
sonligheder i fortid og nutid, større virksomheder af forskellig 
art samt kunstens, videnskabens og storhandelens tilknytning 
til kommunen og meget mere.

Men alt er selvfølgelig ikke forløbet så glat og ligetil, som 
det måske kunne fremgå af ovenstående resumé over forholde
ne udadtil; thi konjunkturernes udvikling har i årenes løb stil
let bestyrelsen over for vanskeligheder, der nødvendigvis måtte 
overvindes, for at vi kunne komme videre. Således til eksempel 
kommunebeboernes tilslutning til selskabet og dettes økono
miske forhold.

Med hensyn til medlemstallet var det forstemmende for be
styrelsen, at dette antal så at sige havde lagt sig fast på godt og 
vel 350 medlemmer, hvilket var urimelig lidt i betragtning af, 
at kommunen nu har ca. 29.000 indbyggere.

Bestyrelsen vedtog derfor i anledning af selskabets 25 års 
jubilæum at henlede offentlighedens opmærksomhed på sel
skabets formål og arbejde ved en historisk-topografisk udstil
ling af malerier, grafik, fotografier og genstande med tilknyt
ning til kommunens fortid og udvikling og ved i forbindelse 
hermed at starte en kampagne for hvervning af ny medlemmer.

Udstillingen, der fandt sted i det smukke nyindrettede lo
kale på Søllerød Rådhus, blev særdeles vellykket, idet den blev 
besøgt af et overordentlig stort antal gæster og bevirkede godt 
og vel en fordobling af selskabets medlemstal, således at vi nu 
har 766 medlemmer.

Denne øgede tilslutning fra beboernes side har været en 
meget stor opmuntring for bestyrelsen, fordi omfanget af sel
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skabets fremtidige virksomhed under den stedfundne prisud
vikling i samfundet er afhængig af, at kommunens beboere 
slutter op om selskabet. Ganske vist har kommunalbestyrelsen 
hidtil støttet selskabets arbejde ved et årligt bidrag på 1000 
kr., der dog nu i anledning af selskabets jubilæum er forhøjet 
til 2000 kr., biblioteksvæsenet har bidraget til fremstillingen af 
de i årbogen benyttede clichéer, men udgifterne ved selve tryk
ningen af årbøgerne er stigende, ligesom også forfatterhono
rarerne for afhandlingerne i årbøgerne gør sig stærkere og stær
kere gældende. Men efter den øgede medlemstilgang har vi nu 
fået troen på, at disse forhold ikke fremtidig vil begrænse vor 
planlagte virksomhed på følelig måde.

Om vore planer for fremtiden skal der ikke her anføres 
noget konkret, idet de kommende bestyrelser må stå ganske 
frit i så henseende, men rent summarisk kan det oplyses, at 
vort emneregister er så omfattende, at vi i overskuelig fremtid 
ikke vil savne interessante emner og krævende opgaver for vort 
arbejde.

Alt i alt tør vi derfor ved udløbet af selskabets første 25 års 
periode udtale, at når blot kommunens beboere vil slutte op om 
selskabets formål og virksomhed, og kommunalbestyrelsen og
så i fremtiden vil støtte os økonomisk, ses det ikke rettere, end 
at der gennem Historisk-topografisk Selskabs hele virke vil væ
re skabt et organ, der ved at udbrede kendskab til fortiden vil 
kunne yde sit omend beskedne så dog nyttige bidrag til forståel
sen af det overleveredes kulturelle værdi og tillige være et vær
difuldt incitament til en nænsom indpasning af dette i vor 
skønne kommunes videre harmoniske udvikling.
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Å r s b e r e t n i n g  1 9 6 6 - 1 9 6 7

V E D  R O A R  S K O V M A N D

Selskabets generalforsamling på Søllerød Kro den 9. maj 
1966 blev ledet af næstformanden, civilingeniør G. S. Jørgen
sen. Professor, dr. phil. Roar Skovm and  valgtes til ny formand 
efter arkivar, magister H ans E llekildes død. Hans Ellekildes 
indsats for Selskabet, der mindedes ved denne lejlighed, er om
talt i årbogen 1964/65 og i næstformandens artikel i denne 
årbog om de første 25 år af Selskabets virke. Ved mødet blev 
der endvidere nedsat et redaktionsudvalg for Søllerødbogen 
bestående af stadsbibliotekar Annalise Børresen, civilingeniør
G. S. Jørgensen og direktør R. H enriksen. Mødet afsluttedes 
med et inspirerende foredrag af arkitektur-historikeren, nu dr. 
phil. K nud Voss om bygmestermilieuet omkring dronning Sofie  
Am alie  med særligt henblik på Søllerødegnen.

Søndag den 2. oktober 1966 var der besøg på landstedet 
»Enrum«, nu Odd-Fellow Ordenens hvile- og rekreationshjem. 
Her viste inspektør B. Raarup et halvt hundrede af Selskabets 
medlemmer rundt i hus og park med mindesmærket ved Carls- 
kilde og Wevers mindestøtte.

Selskabets 25 års jubilæum blev fejret den 27. februar 1967, 
hvor borgmester E. Øigaard for en indbudt kreds åbnede jubi- 
læumsudstillingen Søllerød i Billeder på Søllerød Rådhus. Ud
stillingen, som omfattede malerier, tegninger, fotografier m. m. 
fra Søllerød Kommunes historie samt planer og modeller for det 
nye bycentrum i Holte, var tilrettelagt af et udvalg bestående 
af stadsbibliotekar Annalise Børresen, boghandler M ogens 
Funch og ingeniør W erner Ruf f .  En smuk og festlig plakat,
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som skyldtes fotograf Poul D upont, bidrog til at skabe opmærk
somhed om udstillingen. Der var fri adgang for alle, og der ud
leveredes en trykt katalog over billederne, som var udlånt fra 
flere offentlige og talrige private samlinger, ialt 83 numre. Fra 
Søllerød Kommune, Sparekassen for Lyngby og Omegn samt 
banker var der ydet betydelig økonomisk støtte til udstillingen, 
som i den korte tid, den var åben -  indtil den 12. marts, vakte 
overordentlig interesse og blev set af omkring 5000 besøgende.

På jubilæumsdagen blev der af bestyrelsen nedlagt kranse på 
de tidligere formænds, finanshovedbogholder H ans Bjarnes og 
arkivar H ans E llekildes grave på Søllerød Kirkegård.

Til jubilæumsmødet på Søllerød Kro samme aften, den 27. 
februar, havde der meldt sig så mange deltagere, at mødet 
måtte gentages ugedagen efter, den 6. marts. Det indlededes 
med en redegørelse af næstformanden for de forløbne 25 år, i 
alt væsentlig svarende til den artikel, der indleder årbogen for 
1966/67. Derefter fulgte ingeniør Ruffs fornøjelige dobbelte 
lysbilledserie »Søllerød før og nu«, hvor ét apparat viste et 
motiv i gamle dage, samtidig med at et andet viste det samme 
motiv i vore dage. Med henblik herpå havde ingeniør Ruff op
taget 100—125 farvefotografier. Efter kaffebordet causerede 
boghandler Funch over emner fra Søllerøds topografi og histo
rie, blandt andet vej- og gadenavne.

Selskabet har set det som sin opgave at henvende sig til 
kommunen i tilfælde, hvor historiske værdier står i fare eller 
bliver forsømt. Man har således gjort opmærksom på, at hul
vejen, der går fra Søllerød Kro i retning mod Øverød, henligger 
i forfald, -  at bystævnet i Øverød skæmmes af skilte og andre 
uværdige omgivelser, og at Piils Skov (Eremitage-haven) syd 
for Furesøkanalen ved Dronninggårds Allé står i fare for helt at 
miste sit historiske præg på grund af planlagt randbebyggelse.
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Selskabets henvendelse har mødt forståelse fra kommunens 
side, og et arbejdsudvalg bestående af boghandler Funch, inge
niør Ruff og sekretæren, direktør Poul Aage A ndersen, har i 
samarbejde med kommunens embedsmænd behandlet proble
merne og fundet udveje for tilfredsstillende løsninger. For 
Piils Skovs vedkommende må man dog afvente byggeriets af
slutning. Det er ønskeligt, at Selskabets medlemmer gør besty
relsen opmærksom på tilfælde, hvor lokale historiske værdier 
trues med forringelse eller ødelæggelse.

I jubilæumsåret iværksatte Selskabet en hvervekampagne, 
hvor det ikke mindst ved direktør Henriksens indsats lykkedes 
at fordoble medlemstallet, så det nu er oppe på 766.

Udsendelsen af Søllerødbogen har i de senere år været noget 
forsinket. I efteråret 1966 udkom Søllerødbogen 1964/65, og 
med nærværende årbog, der har karakter af et fyldigt billed
hæfte, er forsinkelsen indhentet. I denne forbindelse må næv
nes, at Søllerød Kommunebiblioteker ved lektor J. B. Friis 
Hansen har udarbejdet en bibliografi: Litteratur om Søllerød 
kommune, der udkommer i begyndelsen af 1968.

Jubilæumsåret har været et virksomt år i Selskabets historie. 
Hvis selskabet fremdeles skal kunne løse de opgaver, der efter 
vedtægterne påhviler det, er det en nødvendighed, at medlems
kontingentet forhøjes. Dette har hidtil været fastsat i vedtæg
terne, men ved den sidste generalforsamling den 22. maj 1967 
på Holte Gymnasium blev der vedtaget visse ændringer i ved
tægterne, deriblandt at kontingentet fremtidigt fastsættes for ét 
år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Herved er der 
skabt mulighed for en nødvendig kontingentforhøjelse til næ
ste år. Den sidst afholdte generalforsamling vil iøvrigt blive 
refereret i næste årsberetning.
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ÅRSBERETNING 1967-68

Ved Roar Skovmand

Selskabets årlige generalforsamling fandt sted på Holte Gym
nasium den 22. maj 1967. Baggrunden for, at man var flyttet bort 
fra den hyggelige Søllerød Kro, var medlemstallets stigning. Det 
var ved nytår 1967 454, men derefter i jubilæumsugeme steget til 
næsten det dobbelte, i november 1968 over 800. Ved generalfor
samlingen måtte man dog nøjes med ca. 100 deltagere. Efter at 
landsretssagfører Mogens Tvermoes var valgt til dirigent, aflagde 
formanden, professor dr. phil. Roar Skovmand  beretning. De væ
sentligste punkter i denne er allerede omtalt i Søllerødbogen 
1966— 1967.

Efter at beretningen var godkendt, aflagde kassereren, kom
munekasserer O. Guldborg, årets regnskab. Dette balancerede med 
31.334 kroner og sluttede med en kassebeholdning på 13.333 
kroner.

Herefter drøftedes bestyrelsens forslag om nye vedtægter. Den 
vigtigste ændring, der blev foreslået, var en bestemmelse om, at 
medlemskontingentet fremtidig fastsættes for ét år ad gangen på 
den ordinære generalforsamling. Kun således ville en påkrævet 
kontingentforhøjelse kunne gennemføres ad åre. Vedtægterne er 
siden i den nye form, hvori de blev vedtaget, udsendt til medlem
merne.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt, 
nemlig: næstformanden, afdelingsingeniør G. 5. Jørgensen, direk
tør Poul Aage Andersen, direktør R. Henriksen og kommunalbe
styrelsesmedlem, fagforeningsformand Hans Jørgen Jensen. Til 
revisorer valgtes kartograf Rex-OIsen og grosserer Kai Schmidt.
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Efter generalforsamlingen holdt statsskovrider A. Tage-Jensen 
foredrag om Jægersborg Dyrehave i fortid, nutid og fremtid, et 
fængslende indlæg i den aktuelle fredningsdebat med efterføl
gende spørgsmål og bemærkninger i tilslutning til talerens rede
gørelse.

Den medlemsudflugt i efteråret, der efterhånden er blevet en 
tradition, gik søndag den 1. oktober 1967 til landstedet Sophien
holm  i nabokommunen Lyngby-Tårbæk. I en lille tætfyldt fore
dragssal fortalte her dr. phil. Knud Voss om bygningen og hele 
anlægget, arkitekten Joseph Ramée, hans bygherre Constantin 
Brun og især husets værtinde, fru Frederikke  og datteren Ida, der 
virkede som magnetiske felter i Sophienholms florissante saloner. 
Disse var netop nu smykket med guldaldermalerier udlånt fra 
Statens Museum for Kunst. Efter foredraget var der både lejlighed 
til at se disse nu smukt istandsatte rum og parken ned mod Bag
sværd Sø. Rundvandringen i parken blev i mildt efterårssolskin 
ledet kyndigt af stadsgartner 5. A. Hansen.

Søllerødbogen  fik i jubilæumsåret et særlig festligt præg. På 
jubilæumsudstillingen havde man afsat plads til nogle af de bedste 
fotografier, der er bevaret fra gamle dage, men de var ikke kom 
met til deres ret mellem de mange store billeder og malerier i ud- 
stillingssalene, og de 5000 gæster, der troppede op i de kun fjorten 
dage, udstillingen var åben, kunne dårligt nok komme til at se 
dem. Men nu valgte stadsbibliotekar Annalise Børresen halvandet- 
hundrede af de mest karakteristiske billeder ud og lavede et album 
til alle selskabets medlemmer. Det blev Søllerødbogen 1966— 1967, 
altså en dobbeltårbog, men vel også næsten med lige så mange 
billeder som alle tidligere årgange tilsammen. Typografi og til
rettelægning var forestået af fotograf Poul Dupont. I æstetisk hen
seende blev Søllerødbogen dog overgået af sin dobbeltgænger, Søl
lerød i Billeder. Billederne og den lovlig kortfattede tekst er gan
ske de samme i årbogen og i »Søllerød i Billeder«, men formatet 
er større i den sidste. Disse udgivelser blev støttet rundeligt med 
bidrag fra en halv snes erhvervsvirksomheder i kommunen, men 
var alligevel et økonomisk vovestykke for foreningen. Årbogens 
oplag var på 1500 eksemplarer, hvis fremstilling jo langtfra kunne 
dækkes af medlemskontingentet på 10 kroner. Dertil kom »Sølle
rød i Billeder« i 2000 eksemplarer. De er imidlertid gået som
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varmt brød og er overalt blevet omtalt med påskønnelse. Den om 
stændighed, at teksterne til billederne var meget kortfattede, har 
givet folk, der havde kendskab til motiverne, anledning til at ind
sende oplysninger, som måske ikke var kommet frem, hvis tek
sterne havde været mere udførlige. Her har Søllerød Tidende været 
en fortrinlig formidler af oplysninger.

Det ligger nær i forbindelse med »Søllerød i Billeder« at nævne 
et værk, der kunne kaldes: Søllerød i Tekst. Det hedder det nu 
ikke, —  det hedder Litteratur om Søllerød Kommune  —  og er 
udgivet i to bind af Søllerød Kommunebiblioteker i 125-året for 
oprettelsen af kommunens første offentlige bibliotek. Værket er 
udarbejdet af lektor ./. B. Friis-Hansen under medvirken af biblio
tekarstuderende Finn Siente. Selskabet har ingen andel i dette 
værk, men der er grund til at gøre dets medlemmer opmærksomme 
derpå. Bibliografier kan tit virke kedelige, overvældende, altfor 
omfattende, men her er en bibliografi, der virker indbydende 
allerede ved sit udseende. Thejls Bogtryk har sin ære deraf, men 
næst efter forfatteren også Søllerød Kommunalbestyrelse, der ved 
at bekoste dette værk har gjort det økonomisk muligt for alle 
interesserede at anskaffe det. Hver linje i værket virker indby
dende, skønt man har medtaget alt, hvad man har kunnet finde 
trykt om Søllerød, og det er over 2000 numre. At det alfabetiske 
register er holdt i et bind for sig selv, letter brugen. Og så er der 
billeder, gengivelser af malerier, tegninger og fotografier, som er 
lidet kendt, herunder ./. Th. Lundbyes  henrivende tegning »Parti 
ved Søllerød Sø«, fra 1840, der pryder omslaget.

Nu da her er omtalt »Søllerød i Billeder« og værket, der handler 
om Søllerød i tekst, må det nævnes, at årets foredrag, foredraget 
ved generalforsamlingen i år, den 2. maj 1968, på Vangeboskolen, 
også samlede sig om Søllerød i et tilbageblik. De, der hørte lektor 
Gunnar Sandfeld tale »Omkring Geels bakke for 50 år siden«, om 
den svundne provins »idyl«, vil sent glemme det; de, der ikke hørte 
det, kan læse det i Søllerødbogen i år. Lektor Sandfelds afhand
ling danner, ikke mindst hvad texten angår, et fremragende supple
ment til Søllerødbogen 1966— 67.

En nærmere omtale af generalforsamlingen hører hjemme i 
næste årsberetning. Det skal dog allerede her nævnes, at årskon
tingentet for 1968/69 blev fastsat til 20 kroner, at alle valg var
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genvalg, men der blev valgt 2 suppleanter, professor Palle Suenson 
og skoleinspektør H. Holm. Som 1. suppleant er professor Suenson 
anmodet om at deltage i bestyrelsens møder i fremtiden. Sluttelig 
skal det kort nævnes, at selskabets bestyrelse har henvendt sig 
til kommunalbestyrelsen vedrørende steder af historisk værdi, som 
man har fundet forsømt, bl. a. Bystævnet i Øverød og Hulvejen 
ved Søllerød Kirke, og mødt stor forståelse for sine synspunkter. 
Det skal også nævnes med taknemlighed, at Kommunalbestyrelsen 
har forøget sit tilskud til selskabet i jubilæumsåret.

Efterårsudflugten i år gik til GI. Holtegård, hvis ejere gæstfrit 
åbnede deres have for over 600 mennesker, der lyttede til dr. Voss’ 
beretning om Thurahs landsted og bagefter diverteredes af et IIol- 
berg-spil udført af Gruppens unge skuespillere med Jørgen Heiner 
som instruktør. Arrangementet var sket i nært samarbejde med 
Søllerød Scenens leder, Bjarne Håkansson. En nærmere omtale 
heraf hører også hjemme i næste årsberetning.
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OMKRING GEELS BAKKE

Minder fra en provinsidyl 
kun 2 mil fra Rådhuspladsen og Kongens Nytorv

Af Gunnar Sandfeld

På det skovomkransede engdrag ved foden af Geels bakkes syd
skråning —  et terræn, der havde hørt under den i 1903 nedlagte 
gamle skovridergård (det endnu eksisterende Geelshus deroppe i 
skovkrogen øst for bakken) —  opstod o. 1904 et villakvarter i 
tidens typiske inkonforme stil, kaldet Skovridergårdens villaby. 
Her hørte jeg til fra min 14. levedag til mit fyldte 30. år. Her har 
jeg rod, herfra min verden går. Ja, skal jeg være sentimental, 
hvad jeg såmænd godt kan føle trang til, kan jeg fortsætte i dig
terens sprog og sige, at her er stadig mit hjertes hjem.

I andre 30 år har jeg nu været Limfjordsjyde —  og befundet 
mig svært godt derved. Limfjordslandet med dets storladne natur, 
dets højt svungne bakkedrag og vide udsigter over dybtblå bugter 
og indskæringer, omkranset af stejle klinter og skovbevoksede 
rundinger var en kontrast til den nordsjællandske idyl, tilstræk
kelig stor til at lette mig overgangen —  om man forstår, hvad jeg 
mener. Adskillige gange har man spurgt mig, hvordan jeg som 
»Københavner« kunne finde mig i omplantningen til provinsen. 
Og jeg har svaret, at jeg faktisk altid har betragtet mig som pro
vinsbo. Vi Holtebørn i gamle dage ville meget have os frabedt at
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Således begyndte det med Skovridergårdens Villaby i 1904. Billedet er taget 
fra  vejen, der fører fra  den gamle skovridergård »Geelshus« ud til Kongevejen. 
Vi ser de 4 første villaer på  H jortholm svej, de to til højre med fron t ud mod 
Kongevejen, hvis træ er skimtes bagved. B irkholmsvej og Skovridergårdsvej på 
den m odsatte side af Kongevejen er endnu ikke bebygget. I det fjerne ses gårde 
og huse i den gamle Virum landsby. Terræ net i forgrunden blev først bebygget 
efter »min tid«. »Skovstykket« hedder det nu.

blive kaldt Københavnere. Københavnere, det var sådan nogen, 
der ikke engang kunne tage Geels bakke på cykel, selv om de stod 
op på pedalerne, og som skamskændede de unge bøgetræer ved 
pinsetid. Og København, det var noget, vi kun oplevede et par 
gange årlig —  før konfirmationsalderen i hvert fald.

Skønt jeg altså har befundet mig storartet i min »anden provins
tilværelse«, kan jeg alligevel somme tider få hjemvé efter mit barn
doms- og ungdomsland, selv om jeg kun alt for godt ved, at meget 
af det, jeg længes efter, slet ikke eksisterer mere. Storbyen har —  
næsten brutalt, kan det forekomme mig —  opslugt det, udslettet 
og nedtrampet det. Fra min barndoms stengærde i skovbrynet, 
hvor solen selv på kolde martsdage bagte og kaldte de første 
spæde anemoner frem mellem visne blade, og man kunne ligge og 
se ud over sorte pløjemarker med snerester i de skyggefulde plov-
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Kongevejen ved Birkholmsvejs udm unding i 1907. Det m idterste hus til ven
stre er købm and K rum hardts. Udmundingen af Skovridergårdsvej skimtes. 
Af villaerne i højre vejside genkender vi de to fjerneste fra billedet s. 304. 
Bemærk de dybe vejgrøfter.

furer, helt op til Fuglsanggård, ser man i dag lige ind i bagsiden 
af en række 3-etages boligkomplekser, og bag dem igen ligger hus 
ved hus, så langt øjet rækker. Der, hvor vi løb på græstuer under 
lærkesang og satte drage til vejrs, strækker den brede Frederiks- 
dalsvej sig med menneskemylder og motorlarm. Der, hvor et frede
ligt markled tronede i landlig ensomhed på banelinjen, ligger nu 
Virum station med butikstorv for og butikstorv bag. Hvor Fugl
sangs stråtækte rygning kronede bakkekammen, formørkes nu 
himlen af Sorgenfris skyskrabere.

Og Kongevejen! Geels bakke! Rudersdals bakke! Stationspladsen 
i Holte! Alt forandret til næsten ukendelighed. Jeg siger ikke til 
forringelse. Stationspladsen er jo da nærmest blevet forskønnet, og 
udsigten fra Geels bakkes top langt mere imponerende. Og det er 
jo uundgåeligt og nødvendigt alt sammen. Mit nuværende hjemsted 
er inde under akkurat den samme udviklingens og forvandlingens 
lov. Der er ikke noget at gøre ved det. Men det er bare så mærke
ligt —  og lidt vemodigt tillige —- for den, der kan huske, hvordan
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det hele så ud for så forholdsvis kort tid siden i naturtilstanden 
og den provinsielle småtskårenhed.

Når jeg i hvilestunder lukker mine øjne og slapper af, hænder 
det meget ofte, at minderne fra barndommens Holte kommer 
listende. De kan være af både visuel og auditiv karakter. Jeg har 
endnu i øret lyden af lygtetænderen, der ved midnat kom ridende 
på sin lille hest og standsede ved gaslygten uden for havelågen for 
at trække blusset ned. (Når alle mennesker sov, behøvedes der jo 
ikke lys på vejene; ved næste skumringstime kom han igen og 
satte blus til glødenettet). Og den hyggelige lyd nede fra Konge
vejen i sommermorgenens tidlige halvlys af rappe hovslag og 
kværnende vognhjul: bønder og gartnere på vej til Grønttorvet. 
Eller lyden i den solfyldte morgenstund, når havemanden hvæs
sede sin le nede på græsplænen og lod de lange strå segne med 
korte, tørre suk (Plænen blev kun slået én gang hver sommer, 
før slåmaskinen holdt sit indtog —  hos os først i 1924). Jeg hører 
i eftermiddagsvarmen damptoget komme raslende ned ad Virum 
bakke og fløjte skingert ved indkørselssignalet i den smalle, krum
me banegrav mellem Tyvekrogen og Geels skov og lidt fjernere 
den langtrukne tuden fra dampbåden »Prinsesse Louise«, der nu 
er ved at dreje ind i kanalen mellem Vejlesø og Furesø. Hønsene 
kagler rundt om i naboers og genboers hønsegårde. Gøgen kukker 
et eller andet mystisk sted i skoven ovre bag Birkholmsvej. I skum
ringen slår nattergalene energisk og vedholdende i den sumpede 
kratskov nede bag haven, og Søllerød kirkeklokkes bløde og runde 
malmtoner klinger fjernt og dæmpet bag skoven i nordøst.

Jeg ser for mig de stille villaveje i Skovridergårdens villaby, 
de høje elmehække, der næsten skjulte de bagved liggende store 
træfyldte haver, havelågerne med de barkbeklædte sidestolper og 
overliggere omslynget af nedhængende vildvin, der flammede rødt 
i efterårssolen, og de bornholmske rønnebærtræer med røde klaser 
mellem bladene og dybe ar i barken efter hestenes evindelige biden. 
Der holdt jo daglig mange hestevogne uden for hver havelåge: 
mælkemandens (fra Dronninggårds Mejeri), bagerens (Nielsen fra 
Bondebyen i Lyngby eller Saust fra GI. Holte), slagterens (Eiberg 
fra Øverød, altid med to kraftfulde og rapt løbende skimler), 
grønthandlerens (med magert skabilken i sindrig skridtgang og 
med trist ludende hoved, som om den søgte efter en havresæk),
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Barndom shjem m et på Skovridergårdsvej i 1911. Vinduerne i stueetagen havde 
blyindfattede ruder med stiliserede blom ster i farvet glas og grønne »flaske
bunde«. De bulede svært ud med årene og blev utætte. I 1915 blev de udskiftet, 
og blyet forvandledes til en kæm pehær af »tin«-soldater.

ostemandens (Hansen fra »Birkely« på Hjortholmsvej med en 
lille forknyt hest, der bar det fyrige navn »Zampa«; senere blev 
ostekassen fjernet og den stærkt fremadhældende vogn benyttet til 
fragtkørsel —  i folkemunde kaldt »Holte Lyn-Expres«) og fiske
mandens (»Fiske-Karoline« og hendes mand fra »Annas Minde« 
oppe ved Virumgård; han uflyttelig på bukken med tømmen i 
hånd, hun i evig vralten ud og ind gennem haverne, fed og ufor
melig og med en bag så vældig, at det ved vognbestigningen tog 
sin tid, inden hun fik den så meget ind i lodlinjen, at hun kunne 
komme frem over og op). Også andre spor efterlod hestene sig: 
små dynger af glinsende friske pærer, der var meget eftertragtede 
af den gamle overretssagfører Olsen i »Lindehuset« skråt overfor; 
bevæbnet med skovl og spand kom han med sin sjove, halvt side
læns trippende gang og skuflede den dyrebare gødning til sig —  
hvis da ikke min yngre og mere adrætte fader lige kom ham i for
købet fra den modsatte side.

På fortovene groede det her og der lidt rigeligt med vejbred og
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kamille, og visse hække ragede lovlig langt og uplejet ind over 
fliserne. Vejene var nemlig private, og »Vejlaget« havde ikke lige 
godt kram på alle grundejere. Langs kantstenene lå vejstøvet i 
tørre perioder tommetykt som et hvidt lag pudder, herligt at slæbe 
fødderne igennem og pragtfuldt illuderende, når man legede loko
motiv med pulsende cylinderdamp om forhjulene. Der kunne leges 
på disse fredelige veje. Man kunne spille bold eller pind midt ude 
på dem i timevis uden et øjeblik at måtte træde til side for en 
vogn. Der var forøvrigt også mange endnu ubebyggede villa
grunde at lege på, fulde af højt græs, tætte hasselskjul og flam 
mende gule gyvelbuske, men man skulle tage sig i agt for ned
gravede åbne kalktønder og rustne tøndebånd, som forræderisk 
gemte sig under græsset. At træde et tøndebånd op var noget, der 
kunne mærkes!

Oppe på den anden side af Husholdningsskolen, som nu er ble
vet studenterkollegium, løb Skovridergårdsvej over jernbanen og 
lige ud på bar mark. Egholmsvej, som passeredes umiddelbart før 
jernbaneoverskæringen, var indtil 1917 kun bebygget på den in
derste del mellem Skovriderstien og Stationsstien. Mod syd, der 
hvor nu Skovridergårdsvej bøjer om efter Virum station, løb en 
lille vejstump ud i en blød eng. Oppe fra baneoverskæringen så 
man mod nord (ind mod Tyvekrogen) en række villaer på Solvej 
(senere kaldt Ryvej). Et enkelt hus sås midt på marken bag et højt 
hegn. En fodsti førte derover. Det ligger der endnu —- på den nu
værende Krogvej. Ellers ikke et hus, så langt øjet rakte mod vest 
og mod syd —  helt op til Virumvej og Parcelvej. Gik man herop, 
ad markvejen (den nuværende Parkvej) til det sted, hvor den nye 
Virum Skole blev lagt i begyndelsen af 1920erne, og så sig tilbage, 
havde man et vidt skue ned over et kraftigt bakkedrag med mark
diger og tjørnekrat, vandhuller med ludende piletræer på kanten 
(de gemmer sig i dag, både vandhuller og piletræer, rundt om i 
villahaverne) og småsøer med åkander (Kollemose). Og dybt, 
dybt nede i en blå dis stod den store, gule husholdningsskole som 
en lysende plet mod den mørke skov.

Ledvogterhuset ligger endnu i dag ved den gamle overskæring, 
men jernbaneleddene og den sorte »ding-dang«, der meldte toge
nes afgang fra Holte og Lyngby, forsvandt, da S-togene begyndte 
i 1935, og samtidig blev det lille vejstykke op ad bakken fra Eg-
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Villabyen o. 1912 set fra  1. sal i villa »Fensal« på H jortholm svej, hvor min 
lærerinde frk. Frida Madsen boede. I mellem grunden ses villaerne langs Konge
vejen og bag dem igen skimtes en del a f villaerne på Skovridergårdsvej. »Mine 
kan  lige anes til venstre bag om købm and K rum hardts pyram idetag; dér bag
ved igen ser vi de høje bøgetræer på Skovridergårdsvej ved grænseskellet m el
lem Søllerød og Lyngby komm une, og endelig skim ter vi mellem træ stam 
m erne de åbne m arker og Tyvekrogens skovbryn vest fo r jernbanelinjen. 
Over hustagene til højre løfter sig Geels bakkes bøgekroner.

holmsvej lukket. Her står forresten endnu de sidste af de vejtræer, 
som dengang dannede allé helt ned til Kongevejen. Mange solfyld
te minder knytter sig til netop dette sted. Vi havde stor fornøjelse, 
min broder Hans Gustav og jeg, af at hjælpe gamle ledvogter Pe
dersen med at lukke leddene, når »ding-dang«en gav signal. Når 
det var tog fra Holte, gik der sjældent lang tid, før det kom tøf- 
fende i endnu moderat tempo. Der kunne gå længere tid med toget 
fra Lyngby. Men når vi lagde øret til skinnen, kunne vi høre en 
svagt knækkende lyd, som vidnede om, at det var undervejs. Så 
spejdede vi efter det oppe på toppen af den lange Virum bakke, 
hvor signalmastens ene vinge pegede skråt mod himlen, og når det 
kom til syne deroppe, lød Pedersens advarende røst: »Nu må I 
on’t gå yd po ba-rnen!« Med en vis kildren i mellemgulvet stod vi 
så bag det sorttjærede skur og lyttede til togets susen og brusen,
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der voksede og voksede i styrke, og pludselig var det der med en 
øredøvende larm, som uvilkårlig fik os til at retirere et par skridt. 
Men Pedersen stod støt og scenevant med fremstrakt højre hånd 
og vildt flagrende frakkeskøder lige klods op ad det frygtelige 
uhyre. Dyl-dyl, duk-duk, duk-duk, sang hjulene, mens støvet 
hvirvlede op omkring dem (skærvebelægning kendtes endnu ikke), 
og så var toget passeret, uden at man rigtig havde set det. Støjen 
blev svagere og svagere, lokomotivfløjten hvinede fjernt nede ved 
skoven, og stilheden sænkede sig igen over den idylliske, landlige 
plet heroppe, hvor vi nu faldt i hyggelig passiar med ledvogteren, 
alle tre lænet med ryggen mod den solvarme og dejligt tjæreduf- 
tende hytte.

Hygsomme minder knytter sig også til den modsatte ende af 
Skovridergårdsvej: købmand Krumhardts  butik nede ved Konge
vejen. Her havde vi lige fra 5års alderen hyppige ærinder for vores 
mor: et »10-linjers« eller »15-linjers« lampeglas til petroleums- 
lamperne, »et halvt pund stødt melis« eller »to pund OMA med 
farve«. »Farven« var nogle små bløde tingester, der lignede syltede 
kirsebær, og som blev lagt i den ene side af pakken med strenge 
pålæg til os om ikke at trykke pakken for meget på hjemturen. 
Hjemme i køkkenet masede pigen farvesaften, der var brungul, 
ud over den hvide margarineklump, og smed de bløde skaller, der 
blev tilbage, ned i vasken, hvorpå hun med næverne begyndte at 
bokse i margarinen, vendte den og klaskede den og boksede vi
dere, indtil den havde fået den jævne lysegule farve, den skulle 
have. Ærindet kunne også gælde »et kvart pund kaffe«. Så skulle 
Krumhardt hen til kaffemøllen ved vinduet og dreje på det store 
håndsving, og mens han drejede med den ene hånd, kunne han 
finde på at nappe os med den anden over knæene, så vi genert 
leende tumlede tilbage mod disken. Havde vi fået en to-øre for 
vores »ulejlighed«, det kunne hænde, bad vi om »dem, man får 
flest af«, d.v.s. de »blandede«, og det blev et helt »kræmmerhus«, 
der kom flyvende i en bue og havnede på disken med et lille hårdt 
knald. Inde bag butikken var der et lagerrum med store fyldte 
sække og desuden en vægt med lodder, som vi af og til blev vejet 
på. Herinde prøvede vi også nye træsko, blanke og sorte og med 
rød kant om hælen og vristen. Det var en stolt fornemmelse at 
klapre hjem over fliserne i nye træsko. Ude i gården var der en
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Geels bakkes sydside, som den så ud endnu i begyndelsen af 1920’erne. Oppe 
ved indkørselsvejen til den gamle skovridergård skimtes bag et træ  den høje 
obeliskform ede 2-milepæl med F rederik  d. Fem tes initialer. Den havde dybe 
skår og frostrevner og flyttedes, da den blev faldefærdig, til F rilandsm useet 
i Sorgenfri (vistnok 1925). Bemærk skærvebunkerne. På skiltet bag første 
vejtræ  til højre stod en opfordring til alle kuske om at skåne hesten op 
ad bakken.

stald med to heste. »Tulle« var ung og urolig i sin bås, stampede 
og småvrinskede, virrede med hovedet og raslede med kæden, så 
hende holdt jeg mig fra. Men »Bjørn« var gammel (født 1888!) og 
fredsommelig. Ham kunne jeg lide. Jeg elskede at sidde på krybbe
kanten og stryge ham over den hvide pandebliss og klappe ham  
på halsen, mens han med en rubbende og skrubbende lyd tog næ
ring til sig. Så fredsommelig var han, at jeg fik lov til at holde 
tømmen op ad Geels bakke, når karlen skulle bringe varer til fru 
Hviids pensionat på Søvejen.

Altså selv Kongevejen var, navnlig på hverdage, stille og frede
lig og landlig —  og efter mørkets frembrud totalt øde. Man kunne
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uden fjerneste risiko gå midt på den i buldermørke ad Sorgenfri 
til (det kunne man forøvrigt lige til hen imod midten af 1920erne), 
og der var heller ikke andre steder at gå, bortset fra en lille fod
sti bag træerne i østre vejside, som man gjorde klogest i at holde 
sig fra i mørket, for den var fuld af lumske trærødder og løb lige 
langs med en dyb grøft.

Selve vejen var også lidt ujævn. Den blev først brolagt i somme
ren 1917 på strækningen fra Landbrugsmuseet i Sorgenfri til foden 
af Geels bakke. Man gik nødigt alene i dette mørke øde, hvor det 
durede og sang så mystisk fra usynlige telefonpæle, og med mel
lemrum en lyskegle fra Middelgrundsfortet fejede spøgelsesagtigt 
lydløst hen over himlen.

Når man havde passeret Geelsgård og Lunderup (det nu for
svundne gamle empirehus på vejens vestside lidt sydligere end 
Geelsgård), følte man sig sat helt uden for menneskeverdenen. Man 
skimtede nok et lys fra Holmegården, men den lå langt, langt inde 
bag en lang allé med høje, dystert susende træer (nu er også både 
den og alléen forlængst borte), og senere måske nok et lys fra 
Rømmerødgård eller det overfor liggende Bredelille, men de lå 
også begge et stykke fra vejen (Rømmerødgårds gamle stuehus 
fjæler sig i dag som villa i den såkaldte »Wienerby«).

De første —  og eneste —  huse, der lå lige ved vejen, var smed 
Hoffmanns høje hvide og broderen, snedker Hoffmanns, lave gule, 
efeubegroede, hver på sin side af Virumvejens daværende udmun
ding (nu begge forlængst forsvundne på grund af vejudfletningen 
til omkørselsvejen over Lyngby sø), men de var næsten altid mørk
lagte, og så var der igen et stort, mørkt øde, Virumgårds og Land
boskolens forsøgsmarker, inden man nåede hen til »Annas Minde« 
ved Højskolevej, som den pudsigt nok hedder nu, da der ingen 
højskole mere er og ikke har været i over 30 år. Dengang hed den 
ingenting, men førte altså hen til Grundtvigs Højskole, hvor min 
morfar var forstander.

Var Kongevejen utiltrækkende i mørke, da var den det modsatte 
ved dagslys.

Gik man ned ad bakken fra 13 kilometer-stenen ved Bredevej, 
havde man foran sig den dobbelte række af majestætiske vejtræer 
på grønne græsrabatter langs blomstrende grøfter i snorlige linje 
ned til skoven, der strakte sig fra vest til øst, og Geels bakke, der
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stod som en lodret pæl i skåret mellem skovtræerne. Til venstre en 
fri udsigt, der fjernt ude afgrænsedes af de blånende skove bag 
Furesøen med v. Langens berømmelige kæmpegraner fra 1769 højt 
opragende, og til højre et smukt, kuperet terræn med Mølleådalen, 
glimt af den rødkalkede Ørholm fabrik bag skovkuplerne i »Det 
danske Svejts«, den gulkalkede Ørholmgård oppe i Ravnholm- 
skovbrynet og oppe i nordøst det røde Søllerød vandtårn ragende 
op over trækronerne. Et smukt landskab, der nu er totalt udslettet 
til begge sider —  for ikke at tale om midt imellem! Kun den, hos 
hvem det står prentet i mindet, kan endnu se det.

Den øde Kongevej fik egentlig kun liv om søndagen, men så til 
gengæld også et kraftigt liv.

Da gled hele formiddagen lang en uafbrudt strøm af københavn
ske skovgæster gennem Skovridergårdens villaby og op over Geels 
bakke. De allerfleste på cykel. Damer i hvid bluse og mørk neder
del, som allerede ved foden af bakken sprang af under selvop- 
givende småhvinen, og herrer i skjorteærmer og med jakken over 
styret, der demonstrerede deres manddomskraft ved at holde ud 
endnu et lille stykke op til milepælen.

Mange på motorcykel. »Indian«, »Excelsior« og »Harley David
son«, der strøg over bakken uden besvær, beundredes; »B.S.A.«, 
der klarede den —  om end med besvær —  respekteredes, og »Elle- 
hammer«, der gik i stå allerede før milepælen, foragtedes.

Mange også i tøffende biler, både trehjulede og firehjulede —  de 
første tøffede mest. Familier i landauere med nedslået kaleche, 
i ponyvogne og i jumber og større selskaber i store, gule, åbne 
turistbusser eller i hestetrukne char-å-banc’er. Passagererne i de 
gule var altid højtidelige og fremadvendte, medens selskaberne i 
char-å-banc’erne gerne var lystige, damerne kvidrende og herrerne 
gemytligt hilsende til alle sider med bajerflasken løftet op til kan
ten af den kornblomstsmykkede, bredskyggede og fladpuldede 
moderne stråhat. De havde åbenbart allerede bedet i Lundehus- 
kroen eller på Hotel Lyngby og skulle nu fortsætte i Rudersdal 
eller Søllerød kro.

Hen på eftermiddagen gik strømmen den modsatte vej tilbage; 
hver cyklist nu at se til som en lille rullende bøgeskov. Og efter 
nogle timers forløb var Kongevejen atter hensunket i sin vanlige 
fred og stilhed.
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Geels bakkes nordside. At der kun løb en ganske smal fodsti langs grøften til 
venstre var ikke til større ulempe for fodgængere. Der var, som det ses, god 
og farefri plads på vejen. Et køretøj som den trehjulede her varslede sin 
ankomst på lang afstand ved støjen alene. Forøvrigt var der gode og smukke 
spadserestier lige inde bag skovbrynet på begge sider.

Vi har hidtil hovedsagelig opholdt os i et yderhjørne af Søllerød 
kommune, til dels endog uden for kommunegrænsen, hvad forhå
bentlig ikke har krænket en eventuel kommunal lokalpatriotisme 
alt for meget. For mig hører de nævnte områder alle uløseligt med 
til barndomslandet, og jeg havde dengang så ondt ved at begribe, 
at der gik en sognegrænse tværs gennem villabyen knap 100 meter 
fra mit hjem. Hvad havde Lyngby at bestille helt dernede i bun
den af Kratholmsvej og Egholmsvej lige under Geels skov! Eller 
derovre ved Tyvekrogens skovbryn! Og så vidste jeg endda ikke 
dengang, at Lyngby sogn indtil få år før min  tid havde strakt sig 
helt ned til Vejlesøs bredder, så at Holte station i sin tid altså lige 
med nød og næppe kom til at ligge i Søllerød sogn.

Nu går vi dybere ind i kommunen —  op over Geels bakke, og 
jeg skal fremdeles forsøge på med ord at tegne for Dem, hvad det 
er, jeg ser for mig og genoplever, når jeg i tankerne går tilbage til
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Jacobsbakken, 400 m eter nordøst for milepælen, i 1911, da de kæmpehøje 
læ rketræ er i og om kring »Gryderne« var bortryddet og et mægtigt panoram a 
åbnede sig med H øjbjerg i Rudeskov i den fjerne horisont.

årene 1914— 1919. Først går vi på skrå ind igennem skoven mod 
Søllerød ad kirkevejen. Den vej står i mindet særlig skøn og stem
ningsfuld i juleaftenens skumringslys med snestribede, slanke 
bøgestammer og snepudrede unggraner, over hvis toppe Højbjerg 
i det fjerne nord hævede sin markante profil, og i pinsedagens 
morgenlys med solglitter i de lysegrønne bøgevifter og duft af skov
bund. Og selve Søllerød —  ja, her er der ikke blot tale om en 
stemning, der var. Den er der den dag i dag næsten uforandret, 
for de ligger der jo endnu, alle de gamle smukke huse op langs 
Søllerødvejen forbi Carlsminde og rundt om gadekæret. Også kir
kegårdsporten er den samme. Og stien, der krummer sig rundt om 
tårnet om til våbenhuset. Og kirken selv, bortset fra det tilbyggede 
sakristi i nordøst. Uforandret — i det ydre. Men det indre er uken
deligt! Meget smukkere, bevares —  men altså ukendeligt. Borte er 
det skrækkelige skiden-brune og mørkt-årede pulpitur med samt 
det flade loft i søndre korsarm. Og borte den gamle fladloftede og 
højgulvede »Københavnerloge« i nordre korsarm, med særindgang 
fra våbenhuset og bredt balusterværk ind mod kirken. Borte er 
endvidere den chokoladebrune prædikestol med mørkerød fløjls- 
kant og fløjlspult, det skæmmende præsteaflukke ved prædike- 
stolstrappens fod med ophængte tæpper som en stemmeboks i et

316



O. 1917 så den sam me udsigt således ud. Højbjergs m arkante profil kunne end
nu i 1921 ses over trætoppene; m en de hurtig t voksende grantræ er lukkede 
snart a f fo r dette skønne syn. En gang med tiden falder vel også disse træer 
efter system atisk hugstplan, og så vil den, der ikke ved, hvad de skjuler, blive 
glædelig overrasket.

valglokale og det udtjente bævreorgel, der bævrede som en udtjent 
operasanger. Lige straks tror man, at også de lyse stolestader er 
nye; men så får man øje på englehovederne og nikker glad gen
kendende til dem; deres ansigter ligner bare ikke mere dem på 
chokolademændene i købmand Krumhardts glasskab.

Træder jeg ind i Søllerød kirke, kan jeg aldrig lade være at 
tænke på pastor Ferdinand Jensen, den fine, stilfærdige gamle 
mand med det snehvide hår om den blanke skaldepande og den 
snehvide lille fip på hagen. Jeg ser ham stå der på prædikestolen 
med sit milde præstesmil, uden fagter af nogen art, altid med 
begge hænder i fast greb om den lille fløjlspult, og jeg hører hans 
stemme, der var blid og dæmpet som bølgeslaget mellem sivene 
oppe ved Frederikslund skov. Så glider tanken uvilkårligt hen på 
hans efterfølger og store modsætning, E. Eilschou Holm: mørk,
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bred og myndig, talende med djærv, sonor røst og med illustre
rende gestikuleren og syngende med en fynd og klem, der kunne 
»tage troen« fra degnen og den samlede menighed (som altid var 
talrig). Jeg hører endnu hans stemme i »Et trofast Hjerte« himle 
henført og uhæmmet op på melodiens højdepunkt: »Thi lad mig 
salig blive!« Med sin barske gemytlighed og sine hvasse øjne havde 
han krammet på et halvt hundrede konfirmandaspiranter, der ik
ke alle var Guds børn (ikke sådan d a); de krympede sig som våde 
hunde under hans tordenskyller og solede sig i hans humor og 
støjende latter. Sådan var det i hvert fald med hans første kon
firmandhold i 1922, som jeg tilhørte. Senere ramtes han jo af 
sygdom; det brede, mørke hjerter-kongeskæg svandt ind til en lille 
gråsprængt hagefip, ansigtstrækkene mildnedes, og hele personen 
afdæmpedes.

Jeg går atter lidt tilbage i tiden —- helt tilbage til august 1914, 
da jeg begyndte at gå i skole og nu altså daglig traskede turen over 
Geels bakke, med hænderne i rygsækkens skulderremme, for ad 
Øverødvej at nå frem til frk. Ussings skole.

Her må jeg nok lige indskyde et par bemærkninger om de ejen
dommelige skoleforhold, der havde rådet og endnu en lille tid 
fremdeles var rådende i Nyholte. Der var en kommuneskole oppe 
på Rudersdals bakke; men der gik kun det, man kaldte »simplere 
folk«s børn. De såkaldt »bedre folk«s børn havde hidtil i deres 
første række af skoleår været henvist til frk. Ussings lille private 
forberedelsesskole og derefter til nabokommunernes betalingssko
ler. Men den stærke befolkningsvækst havde nu ganske sprængt 
rammerne i frk. Ussings skole og samtidig skabt et udbredt ønske 
i forældrekredse om oprettelse af en »Holte højere Almenskole«, 
d.v.s. en 5-klasset forberedelsesskole med overbygget 4-klasset 
mellemskole +  realklasse. Tanken var blevet realiseret i 1912 og 
en 1 . mellemklasse på 10 elever formeret ved begyndelsen af skole
året 1913— 14. Men hos frk. Ussing var der kun plads til de 3 un
derste forberedelsesklasser; de andre 2 blev anbragt i pensionatet 
»Solhjem« på Sofievej (dengang en lille blind villavej) og den nye 
mellemskoleklasse i et kælderlokale på hjørnet af Øverødvej og 
Søvej (Brugsforeningen), hvor der tidligere havde været slagter
butik og endnu var tykt med fluer. Samtidig blev der taget skridt
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til opførelse af en stor, ny og moderne skolebygning oppe på Fre- 
derikslunds mark.

Arbejdet på skolebygningen påbegyndtes i foråret 1914. Jeg 
husker tydeligt det store cementstøbte fundament, hvor hvidklædte 
håndværkere gik og lagde store bjælker fra mur til mur. Nede 
bagved blinkede solen i den aflange sø, der strakte sig fra jern
banen og hen til (nuværende) Rønnebærvej, og som først mange 
år senere blev opfyldt for at give plads for det nye Holte Gym
nasium, og bag ved den igen strakte sig et ubebygget terræn helt 
op til Frederikslund skov. De åbne marker strakte sig endvidere 
østpå til Rudersdals bakke og på den anden side af denne (nord 
for kommuneskolen) helt over til Paradiset. Sådan var det flere 
år frem i tiden, derfor husker jeg det så godt. Det var alt sammen 
marker tilhørende hofjægermester Grüner på Frederikslund, og 
villabebyggelsen her begyndte først så småt i 1916 og nåede først 
sin fuldendelse langt ind i 1920erne (terrænet omkring Birkebak
ken). Jorderne øst for Kongevejen blev købt og udparcelleret af 
jægermester Tvermoes på Søllerødgård; men den nyanlagte vej 
over dette terræn fik navn efter den oprindelige ejer (Griinersvej).

Det næste synsbillede, jeg har af den nye skole er ca. et halvt 
år yngre. Det er den nu i det ydre fuldt færdige bygning, men 
med hvide kalkstriber på alle rudernes indersider og med bygge
roderi og nyt vejanlægs-roderi omkring. Jeg husker, jeg var vældig 
stolt ved tanken om, at i det palads skulle jeg om nogen tid gå i 
skole. Nu er denne engang så imponerende bygning en lille trang 
og uanselig sidefløj på det mægtige kompleks, der hedder Holte 
Gymnasium!

Men foreløbig skulle jeg altså -—• fra sommerferie til jul —  gå i 
frk. Ussings lille skole i den idylliske tyrolervilla deroppe på Øve- 
rødvej på skråningen ned mod engdraget ved vestenden af Søllerød 
sø. Hver dag gik jeg så over Geels bakke, snart på den idylliske 
sti i skovbrynet, snart på selve den skærvebelagte vejbane (der var 
ingen fortove på siderne, kun dybe grøfter). Hvor kan jeg dog 
tydelig se for mig Korsvejen dernede i Nyholte: På nærmeste højre 
hjørne det lille idylliske, stråtækte skovløberhus (det blev først ned
revet i 1919 p.gr.a. vejudvidelse, hvorefter den tilhørende marklod 
benyttedes til frøavl, vistnok lige indtil det store, moderne rådhus 
blev bygget). Overfor, på venstre hjørne, en tyk kæmpebøg, der
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markerede den yderste spids af skovtrekanten mellem Kongevejen 
og Stationsvejen. Dennes røde, hvide og grå huse glimtede frem 
mellem andre tykke bøgestammer. Ved Korsvejens nordvestre 
hjørne lå nogle ældre villaer med haver foran og brøstfældige sta
kitter ud mod vejen (De ligger der endnu, brutalt klemt inde bag 
de røde spekulationskasser, der 1918— 19 blev rejst i haverne hele 
hjørnet rundt, elendigt byggede med opgange som københavnske 
køkkentrapper og usle butiksrum til pæn udlejningspris —  ifølge 
Søllerød Tidende). Og endelig ved det nordøstre hjørne Hotel Ny- 
holte med tilbygget sal i en tarvelig træbygning inde i haven bag
ved. (Her har jeg været både til koncerter og til afdansningsbal —  
1917 —  i den stilige balletdanser Georg Berthelsens danseskole.) 
Den blev først i 1921 afløst af den nuværende tilbygning med 
teatersal foroven og restaurationslokaler forneden.

Jeg drejer om ad Øverødvej og går hen langs med det surt 
stinkende gasværks høje, røde tremmegitter. Der var ikke noget 
biografteater at standse ved for at se på spændende udhængsbille- 
der. Det kom først i 1919, bygget i »fiks græsk stil«, som Søllerød 
Tidende skrev, og åbnet under en trængsel af filmhungrende ung
dom, der var nær ved at rende fotograf Collin og hans kontrollør 
over ende, da de lukkede fløjdøren til salen op nede i den snævre 
slugt med trapper fra begge sider. Men der var nede i lavningen 
mellem Øverødvej og Skovvej et elektricitetsværk med et rør, der 
rytmisk udstødte hvide dampskyer og sagde puf-puf. Det var jo 
også spændende. Og så var der henne på hjørnet af Søvej et lille
bitte eventyrhus, der bragte tanken hen på »Hans og Grete« (det 
ligger der endnu). Et par skridt op ad bakken, og jeg var fremme 
ved skolen.

Mit klasseværelse lå i stueetagen i en forhenværende spisestue, 
der havde mørkebrune paneler med firkantede felter og fremsprin
gende gesims. Bag en lukket fløjdør lå frk. Ussings dagligstue. 
Ovenpå holdt 2. og 3. underklasse til i adskilligt lysere rum. Her 
i den mørke spisestue, der yderligere mørknedes af havens høje 
træer, førtes jeg ind på kundskabens første vej af fire lærerinder, 
som jeg evigt vil mindes med taknemlighed og hengivenhed. Stav
ning, læsning og bibelhistorie lærte jeg af selve bestyrerinden, frk. 
Henny Algreen-Ussing, en lille rund og vims dame med midterskilt 
tyndt hår, et par kloge og gode øjne, indrammet af tunge, skrå
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øjenlåg og tykke øjenposer, og flere hager. Hun var både mild og 
striks. Hendes lussinger var bløde som kærtegn. Til gengæld kunne 
hendes kærtegn føles som lidt af en straf. At blive trykket ind til 
hendes moderlige barm og der modtage et vådt kys oven i sin 
maskinklippede top, var ikke attråværdigt. Man trak i hovedhuden 
og syntes, at munden sad der endnu, lige til den våde plet var ud
tørret. Morgentimen indledtes naturligt med morgensang. Frk. 
Ussing sang for, gående frem og tilbage foran katederet med hæn
derne dybt i lommerne på den åbentstående lilla strikkede trøje, 
der var strakt helt ud af facon ved denne manøvre. »Morgenstund 
har Guld i Mund«, »Nu vaagne«, »Nu titte« osv., alle de kære sange 
og melodier, som ved ethvert genhør i dag fylder mig med en egen 
sød vemod. Teksterne var jo kun tildels forståelige, men jeg spurgte 
ikke, spekulerede heller ikke over den ting. Jo, én bestemt linje 
funderede jeg lidt over: »Vi har Kærlighedsasylet fundet«. De var 
netop ved at bygge noget, der kaldtes »Asylet«, derhenne på toppen 
af skrænten over for Brugsforeningen. Det måtte jo være det, der 
sigtedes til, men jeg kunne ikke forstå, at vi havde fundet det. 
Senere på året erfarede jeg, at vi også havde fundet Paradisvejen!

Et dejligt fag, der hed iagttagelse, havde vi med fru Svendsen, 
en klædeligt buttet dame, altid i lys bluse, med kruset hår omkring 
en høj, klar pande, sødt ansigt og en stemme så blød som smør, 
fast og myndig i al sin tilsyneladende blidhed. Jeg vidste ikke, hvad 
ordet iagttagelse betød (somme tider sagde de anskuelse, men det 
blev jeg ikke klogere af). Men dejligt var det: store, kolorerede 
vægbilleder, der illustrerede livet i landsbyen og i købstaden, ved 
kysten, i skov og på mark på alle årsens tider. De fleste af disse 
har jeg aldrig siden set, men de står klart prentet i min hukommel
se sammen med mange af fru Svendsens forklaringer. Hun lærte 
os også papsløjd, papirfletning og brodering på tynd, hvid karton 
(sejlskib på blå bølgelinjer og måger i luften som væltede 3-taller). 
Det var i samarbejde med den sorthårede og meget smilende frk. 
Frede Milner Blomsterberg med næseklemme og friske æblekinder. 
Hun tog sig især af pigernes mere kvindebetonede håndarbejder.

Og så var der, ikke at forglemme, frk. Frida Madsen, en høj, 
slank dame i højhalset bluse og grå nederdel, lang som en søjle 
var den at se til; lang kæde om halsen med et ur, der var stukket 
ned i en lomme i et bredt læderbælte; høj, opkammet frisure og
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langt, smalt ansigt. Også hun var både rar og myndig. Jeg mindes 
i det hele taget ingen uro eller »slinger i valsen« af nogen art på 
den skole. Frk. Madsen lærte os at skrive og regne og at kende 
klokken (ved hjælp af en urskive på pap og et par sorte visere, der 
kunne drejes med hånden omme på bagsiden). Og så havde hun 
gymnastik med os, drenge og piger sammen. Det foregik nede i 
et meget trangt kælderrum, dog i niveau med jorden på den side af 
huset og med udgang til haven lige under frk. Ussings veranda. 
Her var et nødtørftigt udstyr af redskaber: to ribber, to klatretove 
med tykke knuder i enderne og en trapez. Omklædningen bestod i, 
at vi tog snørestøvlerne af og iførte os elastiksko, så der var absolut 
intet moralsk uforsvarligt i at lade drenge og piger klæde sig om 
sammen. Og gymnastikken bestod mest i at lege »Bro, bro, brille«, 
»Munken går i enge« og »Hvad er der vel i det kloster at se — 
ring, rang —  falder i sang«. Og så lidt arme bøj og arme stræk. 
Bøjningen på pigemanér med fingerspidserne mod skulderleddet, 
ikke med knytnæver, som man lærte det, da man blev mandfolk 
i 3. underklasse ovre på den nye skole og havde fået en mand, hr. 
Herneth, til lærer. At få støvlerne på igen bagefter var for mig  et 
problem fuldt af ydmygelse, for jeg havde ikke lært at binde sløj
fe. Jeg måtte under de andres sviende hånlatter nøjes med at slå 
knude og så gå med de lange, daskende snøreender, til jeg kom 
hjem. Jeg kan endnu høre de små sorte metalspidser knatre mod 
trinene på kældertrappen op fra omklædningsrummet, efter at de 
andre forlængst var kommet op.

Frikvartererne tilbragtes nede på den føromtalte eng ved søen. 
Når det ringede ud, styrtede vi ud ad hoveddøren sammen med 
strømmen fra 2. og 3. klasse, der kom ned ad trappen oppe fra 
1 . sal; så til højre rundt om huset og i vildeste jagt ned gennem 
en frugthave ad stejle havegange med dybe regnfurer og trappe
trin og så gennem en lille hvid havelåge og over en lille bro ud 
på engen. En ideel legeplads med blødt græs at falde på og lunende 
gran- og birkekrat. Her gik det løs med tagfat og springen buk 
og legen skjul, indtil frk. Ussing viste sig på altanen der højt, 
højt oppe over havens trætoppe og ringede med en stor mælke- 
mandsklokke. Så stillede vi pænt op og gik klassevis op gennem  
haven i ro og orden, for vi kunne jo ikke komme styrtende ind 
på samme måde, som vi havde styrtet ud.
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Hjemvejen fra skole kunne tage sin tid. Det var fristende at 
gå om ad Stationsvejen, hvor der var så meget at standse ved og 
betragte. Det første hus ud til fortovet, når man havde passeret de 
før omtalte forhaver, var et lille lavt, firkantet og fritliggende et, 
hvor købmand Bentzen havde materialhandel og håndkøbsudsalg 
fra apoteket i Lyngby. Holte fik ikke selv noget apotek før 1921, 
da den grå bygning blev rejst omme på Kongevejen i den sydlige 
ende af direktør Cohns store have. Jeg kan huske, at min ældste 
broder en mørk aften i 1917 blev sendt på cykel helt op til apo
teket i Lyngby Hovedgade efter noget haste-medicin til den bryst
syge frue inde hos naboens. Men hvor stort savnet af et apotek 
ellers var, ved jeg ikke; jeg ved blot, at der ikke blev brugt megen 
medicin —  endsige pulvere —  i mit hjem. En hovedpine fik lov til 
at gå over af sig selv, og universalmidlerne mod andre skrøbelig
heder, levertran og malt-ekstrakt, kunne fås hos købmanden. 
Bentzen solgte forresten allerede i 1916 forretningen til en lille
bitte »spirrevip«, der hed Eli Henning sen; en yderst forekommen
de og elskværdig mand.

I det første grundmurede hus ved fortovet lå en trist grøntbutik, 
der duftede surt helt ud på gaden af sellerier og porretoppe, og 
indehaveren, hr. Jacobsen, var lige så trist som butikken at se til; 
man så aldrig antydning af et smil i hans magre, hulkindede og 
fipskæggede ansigt. Lidt længere henne i samme bygning 
lå barber Loldrups salon. Han var alt andet end trist! Livlig 
og meget talende (med udpræget jysk tonefald), høj, slank og 
sortkrøllet. Henne på hjørnet af Esthersvej lå i kælderen cykel
smed Mathiesens værksted; han havde i de hullede og hestesko- 
sømskjulende skærvevejes tid nok at bestille med knækkede for
gafler, punkterede slanger og flækkede dæk.

Så kom i det hvide hus på den anden side af Esthersvej det 
mere spændende: Høyers konditori med alle de lækre lagkager og 
»femøreskager« (de kostede vist nu 10 øre) i vinduet. Jeg måtte 
naturligvis for det meste nøjes med synet, men det kunne hænde, 
at min mor spenderede et stykke lagkage med syltetøjsgennem- 
vædet makronbund og profileret flødeskumskant, når jeg havde 
været med hende oppe i fru Weis’s broderiforretning på 1. sal 
henne i nordenden af samme bygning (senere flyttet hen i »Peters
borg« ved viadukten). Så kom vi ind i selve det fine konditori ved
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siden af butikken, hvor der var grønt linoleum på gulvet, hvide 
borde med glasplader på og hvide stole med forgyldninger og rødt, 
stribet plyss. Det var en oplevelse af de helt store.

Ved siden af Høyers konditori lå Lindemanns viktualiehandel 
med mystisk silende regn ned over hele den store rudes inderside. 
Jeg begreb aldrig, hvor den kom fra, og hvor den blev af, og hel
ler ikke, hvorfor den i det hele taget var der. Hr. Lindemann var 
stor og kraftig, med skaldepande og bredt, blondt fuldskæg. En 
komplet modsætning til konditor Høyer, der var lille og spinkel, 
med kulsort hår og studset overskæg. Fru Lindemann var også 
stor og meget fyldig og dertil noget så sød og rar.

I det røde hus herefter lå henne på hjørnet ved Ellensvej køb
mand J. Stegers butik, hvor far købte bolsjer, når vi skulle på 
ro-tur til Furesøen. Findes de endnu, disse røde, flade og runde 
bolsjer med nulret kant, der bar det pompøse navn »Kongen af 
Danmark«? Jeg ser dem aldrig, men spejder heller ikke så ivrigt 
som dengang. Købmand Steger var en energisk, lille tæt mand med 
hagefip, energisk både som forretningsmand og som kommunal
mand. Han drog mangen en lanse i sognets kloak-, vej- og bygge
sager, og det kunne nok behøves. Vejene var jo elendige —  hul
lede, sølede i regnvejr og vildt støvende i tørvejr, trods vandvogns- 
bestråling i ny og næ; fortovene rene snublestier med skævtlig- 
gende fliser og vandpytter i fordybningerne, trods gentagne avis
klager fra iltre borgere (Søllerød Tidende udfyldte her —  fra 1915 
og fremefter —  et længe følt savn som forum for sådanne); vej
belysningen —  efter 1915 elektrisk —  svag og med alt for stor 
lygteafstand; kloakvæsenet utidssvarende og uden rationel ordning 
indtil o. 1920 (kommunalrådene dengang, og det ikke i Søllerød 
alene, så jo først og fremmest på omkostningerne). For ikke at 
tale om brandvæsenet! Jeg brugte før udtrykket »provinsiel småt
skårenhed« om forholdene i Søllerød kommune dengang, og hvis 
der er nogen, der betvivler rigtigheden heraf, kan jeg blot referere, 
hvad Søllerød Tidende har at fortælle om en ildebrand i en træ
pavillon på Lyngbakkevej i november 1919: Det nye Søllerød 
brandvæsen var ved den lejlighed i funktion for første gang. Det 
bestod af en brandfoged, der var ulønnet og uden telefon, og 6 
brandmænd, der var timelønnede efter hver brand. Brandfogden 
ankom til brandstedet 20 minutter efter brandens opståen; men
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der var ingen brandhaner at finde i vid omkreds, og brandfogden 
anede ikke, hvor der skulle ledes efter dem, og da man endelig 
fandt én, var slangen for kort, så der måtte gå ilbud efter andre 
fra Nærum og Nyholte, og da de endelig ankom, var der ikke 
mere ild at sprøjte på. Nogle af brandmændene optrådte i uniform, 
men ikke alle; der havde nemlig ikke været råd til at udstyre 6 
mand på én gang. Brandfogden havde først fået bevilget 2 hjælme 
og et halvt år efter atter 2 , plus 2 sæt tøj o.s.v., men stadig mang
lede der noget. Det fik dog være, hvad det var; »Mandskabet bør 
først og fremmest have belæring om, hvor vandet er at få, når der 
er brand«, sluttede bladet. Man forstår da, at det var en hård prøve 
for Søllerød brandvæsen at komme på, da Søllerød slot en januar
nat i 1921 gik op i luer. Da brændte alt, hvad brænde kunne —  
ja endog det, som efter naturens love ikke skulle kunne brænde! 
Man fortalte om en brandmand, der kom styrtende ud med den 
nedslående besked: »Nu brænder sgu også marmorsøjlerne!«

Men vi er ikke nået hen ad hele Stationsvejen endnu. Over for 
Stegers forretning, på Ellensvejs andet hjørne, lå en lav bazar- 
bygning, der rummede filialen af R. W. Rasmussens manufaktur
forretning i Lyngby. Den blev bestyret af hr. Johansen, en lille 
sirlig herre i ulastelig grå jaket og mørktstribede benklæder, med 
midterskilning i det bølgede brune hår, overskæg å la Lloyd Ge
orges og en lille kort, spids blyant på skrå bag højre øreflip. Jeg 
var imponeret af den blyant og prøvede tit, men forgæves at an
bringe en på mig selv på samme måde, og jeg var imponeret af den 
fart og elegance, hvormed han kunne vikle en lang kupon ud af en 
bred, flad tøjrulle og samtidig måle af med sin sjove, brune stok 
med messingsøm på og så gribe en saks i lommen og —  vupti —  
klippe helt igennem uden standsninger. For enden af det lange, 
smalle rum stod en mægtig tromleovn og til højre for den førte 
en dør ind til et lille prøveværelse, hvor somme tider en dame lå 
knælende for min mors fødder med knappenåle mellem læberne, 
som hun en for en tog ud og fæstnede i underkanten af mors nye 
kjole. Hvad det nu skulle til for, forstod jeg ikke. Men, som sagt, 
jeg spurgte aldrig.

Efter R. W. Rasmussen kom glarmester Elnæs’ nye, røde hus 
med pyramidetaget. I den østre ende havde vist Holte Bank til 
huse, men det var ganske uden interesse for mig. Elnæs’ vindue
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Den plørede Stationsvej i 1914 (efter nogle dages solskin støvede den!). Cykle- 
stien og gangstien langs skovbrynet standsede b ra t oppe ved viaduktvejen; 
men cyklister kunne roligt fortsæ tte i venstre vejside videre hen til stationen; 
der gaves ingen færdselsregler. Bygninger og forretninger er alle nærmere 
beskrevet i nærværende afhandling. Bemærk dog, a t R. W. Rasmussens M anu
fakturudsalg  endnu ikke er flyttet hen til den lave bygning m idt i gaden, men 
befinder sig i det nærm este høje hus bag den udslåede m arkise, og den lille 
kiosk er endnu ikke anbragt i haven oppe ved Petersborg. Yderst til hø jre  ses 
en stum p af de gamle haver, der strakte sig helt om på Kongevejen.

kunne derimod opholde mig en stund. Det var ikke alene fyldt med 
fotografirammer i alle størrelser og faconer, men også med lege
tøj af alle slags. Det var også her hen og ind, vi styrede vores før
ste skridt med den 2 -krone (eller var det kun 1 ?), vi fik hver af far 
til at købe julegaver for. I 1916 holdt imidlertid skomager A. Haa
gensen, den hyggelige og elskelige bornholmer, sit indtog i denne 
butik, og vore juleindkøb af legetøj blev derefter foretaget henne 
i villa »Axelhus« (med indgang gennem en forhave og en åben 
veranda) hos en mærkelig mand med sort behandsket kunstig 
hånd, rindende øjne, dryppende næse, slubrende stemme og et 
langt, uplejet gråt skæg, som der godt kunne have været fugle
reder i.

I vejsvinget sydvest for Elnæs’ hus (hvor nu den lange grå byg
ning med Holte Bank m. m. ligger) lå en dybt forsænket have med 
en gammel villa et stykke inde, hvor Kem p & Lauritzen  havde in- 
stallationsforretning, og på en opfyldning i haven lige ind mod 
fortovet ved »Petersborg« lå en lille træbygning, hvor man kunne
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købe kiks og småkager —  foruden slik naturligvis. Jeg husker 
især nogle brune småkager, der smagte som tobaksrøg.

Og så endelig »Petersborg«, Holtes stateligste bygning med kar
napper og dikkedarer og med automatisk lukkeværk på gadedøren, 
der fisede så sjovt bag en, når man gik op ad de første mærkeligt 
lave, linoleumsbeklædte trappetrin. Her blev jeg i 1913 oppe på 
første sal koppevaccineret af doktor Møller, sat i fast skruestik 
mellem hans tykke lår. Doktor Møller flyttede i 1918 op i en ny 
villa på hjørnet af Kongevejen og Dronninggårdsallé (Vejen har 
jo senere fået navn efter forlagsboghandler Ernst Bojesen, hvis 
kamtakkede hvide villa »Højbo« man så til gengæld har nedtrom- 
let for at give plads for Rønnebærvejs gennemføring til Stations- 
vejen) . Han var forøvrigt ikke Holtes eneste læge; der var også én, 
der hed Therkildsen, og som kørte på motorcykel! Møller kørte på 
trædecykel, indtil han, i 1920erne engang, fik bil. Therkildsen af
løstes i 1918 af doktor Blichert. Men det var gennem alle årene 
Møller, der var vores læge. Han var ikke pylret, men rar og hyg
gelig alligevel, når han satte sig ved sengekanten og stak skaftet 
af en spiseske ned i halsen på mig og bad mig om at sige »a-a-a«.

I Petersborg boede også filantropen frk. Thora Esche, den tidli
gere forstanderinde for pigehjemmet »Skovtofte« på Hummeltofte- 
vej. Jeg var sammen med min bror oppe hos hende engang i 1915
i et ærinde for vores mor —  jeg tror Søllerød Kirkeblad, som vi i 
flere år havde den fornøjelse at omdele i villabyen —  men jeg 
erindrer kun dunkelt en mager og skrøbelig gammel dame (65 år 
har hun da været!)

Af butikker i Petersborg husker jeg Moltveds dejligt duftende 
kaffeforretning og »Irma«-butikken, hvor man fik »Irma-mærker« 
til opklæbning blandt andre »samlemærlcer« (en mani, der gras
serede på linje med nipsenåle-manien) og så endelig henne på 
hjørnet Kaj Rosins boghandel med indgang under en pompøs, 
klokkeformet baldakin.

Udenfor, på vejstykket mellem Stationsvejen og Vejlesøvej, pro
menerede i 1914— 15 til stadighed en soldat med gevær ved skul
der for at passe på jernbanebroen. Det var jo krigstid, og hele sog
net, der lå i forterrænet af Københavns landbefæstning, var belagt 
med enheder af den indkaldte sikringsstyrke. Vi havde hjemme 
hos os hele 5 mand indkvarteret i august-september 1914 og senere
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2 fra januar til maj 1915. De gravede skyttegrave og satte pigtråds- 
spærringer op fra Eremitagesletten til Lyngby sø i en bue, der 
passerede Kongevejen lige syd for Virumvej (Landboskolens og 
Virumgårds marker). Det var spændende at marchere sammen 
med kompagniet op ad Kongevejen, når det skulle stille til møn
string og udbetaling af sold på marken lige nord for Rømmerød- 
gård. Marchen begyndte ud for købmand Krumhardts butik, og 
inden de alle var samlet, sad soldaterne gruppevis i den dybe grøft 
og tyllede øller i sig og brugte grovere kæft, end jeg var vant til at 
høre. Spændende var det også at stå oppe ved ledvogteren i efter- 
årsskumringen og følge begyndelsen af den store krigsmæssige 
manøvre på Virum mark. Det var her, den militære sagkundskab 
ventede et tysk gennembrudsforsøg, hvis det skulle blive alvor. 
Jeg ser endnu for mig den hvide krudtrøg vælde frem fra alle de 
spredte kanonstillinger oppe på bakkeskråningen, akkurat som på 
gamle tegninger fra Dybbøl 1864 —  medens mor står fredeligt 
snakkende arm i arm med forstanderinde fru Sophie Knudsen  
fra husholdningsskolen (forfatteren Jakob Knudsens fraskilte hu
stru, død 1916). Lige foran os lå en gruppe grinende og pjankende 
gardister, som mumlede »hold kæft« til en underofficer, der stod 
bag nogle tjørnebuske og med mellemrum udstødte kommando
råb. Mor og fru Knudsen gav hviskende luft for deres forargelse, 
husker jeg tydeligt. Flere af »angriberne«s nedgravede stillinger 
kan vist forøvrigt spores endnu den dag i dag i haverne omkring 
Parkvej.

Alt dette (jeg kunne fortælle meget mere om det) skabte en væl
dig interesse hos os for soldater, og derfor var vi også ivrige efter 
at købe udklipskartoner med stærkt kolorerede franske og tyske 
soldater inde hos boghandler Rosin. Jeg husker særlig en tysk offi
cer med draget sabel i spring over et hestekadaver og general 
Joffre med stab foran en bil af type 1914. Men den glatragede 
og skaldede hr. Rosin var meget afmålt og stiv og brød sig tyde
ligvis ikke om at betjene børn. Nej, så var rigtignok hans efter
følger (1919) Olesen fra Thisted helt anderledes at handle med, en 
lille grå mand med hvidt hår og overskæg, lidt fumlende, men 
uendelig rar og hjælpsom, selv over for de mindreårige, og hygge
lig med sit let syngende jyske tonefald.

Jeg går tilbage til Korsvejen og kaster et blik op ad Kongevejen
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videre nordpå, det vejstykke, som for 27 år siden inspirererede 
Jacob Paludan til flg. elskværdigheder: »Selv et geni ville vist være 
ude af stand til at motivere en lovprisning af Holte, specielt det 
centrale. Enhver har været der og næppe følt sig stemt til andet 
end et skuldertræk. Der skal jo ligge noget langs med Kongevejen, 
og her blev det altså Holte. Det eneste åndshistoriske jeg er i 
stand til at mindes, er Strindberg, der for en stund forøgede sine 
lidelser ved at bosætte sig i Holte«. Det var jo meget morsomt 
og ikke helt ueffent sagt i 1941 —  rent bortset fra, at Strindberg 
slet ikke boede her under sit Danmarksophold i 1887— 89, men på 
Geelsgård, dengang kaldt »Skovlyst«, syd for Geels bakke, og 
dengang særdeles smukt beliggende i landlig ensomhed ved skov 
og mark. Men 1914— 19 havde også Kongevejsstykket gennem 
Nyholte endnu meget tilbage af sin gamle landlige idyl.

Nord for selve hotellet lå endnu, stærkt fremrykket mod vejen, 
den gamle rejsestald med port i sydgavlen (1919 omdannet til 
Hedetofts Automobilcentral). Og lige nord derfor igen det gamle 
bomhus med vejbommen i den modsatte vejside pegende skråt 
i vejret mellem vejtræernes kroner. Opkrævningen af vejpenge 
ophørte i 1915, hvorefter bommen blev fjernet, og samtidig blev 
bomhuset gjort til station for Holtes eneste ordenshåndhæver, den 
»gamle« politibetjent Nielsen, en sindig jyde med nedhængende 
overskæg, myndig bredde og fordækt lune (»Ska do gø-rr grriin 
mæ polletiet!«), alle ulovligt på-fortov- og uden-lygte-i-mørke- 
cyklende drenges skræk. Først i 1919 fik Holte en politibetjent 
nr. 2, hvorefter der altså var 4 for hele sognet over til Øresund.

Efter bomhuset kom en høj skrænt med kaptajn Manckes store 
villa på toppen og ned ad siden store flerstammede bøgetræer med 
mængder af fremspringende brede rødder —  en meget tillokkende 
legeplads efter skoletid. Det er borte alt sammen nu, både skræn
ten og villaen. Oven for skrænten stak Morlenesvej stejlt til vejrs 
mod højre, mens Agnetevej sænkede sig ned bag om Røjels Mose, 
der oftere kaldtes Blikkenslagersøen, efter at blikkenslager Peter
sen i 1914 havde bygget sin gule villa lige ved søbredden. Så kom  
Margrethevej og kommuneskolen, og så var der, som sagt, ikke 
mere til den side. I venstre vejside lå, efter at villahaverne ved 
Korsvejen var passeret, den endnu i dag eksisterende ejendom med 
butikker (bager Madsen, isenkræmmer Uhrbrand m. fl.) og på
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Korsvejen i 1919. Midt i billedet hotellets rejsestald (endnu ikke om dannet til 
Hedetofts A utomobilcentral) og politistationen (det gamle bom hus). Over rejse
staldens tag ses k ap ta jn  Manckes nu forsvundne villa og bag politistationen de 
store bøgetræer på den høje, stejle skrænt, som var den sidste rest a f den 
skov, som endnu o. 1900 dækkede terræ net mellem Øverødvej og M argrethevej 
øst over til Pileallé. Længere borte igen skimtes mellem vejtræerne blikken
slager Petersens villa fra  1914 ved Røjels Mose (»Blikkenslagersøen«). Også 
alt dette er forlæ ngst forsvundet ved de store vejudvidelser.

den anden side af Marievej en rød to-etages nybygning, som senere 
(vist o. 1920) blev forlænget nordpå. Så kom direktør Cohns store 
have, der strakte sig helt op til Sofievej, hvor hans villa »Bianca« 
lå (nu løber Dronninggårds »Allé« flankeret af høje røde ejen
domme ud i Kongevejen tværs igennem denne gamle have). Mel
lem Sofievej og Dronninggårds Allé lå et skovlignende bakkedrag, 
og oppe på det nordre hjørne af Dronninggårds Allé lå et lille for
faldent, stråtækt hus, hvor fisker Rends boede, en mærkelig laza
ron —  med hullet bulehat, langt, snavset skæg og udstående, tom
me geléøjne — , der kørte med fiskekasser på flad trillebør og re
klamerede for sine varer med tyk og grødet stemme: »Ska De ha 
tosk idaw?« Også han var jyde.

Langs Dronninggårds Allé og hen ad Einar Christiansensvej og 
Rønnebærvej lå en del rigmandsvillaer med kæmpehaver. Men
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ved selve Kongevejen var der videre nordpå, som tidligere nævnt, 
ingen bebyggelse før efter 1916. Jeg husker et kæmpestort cirkus- 
telt, der var slået op på den åbne toft nord for fisker Rends’ hytte 
(ved Skolevejs udmunding), og en dromedar, der stod i tøjr uden
for og gumlede græs med sidelæns kæbebevægelser —  ligesom  
gedebukken på jernbaneskråningen ved Vejlesøvej. Vi var der for
resten også til forestilling om aftenen, og det, der gjorde særlig 
indtryk på mig, var en hest, der spillede klokkespil med mulen, 
10 bittesmå dværge af begge køn, herrerne i kjole og hvidt, og en 
kunstberiderske, der faldt ned af hesten og brækkede benet. Hun 
blev båret ud, mens der gik ilbud efter doktor Therkildsen.

Den lige vej hjem fra frk. Ussings skole var jo over Geels bakke, 
men den bød ikke på så meget af det rent underholdende —  når 
lige undtages skærvehuggeren, der jævnligt sad i vejkanten og 
arbejdede. Der lå til stadighed stendynger med visse mellemrum  
langs vejen beregnet til udhugning og senere nedtromling i skærve
belægningens mange huller. Disse stendynger skulle naturligvis 
bestiges én efter én bakken op og bakken ned, så langt man gad 
i hvert fald, og det var spændende at se manden spalte stenene 
med sin hammer. En dag ville han vise, hvordan han kunne slå 
penge ud af stenen. Han tog en sten, lagde den op på blokken, gav 
den et slag med hammeren og løftede den igen -— og se, dér lå en 
tiøre! Jeg kiggede unægtelig lidt på den, men troede ikke rigtig på 
det. Så grinede han underfundigt i hængeskægget, sendte en lang, 
mørkebrun spytklat ud til siden og tog igen fat på sit arbejde. En 
anden dag lå han i grøften. Man så bare den hullede hat, der lå 
over hans ansigt, og de hullede støvler, der stak op over grøfte
kanten. Resten var begravet i brændenælder. Sov han til middag? 
Eller var han fuld? Vistnok det sidste. Fulde folk var dengang et 
langt hyppigere syn på vejene end nu; men de var gennemgående 
ret harmløse. Man så dem enten i dyb søvn eller ravende rundt 
fra vid og sans og uden nogen som helst evne til aggression.

Et andet, nu helt ukendt syn, som dengang var almindeligt, var 
de gamle fattige koner, der kom rokkende fra skoven med et langt 
kvasknippe over ryggen (et stående motiv på alle vores hjemme
lavede julekort), eller yngre koner, der gik med deres småbørn 
inde i skoven og samlede tørre nedfaldne grene, som de stoppede

332



ind mellem fjedrene i et gammelt rustent barnevognsstel og rul
lede hjem med.

Og så var der de halvstore drenge, pjaltede, snavsede og bar
fodede, med hårde ansigter og konstant, glinsende udflod mellem  
næse og mund. Dem havde man en vis respekt for og gik helst 
langt udenom, hvis man kunne komme til det, for de var tit ag
gressive. Nok var man selv alt andet end velklædt —  det var bed
stefars aflagte tøj omsyet i mere eller mindre mærkværdigt snit af 
syerske frk. Olsen fra Øverød (også en jyde!) —• men det sås nok 
alligevel tydeligt uden på en, at man hørte til på livets solside, og 
det var tilstrækkeligt. Jeg forstod ikke noget af det. Hvordan 
skulle jeg i min stærkt begrænsede, barnlige begrebs- og erfarings
verden kunne kende noget til samfundsproblemerne. Men sådanne 
tilfældige møder med fattigdommen fyldte mig med en dump 
følelse af usikkerhed og frygt. Hvor kom de vel fra, disse men
nesker? Jeg tænker fra verdens ende derovre ad GI. Holte, Trø
rød og Nærum til. Måske også fra arbejderkvartererne ved Brede- 
Ørholm og fra Virum landsbygade. Man blev gerne råbt ildevars
lende an deroppe fra, hvis man havde vovet sig for langt op ad 
markvejen lige vest for jernbanen (den nuværende Grønnevej). 
Det hændte mig f. eks., da jeg en forårsdag i 1917 ville op og se 
en flyvemaskine, der om morgenen var nødlandet på marken om 
trent der, hvor nu Hybenvej og Kvædevej løber ud i Virumvej. 
Jeg fik den ikke at se den dag, først den næste i følge med flere 
og da kun i ærbødig afstand, for den var belejret af Virumdrenge, 
der sad på knæ i græsset og brølede ukvemsord.

Det var altså ikke idyl alt sammen. Men lad mig nu fortsætte —  
og blive —  i idyllen. Den er jo mit egentlige emne her.

Den sidste dag før juleferien 1914 var en stor dag for os skole
børn, for da blev den store overflytning til den nye skolebygning 
foretaget. Efter første time samledes alle tre klasser ovenpå, og 
frk. Ussing satte sig i den åbne dør mellem de to klasseværelser 
og læste »Peters Jul«, som jeg her hørte for første gang i mit liv. 
Men den frydefulde oplevelse fik et par kedelige afbrydelser, fordi 
frk. Ussing hele tiden syntes, at der var en, der sad og lugtede. 
Hun gik nogle gange rundt og vejrede med næsen for at lokalisere 
arnestedet, og en stærkt mistænkt pige blev også trukket frem og 
udvist; men lidt efter blev hun kaldt ind igen, da frk. Ussing plud-
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selig var kommet i tanker om, at frk. Blomsterberg kogte rødkål 
nede i køkkenet. Resten var evig fest. Vi stillede op nede på vejen, 
1. klasse forrest med duksepigen Aase i spidsen sammen med mig, 
der ikke just var duks, men som den længste dreng i klassen skik
ket til at være højre fløjmand. Vi havde hver, Aase og jeg, et sam
menrullet landkort under venstre arm og et bordflag i højre hånd, 
og bag efter kom så alle de andre med kort og tavler, udstoppede 
fugle, padder og krybdyr i sprit, stilebøger, protokoller, strikke
poser, kuglerammer osv. osv., og alle tillige med små dannebrogs
flag. Vejret var heldigvis både mildt og tørt. Med lærerinderne 
i flanken satte optoget sig i bevægelse ned ad Øverødvej og op ad 
Kongevejen, hvor det gjorde holdt ud for Sofievej og afventede til
slutning fra de større klasser, der stod opstillet henne ved pensio
natet »Solhjem« på samme måde som vi og nu kom marcherende 
op imod os, ledsaget af den nye skolebestyrer L. M. Hunø fra 
Maribo Realskole (Kaj Munks så kært ihukommede), en lille mand 
med tvedelt hageskæg og hvasse øjne, den nye mellemskolelærer, 
cand. mag. J. Haarup, en lille mand med rødkogt, knortet ansigt 
og strittende hår, den allerede på 6. år ved skolen virkende en
gelsklærerinde, translatrice frk. Johanne Helene Mygind, en state
lig dame med høj frisure og mildt-ironisk ansigtsudtryk, og ende
lig —  ridende på en sød lille hest (som man fortæller mig var 
identisk med lygtetænderens før omtalte) —  religionslæreren, 
Søllerødkapellanen, pastor Frandsen (senere navneforandring til 
Fangel), en lille mand, også han, og med »håret ned ad nakken 
og skægget i skuffen«, som det hed mellem de større elever (se
nere blev han kortklippet og glatraget —  og komplet ukendelig).

Med denne rytter i spidsen fortsatte det nu ret anselige tog mar
chen nordpå under mægtig opsigt og en del tilråb fra bybude 
og anden ikke mere skolepligtig ungdom. Hos en fam ilie i en villa 
oppe ved Margrethevej, der rørt betragtede det søde optog, men 
som åbenbart ikke kendte den lille spinkle præst og ikke på af
stand kunne se hans ellers stærkt iøjnefaldende kæmpeoverskæg, 
faldt en ytring, som vakte stor munterhed blandt lærere og for
ældre, da de senere fik den refereret: »Hvor er det dog en skam, 
at den dreng bliver ved med at ride der og spærre passagen!«

Ved Dronninggårds Allé svingedes der til venstre og derefter til 
højre om ad Rønnebærvej, og så var vi fremme ved den store
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smukke skolebygning, hvor vi samledes i gymnastiksalen. Den 
var ikke nær færdig. Der lå høvlspån-spiraler overalt på det ufer- 
niserede gulv, og der bankedes og rumsteredes alle vegne rundt om 
i bygningen. Det blev der forresten ved med at gøre endnu i måne
der efter, at skolen var taget i brug. Hr. Hunø holdt en tale, som  
jeg ikke forstod noget af, men den var vist morsom, for der lød 
flere gange en forekommende mumlelatter fra »de store« i 1. og 2. 
mellemklasse. Men så kom der noget, jeg forstod: et par store 
kurve med kransekagestænger, som et par svende i hvidt fra bager 
Madsen kom ind med og bar rundt.

Den 7. januar 1915, i hujende snestorm, fandt indvielsen sted 
ved en stor aftenfest for alle børnene med deres forældre i den 
frisk-malings-duftende sal. En helt ny skoletilværelse tog sin be
gyndelse. Den kunne jeg fortælle meget om. Men det bliver der 
ikke plads til her.

Hjemturen fra skole gik nu først ad stien mellem den ensporede 
Hillerødbanes kraftige S-slyngning og den store granlund, der 
strakte sig fra skolens facade og langt ned mod Dronninggårds 
Allé, hvor den villa lå, hvis have den var en del af. Så ned ad en 
stentrappe og over banen, der her havde rigtige bomme —  ligesom  
dem over Lyngby Hovedgade og Kildeskovsvej i Gentofte. Og 
derefter ad vejen ned mod mejeriet langs den høje banedæmning, 
der helt skjulte stationsbyens grimme bagside. Denne sås kun, når 
man kørte med toget ad Hillerød til og da i morsomt fugleperspek
tiv. Geels bakke-skovens grønne kuppel rundede sig bredt i vejret 
bag dæmningen. Og vendte man sig om og så tilbage, så man højt 
oppe på en skrænt for enden af vejen et smukt, gammelt, hvid
kalket og stråtækt bondehus under et mægtigt egetræs langt ud
strakte krogede grene. Der var en egen stemning over det vej
stykke. Oppe ved hjørnet af Dronninggårds Allé lå en grusgrav 
med digesvalehuller i skrænterne. Den var god at springe, kure og 
trille i. Senere, o. 1920, byggede murermesterbrødrene Christian 
og Bendix Petersen sig her to røde tvillinge-villaer, og i løbet af 
få år havde grønne plæner, træer og buske udslettet ethvert spor 
af grusgrav. Nede ved foden af bakken, hvor nu Dronninggårds 
Allés forlægning skærer igennem banedæmningen, stak en lille 
blind sidevej ind til højre, Gladsvej hed den. Her lå helt inde til 
højre en stor, rød, kamtakket villa, som fremkaldte en noget anden
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stemning end den nys beskrevne, den rummede nemlig tandlæge 
Hansens torturkammer, usalig ihukommet midt i idyllen. Vi er 
endnu en del tilbage, der kan huske den foddrevne boremaskine!

Efter Gladsvej kom man langs med en høj havehæk hen til et 
lukket, moradslignende anlæg med en sti ud til lystfiskernes 
bådebro og en sur, sort og slimet bækrende under skumle træer. 
Den kom fra Søllerød sø, løb gennem stenkister under Øverødvej 
(ved gasværket), Kongevejen (nord for hotellet), jembanedæmnin- 
gen og vejen her og bar vidne om det før omtalte mangelfulde 
kloakeringssystem. Det var først efter 1920, at der blev bragt lidt 
skik på det.

I mejeriets gård stod mælkevogne med vognstængerne skråt til
bage over bukken, og man hørte centrifugens brummen og mælke
jungers skramlen. Så kom den brede, åbne skråning ned mod 
søen og anløbsbroerne. Den henlå i højst uplejet tilstand med 
vildt voksende græstuer og diverse affaldsdynger, indtil den i 
1916 blev pyntet og friseret og adskilt fra vejen ved en lav rød
stensmur med grå cementkugler på enderne, således at der kun 
blev direkte adgang ad en pænt gruset lille vej, der førte lige ned 
til den brede anløbsbro for dampbådene, der gik på søndagsfart 
mellem Holte og Frederiksdal med mellemlandinger ved Fiskebæk 
og Jægerhuset ude ved Dronninggårdnæsset. Selve dampbådene 
lå stationeret ved Frederiksdal; men ved Holtebroen lå ofte en 
eller to af de gule overbyggede slæbebåde, som på særlig store 
søndage blev hægtet på dampbådene. De lå og vuggede så hygge
ligt her med små sagte smaskelyde.

De ture, man oplevede med »Svanen« eller med »Prinsesse 
Louise« til Jægerhuset, kan nok tælles på én hånd. Men vi lidet 
forvænte børn dengang forstod at finde erstatninger for alt, hvad 
vi gik glip af, og at glæde os nøjsomt ved dem. Jeg kunne stå i 
lange minutter lænet ud over anløbsbroens rækværk og kigge ned 
i vandet, hvor de små bølgestriber uafladeligt løb ind under mig og 
gav mig den grangiveligste fornemmelse af, at jeg sejlede på et 
stort skib. Oftere, i hvert fald en gang om året, oplevedes søn- 
dagsroturen i familiebåd ud på Store Kalv i Furesøen. Så gik vi ud 
ad en lang, smal bro til venstre for den store anløbsbro, hvor sagte 
vippende robåde lå fortøjet i rad og række. En ældre, mut person, 
tung, tykmavet, og uden smil (så vidt jeg i al fald mindes), Thorup
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kaldte de ham, stod på broen med en lang bådshage. Når han så 
os komme, trak han en båd ind til broen med bådshagen og holdt 
den fast, indtil vi alle var om bord. Jeg så ind under broen, hvor 
det skidne vand slikkede dovent op ad tykke sortgrønne, glinsende 
stolper, og lyttede til de muntre småklaps under bundplankerne, 
medens far aftalte tiden med Thorup. To timer —  præcis. Thorup 
gav os derpå et lille puf, trak bådshagen ind og satte to fingre 
sindigt til hatteskyggen. Far satte årerne i gaflerne, og stille gled 
vi ud på Vejlesø. Åregaflerne småknurrede hygsomt. Og Thorup 
blev mindre og mindre. Ovre ved Kanalen kunne det hænde, at 
vi mødte »Prinsesse Louise«, der kom sagte glidende med dæmpede 
stempelslag og vandet i bløde kurver om boven, stuvende fuld 
af passagerer inde under den lave, flade overdækning. Gensidig 
vinken. Når så »kaptajnen« satte fuldt drøn på maskinen igen, 
drog kraftige dønninger sidelæns ind under båden og gav os en 
lystig vippetur. Inde i Kanalen gylpede vandet endnu ved trærød
derne langs bredderne efter »Prinsesse Louise«. Efter Dronning- 
gårdbroen, hvor vi råbte »uhu!« og fik det mægtigt og rungende 
tilbage fra alle sider, gled vi ud i Furesøen mellem store sivskove. 
Ude på den åbne sø var vandet klart og gennemsigtigt; man kunne 
se lige ned til bunden, hvor grønne søplanter duvede sagte, og 
fiskene smuttede ud og ind. Stilhed og fred. Ingen motorlarm fra 
landevejene, ingen jetstøj fra luften. Kun Hillerødtoget hørtes som 
en fjern rumlen ude over Vaserne og sås som et hastigt fremsky- 
dende røgslør, der forsvandt bag Frederikslund skov, mens sam 
tidig lyden blev til en dæmpet susen, der mere og mere forsvandt, 
indtil en svag buldren i det fjerne meddelte, at nu blev viadukten 
ved stationen passeret. Og ingen bebyggelse ovre ad Bistrup og 
Stavnsholt til. Enkelte Dronninggårds Allé-villaer glimtede frem 
mellem havernes store træer, og oppe bag Frederikslund stak Al
menskolen sine røde »nissehuer« frem. Enkelte høje, spidsgavlede 
villaer sås også (men først fra 1916) tronende på Solbakken. Efter 
en lille afstikker ud ad Næsset til, skurede vores båd ind mellem  
de tætte siv ved søbredden under skovbrinken ved Frederikslund, 
og her inde mellem nikkende sivblomster og gyngende åkander 
kom kaffekanden og sodavandsflaskerne frem og dertil mors lækre 
»galopkage« med store rosiner i. Det var toppunktet af hygge og 
velvære!
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Jeg går nu videre på min hjemvej fra skole, under viadukten og 
op mod stationen. Ganske vist gik turen for det meste direkte gen
nem skoven, hvor vi skød den bekvemmeste genvej på skrå og 
således efterhånden tiltrampede en bred, fast sti i den bløde skov
bund. Jeg noterer med en vis stolthed, at det er vores sti, der i dag 
benyttes af skovvandrere, medens den gamle er næsten forsvundet. 
Forøvrigt er store stykker af dem begge helt forsvundne ud i den 
blå luft ved den enorme afgnavning af skoven, der fandt sted om 
kring 1960, da Stationspladsen og Stationsvejen skulle udvides. 
Men turen langs med banen vesten om skoven bød nu alligevel 
på så mange flere afvekslinger, at vi ikke så sjældent valgte den 
i stedet for skoven. Vejen fra viadukten og op til stationen var 
smal, gruset og ofte pløret. Langs den buskbeklædte skovskråning 
løb en dyb grøft, der først efter 1920 blev rørlagt og dækket af en 
cyklesti, som fortsattes helt ned til Korsvejen. Der, hvor vejen 
begyndte at udvide sig til stationsplads, førte en trætrappe op til 
en arkitektonisk rædsel af en restauration med overbygget veranda 
på 1. sal. Den kaldtes populært »Thepavillonen«, men det var ellers 
ølkasser, man så i stabler omme ved den mørke og grimme bag
side ind mod skoven. I sine sidste leveår bar den det højst preten- 
tiøse navn »Klippen«. Lige overfor på den anden side af vejen lå 
en lav grøn træbygning med en kiosk, hvor vi købte lakridsbænd
ler af en lille højhælet dame med oppurret, brandrødt pandehår 
og gyldne ørenringe, når vi havde fået en lOøre af en eller anden 
rar gæst, som vi havde fulgt til toget. Den blev nedrevet i somme
ren 1915, da det store røde posthus skulle bygges, og der blev da 
i stedet opført en ny, nu rød kioskbygning under den høje skrænt 
på modsat side af pladsen. Den vil huskes af de fleste, da den jo 
først forsvandt ved den moderne omlægning af pladsen, men de 
lave cykelstalde på siderne af den spidse midterbygning var op
rindelig ikke nær så lange.

Midt på den grusede plads holdt droscherne i række med ned
slået kaleche, karbidlygte i stativ på begge sider af bukken og 
pisk i holder, hver med en pilmager hest foran, der ludede med 
hovedet dybt i havresækken.

Den skidengule stationsbygning så i det ydre stort set ud som 
i dag, bortset fra stationsforstanderens have, der krummede sig i en 
stor halvmåne foran bygningen til venstre for indgangsportalen
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Stationspladsen som den så ud indtil 1915, da posthuset blev opført på den 
gamle kiosks plads, og en ny kiosk opført op m od skovskrænten. H estedro
scherne forsvandt dog fø rst o. 1920. I forgrunden til venstre runder et par 
ankom ne togrejsende stationsforstanderens have. Damemoderne røber, at 
billedet er fra 1910.

(nogle pjuskede buske omkring en pjusket græsplæne bag et grøn- 
malet tremmestakit). Men indvendig så alt helt anderledes ud end 
i dag. En bar og trist forhal med terrazzogulv og iskold blågrå væg
farve. Billetlugen sad lige for indgangen under et godt gammel
dags pendulur med lodder og trisseværk, og foran, lidt ude på gul
vet, stod et par jernstativer i gaslygtepælestil med træplade over til 
at stille kufferter og håndtasker på, mens pung eller tegnebog 
fiskedes frem. Praktisk for dem, der havde ondt ved at bukke sig 
og løfte byrder. Men sådanne hensyn på skønhedens bekostning 
tager man ikke mere i vor æstetiske formgivningstid. Ganske til
svarende stativer stod foran dørene ind til ventesalene, for her 
skulle man jo igen stille fra sig for at vise billet til en uniformeret 
dørvogter. Der var —  i overensstemmelse med den da endnu til
dels rådende standsdeling —  to ventesale. En I& II klasses, der lå 
til venstre (hvor nu billetkontoret ligger), og en III klasses, der lå 
modsat (hvor der nu er et halvåbent rum med gennemtræk i beg
ge ordets betydninger og halvtriste kaffedrikningsmuligheder).
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I & II klasses ventesal var lukket land for almindelige mennesker, 
men man anede noget meget fint, når det lykkedes at kaste et ny
figent blik derind. Der var røde vægge, røde plysses-sofaer, for
gyldte spejle og grønt linoleums gulv. Men der sad aldrig en mors 
sjæl derinde, så vidt man da kunne se; helt hen turde man jo ikke 
komme, for keruben med billetsaksen så kun venlig ud, når der 
kom folk med grønne billetter. Vores billetter var aldrig grønne, 
når vi, hvad ikke alt for ofte hændte, skulle »ind til byen«, som det 
hed. De var brune, og med dem skulle man altså begive sig til 
højre, derhenne hvor droschekuskene stod og spillede »66« ved 
en gammel skrivepult. Denne sås forøvrigt aldrig benyttet til sit 
egentlige formål, men der lå dog et penneskaft med en elastik-pen 
af den sædvanlig offentlige type med krydsede »ben« og nubrede 
blækbundfaldsaflejringer. Her var døren også strengt bevogtet, 
men den førte ikke ind til nogen herlighed! Et yderst spartansk 
rum var det, med grågrumset vægfarve, hårde træbænke langs 
væggene, sandstrøelse på gulvet, spytbakker i krogene og stank af 
billige cigaretter (»Capstan« og »Flag«). Og her blev man så holdt 
i fangenskab indtil videre. Man måtte ikke komme ud på perro
nerne, før Hillerødtoget var kommet.

Gennem det tykke ståltrådsnet på den forsvarligt aflåsede glas
dør kunne man kigge over på lokaltoget, »bumletoget« kaldet, der 
skulle afgå 5 minutter efter Hillerødtoget. Det var kommet for et 
kvarters tid siden fra København og havde i de vildeste slangebugt
ninger bralret sig over på 3. spor, hvor det nu holdt ved en lav, 
smal træperron og med det sjove, korte lokomotiv, »Litra O«, hæg
tet bagvendt på togenden i retning mod København. Helt ovre bag 
ved det igen, på sporene ved Vejlesøvej, trak vognmand Larsens 
magre, sorte hest tålmodigt rundt med tunge godsvogne. Ranger
maskiner kendtes ikke på Nordbanen. Bumletoget ville vi nødig 
med, når vi skulle helt til København. Det holdt ved alle stationer: 
Lyngby, Gentofte, Hellerup og Nørrebro, ikke så mange efter nu
tidsbegreber ganske vist, men Hillerødtoget holdt slet ikke før 
Nordbanegården derinde ved Vester Farimagsgade. Det var jo den 
vej, vi kørte lige til 1. november 1921 -— over næsten bar mark det 
meste af vejen helt ind til Tagensvej. Vognstammen i bumletoget 
bestod til hverdags mest af de såkaldte »rystevogne«: midtergangs- 
vogne med åbne perroner og skramlende jernlåger i begge ender,
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I 1922 havde bilerne helt besejret hestene. Skønhedsm æssigt et betydeligt til
bageskridt! Yngre m ennesker af i dag vil jo tro, a t dette er en opm arch- 
kolonne uden for en bilkirkegård, og vi andre kan  faktisk ikke begribe, a t vi 
engang h a r fundet disse kø retø jer sm arte! I baggrunden ses sta tionsforstande
rens have. Huset oppe ved skoven blev bygget o. 1920 og føltes som lidt a f en 
skændsel — af mig i hvert fald.

hårdt skurrende under farten og med stærke bump i skinnesam
menføjningerne. Om søndagen var bumletoget mere tiltrækkende 
for børn og barnlige sjæle. Da lignede det rent ud et mystisk fabel
dyr med sin lange hale af besynderlige vogne i den vildeste blan
ding: små korte kupévogne afvekslende med høje vogne i to etager 
(de såkaldte »skovvogne«) og åbne vogne, kun afskærmet med glas 
i den ene halvdel. Sidstnævnte fik man hurtigt nok af! De var et 
sandt helvede af øredøvende larm og hujende gennemtræk, jord
fygning og hvirvlende røg fuld af prikkende kulstøvspartikler. 
Men de høje vogne besteg man med samme fryd som den, hvormed 
man besteg pulpituret i Søllerød kirke. Bekvemme var de ikke, de 
var lavloftede og slingrende og kørte åbenbart på ottekantede 
hjul —  ligesom de små kupévogne; men de var sjove, det var det 
afgørende. At man faktisk sad med livet i hænderne, tænkte man 
ikke på. Nu, mange år efter, kan man næsten få kuldegysninger 
ved tanken om, hvad der kunne være sket med disse stopfyldte 
pindevogne!

341



Banegraven ved indkørslen til Holte Station sydfra, som den så ud endnu 
o. 1910 før anlægget af Solvej (nuværende Grønnevej). Stationsstien på skræ n
ten til højre forblev kom plet uforandret, indtil den store bortgravning fandt 
sted i 1931. I baggrunden skimtes den gamle lokom otivrem ise. Vejlesø og 
villaerne der om kring er fuldstændig skju lt a f Tyvekrogens skovtræer, og der 
var ingen fodgængerovergang endnu, kun  et aflåset skovvejsled, men de tog
rejsende fra  V ejlesøkvarteret kunne kravle over det ad en lille trappe. De 
røde og grønne glas i signalm astens vinger blev i mange år gennemlyst af 
karbidlygter, som blev hejst derop ved skum ringstid af en tro ljekørende mand 
inde fra  stationen.

Først når Hillerødtoget buldrede over viadukten, befriede en 
portør med hvid, flagrende drejlstrøje de indespærrede, som ha
stigt myldrede over 1. spor for at begynde den asende og masende 
togbestigning. Perronerne var ganske lave overalt i landet den
gang, undtagen på Københavns ny Hovedbanegård, så det var let 
at passere jernbanespor, men til gengæld besværligt at komme op 
i vognene, navnlig for ældre mennesker, der tit måtte hejses op 
ved beredvilligt udstrakte hænder. De høje perroner blev først 
almindelige med S-togs og lyntogsalderens indtræden (o. midten 
af 1930erne). Der var navnlig trængsel ved formiddagstoget kl. 
11, når Holtefruerne skulle til staden for at købe deres varer bil-
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H vor H illerødtoget her ruller ned ad bakken mod Holte, ligger i dag Virum 
Station. Den forreste vogn består af lu tter enkeltkupéer, som nødvendiggjorde, 
at konduktøren under kørslen m åtte krybe udvendig langs trinbræ ttet, n å r 
han skulle billettere. Billedet tog jeg i 1925 ud for skovbrynet (om trent der, 
hvor nu  Skovbakken løber ud i Skovridergårdsvej), uden at tænke på, at det 
skulle blive historisk en gang. T il venstre ses kan ten  af et af de hæslige rek la
meskilte, som dengang så mange steder skæmmede landskabet. De blev alle 
senere fjernet ved lov.

ligere, end de kunne fås i det dyre Holte. »Hunnernes tog« kaldtes 
det.

Hillerødtoget havde mange af de lange vogne med små enkelt
kupeer, og derfor måtte den billetterende konduktør under farten 
kravle udvendig fra dør til dør og banke på ruden med saksen. 
At få vinduet ned var passagerernes sag, og ikke alle magtede den 
vanskelige opgave, som krævede kræfter, behændighed og navnlig 
erfaring, en sikker koordinering af højre- og venstrehåndsbevæ- 
gelser (læderremmen i venstre opefter og indefter, messingringen i 
vinduesrammens overkant præcis samtidig nedefter med højre 
pegefinger). Kvinder og børn opgav gerne efter en kortere tids 
rusken og rabaldren. Der skulle mandfolk til, så gik det, og ind 
kom det halve af en konduktør i en hvirvlende sky af røg og damp.

Spadsereturen hjem fra stationen ad stien langs banen gik ad
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dal og bakke. Efter det lille sporskifte- og signalhus, hvor flisebe
lægningen hørte op, gik man i dybden og kom så langt ned mod 
den her meget sumpede skovbund, at man havde toget i frøper
spektiv, når det kom bralrende sydfra på 1. spor lige hen over 
hovedet på en. Det var så nervepirrende, at jeg gerne satte i vildt 
løb, så snart jeg hørte lokomotivfløjten i det fjerne, for i tide at 
redde mig op i niveau med banelegemet ved fodgængerovergangen 
til Vejlesøvej. Her var forresten også en vejoverføring for den 
brede skovvej, der kommer oppe fra toppen af Geels bakke, men 
leddene var altid aflåsede, og jeg mindes ikke nogensinde at have 
set dem åbnede; derimod var der ved togtiderne livlig fodgænger
trafik gennem de små led ved siden af, der vippede så sjovt frem 
og tilbage i de store, runde gafler omkring jernstolpen. Dik-Dak 
sagde det, og det var så fristende at træde op på den solide under
bjælke og vippe med, skråt opad fremefter (dik) og så baglæns 
ned og skråt opefter bagud (dak), frem igen og tilbage igen en 
halv snes gange, hurtigere og hurtigere.

Herfra gik det stejlt til vejrs og så lige hen ad den krummede 
sti i skovkanten. Hvis jeg i dag skulle følge den samme linje, ville 
jeg komme til at svæve i luften langt ude over baneterrænet højt 
oppe over oprangerede S-togs-vognstammer. I 1931 gravede man 
nemlig hele den store bakkekrumning væk og kastede den ned i 
det nysomtalte sumpede dyb. Fra stien heroppe havde man toget i 
fugleperspektiv, når det kom susende nede i banegraven, som 
altså dengang kun havde et dobbeltspors bredde i bunden. Det 
var tryggere end frøperspektivet! Nye fristelser meldte sig her. 
Det var dejligt at gynge på de tykke ståltråde mellem hegnspæ
lene og høre, hvor de jamrede sig ved det, og, hvis der ingen tog 
var i vente, at krybe mellem trådene ud på skrænten for at plukke 
de små gule, vilde jordbær og sætte dem på strå —  og så hjemme 
i køkkenet mase dem ud med en theske i en kop med koldt suk
kervand og nippe dem i sig; smagen erindres frisk og kysk som 
duften af rene, hvide lagener. Så begyndte det igen at gå nedefter, 
forbi næste fodgængerovergang, den til Ryvej og Malmmosevej, 
og videre ned til flisegangen omkring landinspektør Jørgensens 
have, hvor man igen risikerede at få et tog oven i hovedet, hvis 
man ikke i rette tid havde salveret sig om i det vinkelrette knæk 
på stien ud mod Egholmsvej.
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Omkring 1911 blev et stort stykke af Tyvekrogen  bortryddet for a t give plads 
for en ny vej, der skulle forbinde Ny Holte bekvem t med et frem tidigt villa
kvarter mellem Kollemose og jernbanen. Samtidig anlagdes en sti for de tog
rejsende fra  M almm osevej-kvarteret tværs igennem Tyvekrogen. Rampen, som 
førte derop, ses lige nyanlagt tilvenstre. Den blev en yndet kælkebakke for 
os børn, uden risiko af nogen a rt nede ved Vejlesøvej-svinget! Fodgænger
overgangen ved banelinjen anlagdes sam tidig med skovstien. Denne skovsti 
blev fra  1915 som den eneste af alle skovstier oplyst om aftenen af en række 
elektriske lam per. K aptajn Billensteins hvide villa ses tronende på hø jdepunk
tet a f den mægtige have, som nu forlængst er blevet udparcelleret. Øst for 
banen ses stationsstien styrte i dybet efter a t have passeret det lille sporskifté 
og signalhus.

Videre ned ad Skovriderstien. Til højre et par tennisbaner for 
bourgeoisiets ungdom og til venstre et såkaldt »anlæg« med både
bro ud i Sortemose. »Anlægget« bestod af huller og tuer med højt 
stift græs, og broen, der havde afskallet hvid maling, var pilrådden 
og strittede med knækkede planker og krumme, rustne søm. Her 
på søen løb vi om vinteren på skøjter, men isen var gerne lidt for 
nubret, og man skulle tage sig i agt for »vågen« ved det sorte k lo
akudløb til venstre for broen og de fastfrosne sivblade og dun
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hammere langs bredderne. Men hvilken stemning her dog var i 
den frostklare aftenskumring, når fuldmånen kom op over sko
ven, og glade stemmer ude fra isen klang krystalklart i ens øre, 
mens man skruede skøjterne af ved broen og stampede hjemefter 
i anlæggets høje sne med skøjterne dinglende over skulderen.

Ja, og så er jeg tilbage ved mit udgangspunkt. Ringen er sluttet. 
Jeg har forsøgt med denne rundtur omkring Geels bakke —  og 
dens mange digressioner undervejs —  at tegne et billede af en 
svunden idyl. Men jeg kan dog ikke lade være med til slut at pege 
på, hvordan samme idyl tog sig ud for dem, der dengang kunne 
gå 50— 60 år tilbage i Søllerød-Holteminderne. Dr. Nicolai Holm  
fortæller i sin erindringsbog »Glade Aar« (1915) om dengang, da 
Søllerød sø var omgivet på begge sider af skrænter med store, 
skyggefulde bøgetræer, uden en eneste villa og kun åben på et 
smalt stykke mod Nyholte Kro og Kirkeskoven, og »den henri
vende Vejlesø ovre på Dronninggårdsiden af Kongevejen lå lige 
så fredeligt og stille mellem skovklædte bakker, uberørt af Køben
havnere«, Øverød, en lille henrivende landsby o.s.v., og udstøder 
derpå følgende hjertesuk:

»Nu er som bekjendt Øverød og det om liggende Terrain, lige ned til 
Jernbanestationen, forvandlet til en Villaby med Gader, asphalterede 
Fortove, Gas og Elektricitet, travle Postbude og hygieiniske Kommune
skoler. Kroen blev til Hotel, der groede Pensionater op, ikke at tale om 
Recreationshjem, der åbnedes Boutiker i alle Genrer, etableredes 
Barber- og Frisørstue, og i et velassorteret Conditori savne Landligger
damerne end ikke Otto på Strøget. Hæsblæsende Forretningsm ænd ile 
om Morgenen til Toget, Cykleklokker ringe, hen ad Veien bruse stin
kende Automobiler. Idyllen er forduftet /« (Udhævelsen m in).

Alt er relativt! Det er en forslidt talemåde, jeg ved det godt, 
men den er ikke desto mindre ubestridelig.
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HENRIKSHOLM 1892-1943

H enriksholm  1902. Den gamle hovedbygning set fra nord.

Af Harald R. Melchior

Om Henriksholms tidligere historie henvises til artiklen af Eiler 
Nystrøm i »Søllerød Sogn«, 1911, s. 133— 34, ifølge hvilken Hen
riksholms jorder blev udstykket fra Enrum Gods til løjtnant 
Henrik Strambou  i 1795.

Efter en række skiftende ejere blev ejendommen i 1892 erhver
vet af min fader, grosserer Carl H. Melchior (1855— 1931).

Sælgeren var enken efter kammerherre C. von Rosen, der havde 
ejet den i ca. 25 år, men ikke havde været i stand til at vedlige
holde jorder og bygninger særlig godt.

Jorderne
Ved købet i 1892 udgjorde arealet ca. 150 tdr. land, snart efter 

forøget ved køb af Børnehjemsmarken  mellem amtsgrænsen og 
Smidstrupgård. Iøvrigt fulgte grænserne så nogenlunde mod syd: 
Magiemoserenden og Henriksholms Allés østlige del, mod øst: 
kystlinien; mod nord: amtsgrænsen, mod vest: Frederiksholm.

I fars tid tilkøbtes eller mageskiftedes adskillige arealer, hvoraf

347



de største køb var gården Frederiksholm  og gården Fagerhøjs 
mark syd for gl. Sandbjergvej —  nu bl. a. »Henrikshave«.

Men der frasolgtes også efterhånden store dele af ejendommen 
til byggegrunde og gartnerier, i begyndelsen fortrinsvis strand
grunde og hele »Børnehjemsmarken«, senere »Ellesøpark«-arealet 
og talrige andre.

Endvidere skænkedes grunden til Dansk Sygeplejeråds Rekrea
tionshjem  ved Kong Georgsvej og Vedbæk Boldklubs første fod
boldbane.

Ved det endelige salg af Henriksholm i 1943 udgjorde det til
bageblevne areal ca. 225 tdr. land, næsten alt sammen beliggende 
vest for banelinien.

Bygningerne
Ved overtagelsen i 1892 bestod hovedbygningen af en forfalden 

én-etages længe, helt uden moderne bekvemmeligheder.
Inden indflytningen sommeren 1893 —  og flere gange senere —  

blev der foretaget omfattende ombygninger og udvidelser, så den 
til sidst fremstod som en herskabelig toetages sommerbolig med 
alle datidens moderne bekvemmeligheder, såsom vand og elektri
citet fra eget vand- og elektricitetsværk, der blev drevet af motorer 
i det nuværende Skovhuset nord for Alléen.

En august-nat i 1900 udbrød der brand på forpagtergården, der 
dengang lå et stykke vest for hovedbygningen. Det primitive lo
kale brandvæsen var alt for længe om at samles og møde frem; da 
en ølhandler samtidig stillede med sin vogn på brandstedet, fik 
brandmændene travlt med at slukke tørsten i stedet for branden. 
Far måtte opkøbe resten af ølbeholdningen, men da var det for 
sent. Så godt som alle bygningerne, også forpagterens bolig, blev 
flammernes bytte, tilligemed en hel del af besætningen. Næsten 
kun den gamle hestestald blev reddet. Den er fornylig ombygget 
og benyttes som Hjemmevæmsgård.

På tomterne byggedes drivhuse, mistbænke, champignonhus og 
andet i forbindelse med havebruget, samt et »is-hus« isoleret med 
savsmuld imellem dobbelte trævægge, hvortil der om vinteren blev 
skåret isblokke fra dammene. Alle slags fødevarer kunne holdes 
sommeren igennem i ishuset, ligesom det forsynede køkkenets 
isskab.
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H enriksholm  1899. Den gamle hovedbygning set fra  syd.

Den nye forpagtergård med avlsbygninger blev genopført nord 
for Alléen.

I januar 1909, da der lige var fuldført en ombygning på den 
gamle hovedbygning —  på denne årstid ubeboet —  blev huset 
totalt ødelagt af en brand, som af uopklaret årsag opstod midt om 
natten og opdagedes for sent til, at brandvæsenet kunne redde 
noget som helst.

Mine forældre besluttede sig da til at opgive vinterboligen i Kø
benhavn og lade Henriksholm Hovedbygning genopstå som en 
fuldt moderne og herskabelig helårsbolig, med rigelig plads til 
selskabelighed og den hidtidige invasion af inden- og udenlandske 
gæster, som man ofte havde haft vanskeligt ved at huse i den 
gamle hovedbygning.

Arkitekt Leuning Borch, der havde ledet tidligere ombygninger 
på stedet, blev også skaberen af den nye hovedbygning, men døde 
inden fuldførelsen, der derefter blev ledet af hans konduktør, 
arkitekt Meulengracht.
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Huset kom til at indeholde følgende rum:
I stueetagen: stor hall gennem to etager, spisestue, 2 dagligstuer, 

herreværelse og »vinterhave«,
V sal: billiardstue, familiens sove- og opholdsværelser,
2’ sal: gæste- og pigeværelser,
Kælder: husjomfruens lejlighed, folkestue, køkken, fyrrum, va

skekælder etc.
Desuden en mængde andre rum, toiletter og badeværelser i alle 

etager, og person-elevator til min mor, som i sine sidste 40 leveår 
led af en sygdom i benene, der helt forhindrede hende i at fær
des på trapper.

Nord for Alléen byggedes på forskellige tidspunkter et kompleks 
med gartnerbolig, stald, garage og anlagdes et større hønseri; læn
gere vestpå forskellige funktionærboliger, hvoraf det ene, 2-fami- 
liehuset nr. 52, blev tilkøbt til chauffør- og skipperbolig —  og 
senere solgt igen. I et af husene indrettedes vaskeri for hele ejen
dommen.

Landbruget
blev i mine forældres tid først drevet af forpagter Kierulff indtil 
ca. 1910, derefter —  indtil 1917 —  af forpagter v. Holstein, som 
afløstes af min broder —- M. Ralph Melchior. I 1925 afløstes han 
af Chr. Kolls, der i forvejen havde forpagtet sin tidligere fædrene
gård, Frederiksholm, og som drev begge gårdene til kort tid efter 
det totale salg i 1943.

Haven
spillede altid en stor rolle for mine forældre, der begge var opvok
set i sommerhjem med store, velplejede haver, Mor, der var eng
lænderinde, på sine forældres ejendom nær W indsor i England, 
Far på »Rolighed« ved Kalkbrænderivej, hvor H. C. Andersen døde 
under sit årlige ophold hos mine bedsteforældre, Dorothea og 
Moritz G. Melchior.

I 1892 var Henriksholms have nærmest et vildnis, dog med en 
del smukke, gamle træer. Mine forældre gik straks i gang med at 
lade den omskabe til en virkelig smuk, men ikke »slikket« park, 
med skovpartier, frugt- og grønsagshaver og senere på den
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Kæmpegraven på søbrinken lige efter udgravningen. 1893.

brændte avlsgårds plads, drivhuse og mistbænke. Til at begynde 
med skabtes ikke særlig mange blomsterpartier, fordi man nødig 
ville forhindre de dengang mindre børn i at tumle sig frit overalt. 
Den nordvestlige del af parken langs Alléen har altid været beva
ret som indhegnet naturskov.

Den husede engang en lille vestindisk hjort, hjembragt af en af 
vore skibskaptajner. Den var ganske tam, indtil den i brunsttiden 
blev ondskabsfuld og stangede min barnepige ret alvorligt, medens 
hun kørte mig i barnevogn. Barnepigen kom på hospitalet, og 
hjorten til Zoologisk Have.

Oprindelig var der 4 damme i haven, hvoraf de to senere blev 
udtørret på grund af myggeplagen. I de resterende 2 blev der 
efterhånden udsat ørreder, karper, suder og krebs, morsomt fiske
ri, der også gav lækre retter. —  Der blev anbragt redekasser for 
vildænder, der ikke blev stækket, men efterhånden blev så tamme, 
at de kom helt op til køkkenvinduerne, hvor de tiggede godbidder 
på rad og række med børn og hunde. Da de til sidst trængte ind i 
hovedbygningen, hvor de grisede på gulve og møbler, måtte ande- 
riet nedlægges.
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Store partier af haven nærmest hovedbygningen blev udlagt til 
plæner efter engelsk mønster; de kunne ganske vist aldrig blive 
så fine som i England, men kunne dog anvendes til kroket og 
primitive tennisbaner. En moderne grus-tennisbane blev anlagt 
langt senere.

I 1893 anlagdes en slcovbræmmet sti mod nord til den samtidig 
beplantede »Plantage« på godt 5 tdr. land langs med amtsskellet. 
Da Statsbanerne senere ændrede deres oprindelige plan for linie
føringen af den nye Kystbane, kom en dyb og bred banegrav til 
at dele plantagen og markerne nord for Alléen.

Ud for Alléen beholdtes ca. en td. land som »Strandhave« med 
en træpavillon på brinken og nedgang til en lang badebro med 
»dobbelt« badehus, et rum til herrer og et til damer! Medens 
Strandhaven blev anlagt, stødte arbejderne på en kæmpegrav og 
fandt en del sjældne oldsager, især to bronzedolke, den ene med 
guldbevikling. De kan beses på Nationalmuseet. Desværre fandt 
nogle vagabonder på at skubbe de meget store overliggere ud over 
brinken ned på stranden, hvorfra de ikke kunne hejses op igen. 
Resten af graven blev sløjfet af en senere ejer af grunden.

Selve haven blev yderligere udvidet og efter indflytningen i 1911 
forskønnet med mange nye blomsterpartier og blev en virkelig 
seværdighed. Sydøst for huset byggedes en pergola dækket af 
slyngroser, og længere ude anlagde min søster en stor stenhøj, 
hvortil sten hentedes rundt omkring på markerne, og med sjældne 
stenhøjsplanter fra mange lande. Begge dele er fjernet af nye ejere.

Det var mine forældres absolutte ønske at bevare den landska
belige skønhed på egnen. Den vide udsigt blev bibeholdt, et ene
stående stykke natur så nær hovedstaden.

Personalet

Både på det gamle og det nye Henriksholms hovedbygning kræ
vedes der —  efter tidens skik og muligheder —  en meget stor 
stab af kvindeligt »tyende«, og på det nye også en fyrbøder/alt
muligmand, der bl. a. snedkererede og vedligeholdt hus og inven
tar. Kusken Peder Hansen, som måske huskes af gamle Ved- 
bæk’ere, var i familiens tjeneste i over 25 år, og derefter i firmaets 
i yderligere 28 år. Ved større selskaber på Henriksholm hentede
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Husets stab af kvindeligt tyende. 1908.

han først gæsterne fra stationen i charabanc’en, klædte sig der
efter om i liberi og skænkede vin ved middagen.

Gartner Einar Hindberg —  broder til den daværende overgart- 
ner på Enrum —  var mine forældres tillidsmand på ejendommen 
og i alt vedrørende haven og forblev i vor tjeneste i ca. 45 år, 
medens hans hustru i mange år ledede hønseriet. Hans søn har 
nu i ca. 55 år været ansat i vort slægtsfirma, den sidste halvdel af 
tiden som prokurist.

Den første havemand på Henriksholm i vor tid var Hans Peder
sen, der også havde tjent hos den forrige ejer, kammerherre v. 
Rosen. Da han i en høj alder ville trække sig tilbage, hjalp Far 
ham til bygning af et hus på en af ejendommens grunde. Det 
samme skete med hans svigersøn Carl Augustesen, der senere blev
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handelsgartner, efter at have arbejdet som havemand hos os. —  
Hans Johansen, fader til afdøde tømrermester Georg Johansen, 
Vedbæk, der var med til at bygge mit nuværende hjem, »Udsig
ten«, var i mange år fast havemand på Henriksholm, og hans 
kone bestyrede ejendommens vaskeri. Oluf Adser —  af kendt gam 
mel Vedbæk fiskerslægt —- var i ca. 25 år »fast mand« på Fars 
skiftende kuttere om sommeren, men i begyndelsen stadig fisker 
om vinteren, indtil han opgav fiskeriet og blev Hindbergs næst
kommanderende i haven. Han kom da til at bo i »Skipperhuset«, 
som han gav navn til. I travlere perioder engageredes ofte forskel
lige mænd og koner til havearbejde. Hans Rasmussen, der stadig 
bor i Vedbæk, arbejdede længe under Hindberg; fra sidst i 30’erne 
var han vor eneste faste havemand, så han og min søster måtte 
klare det meste.

I 1911 anskaffedes vort første automobil, som ikke egnede sig 
til amatørkørsel, men fordrede en »chauffør-mekaniker«. I de 
følgende 15 år havde vi en række chauffører boende i »Skipper - 
huset«s ene halvdel, indtil vi unge kunne klare bilkørslen selv.

Livet på det gamle Henriksholm
Inden Kystbanen til Helsingør blev færdigbygget, lå Vedbæk 

»langt borte« fra København. Far og de andre sommerligger-her- 
rer måtte om hverdagen sejle med damperen fra den gamle damp
skibsbro (over for Enrum) til Klampenborg og videre med toget 
til København. Gamle Vedbæk’ere har fortalt mig, hvorledes det 
var en daglig forlystelse for de hjemmeblevne at se grosserere og 
direktører sætte i hurtigløb ad Strandvejen, når afgangssignalet 
lød fra morgenens eneste damper. Mange andre, f. eks. fiskerko
nerne, der skulle bringe nattens fangst til GI. Strand, tog turen til 
fods.

Da Kystbanen kom i gang, slog efterhånden en del af mine for
ældres venner sig ned i og nær Vedbæk, deriblandt brødrene Fer
dinand  og Alfred Blom  —  den sidste i Rungsted, brødrene profes
sorerne Leopold  og Karl Meyer, professor Schmiegelow  m. fl.

Vi 3 børn fik en del legekammerater i omegnen og havde en 
herlig tumleplads somrene igennem. Der var bl. a. legetøjshuse, 
gymnastik-apparater, pram i dammene, hvor vi også kunne sejle 
med vore legetøjsbåde —  og ikke mindst stranden. Min broder
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Fra det Melchiorske familiealbum

Mor med sine tre born. F ra  højre: Ralph, Helga og mig i fineste som m erskrud. 
1902.

Om bord  på professor Schmiegelows kutter. 1901. Nr. 2 fra  hø jre  er professor 
Schmiegelow, fa r i agterstavnen.



F ar på ro tu r med børn. H enriksholm s strand  1900. Stenene ud fo r høfden i 
baggrunden havde været overliggere på kæmpegraven.



Hovedbygningen set fra  øst. 1906. Helga og jeg har time i malning. Lærerinden 
var frk . Søkjær, Vedbæk.

F ar og Helga skal på ridetur. 1903. Gartnerbolig og stald i baggrunden.



havde en meget fintsejlende legetøjskutter-model, som han og en 
ven satte ud fra en lille jolle på Sundet. Den løb fra dem og stran
dede i nærheden af Helsingborg, hvorfra han fik den tilbage i god 
behold, takket være en efterlysning i skånske blade. Med vore 
udenlandske gæster foretoges pr. charabanc udflugter til de nord
sjællandske slotte og andre seværdigheder. En anden årlig begi
venhed var et besøg af børnene fra Vanførehjemmet nord for 
Rungsted; de fik lov at spise, hvad de kunne, af havens frugter.

Livet på det nye Henriksholm
1 1911 flyttede familien ind i det nye helårshus, som udvendigt 

omtrent så ud, som det gør i dag. Som tiderne udviklede sig, viste 
det sig at være bygget væsentligt større end nødvendigt.

Der var gode muligheder for afholdelse af større selskaber både 
for forældrenes og børnenes kredse, og mange middagsselskaber 
og baller huskes med glæde. Et noget dramatisk bal blev afholdt 
den 1. august 1914, den dag første verdenskrig brød ud. Man 
kunne ikke komme i forbindelse med alle de indbudte, så selska
bet måtte holdes som planlagt. Flere af herrerne blev i aftenens 
løb ringet op og beordret til omgående stillen ved deres militære 
afdelinger eller hospitaler, og mange unge damers mødre kaldte 
dem hjem, fordi der skulle gøres forberedelser til bebudet ind
kvartering samme nat. Mine to fastre i Tårbæk ventede 20 sol
dater, men havde ingen mad i huset til så mange, og Far måtte 
omgående køres derhen med bilen læsset med halm og tæpper 
samt lettere madvarer, der var beregnet for balgæsteme! Iøvrigt 
fandt selve indkvarteringen først sted nogle dage senere. Imens 
alt dette skete, spillede danse-pianisten Henriksen, som mange af 
den tids unge husker, fædrelandsmelodier på klaveret, og de til
bageblevne gæster vandrede rundt i haven for at iagttage lyska
sterne fra vore krigsskibe. Den frygtede kanontorden udeblev 
heldigvis.

Kort efter krigsudbruddet fik Henriksholm indkvartering af 3 
gardeofficerer med oppassere, der boede på gæsteværelserne, samt 
ca. 50 menige, der sov i forpagtergårdens lade. Da det blev kol
dere i vejret, flyttede disse sidste dog til andre kvarterer i kom 
munen. En af officererne blev senere udskiftet med løjtnant Prins 
Gustav, som blev boende et halvt års tid på Henriksholm. Han
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Foræ ldrene skal på kore tu r med kusk Peder H ansen på  bukken. 1918.

var ganske fordringsløs og ønskede at behandles som »søn af 
huset«. Han holdt forbindelsen vedlige med familien hele livet.

En afdeling af Livgarden etablerede fra 30’erne hver sommer 
en lejr på eller nær Henriksholms jorder, og den sidste aften 
holdtes lejrbålfest, hvortil Prins Gustav altid mødte op fra sin 
ejendom, »Egelund«, med vognen fuld af meloner til garderne. 
Forinden spiste han middag på Henriksholm sammen med lejrens 
officerer, men kom også ofte til vore andre selskaber.

I 1915 strandede den engelske undervandsbåd »E 13« ved Salt
holm og blev sønderskudt af tyske krigsskibe, inden den danske 
flåde nåede at intervenere. Dens 3 officerer blev reddet og inter
neret på »Holmen«. Far fik udvirket en tilladelse for dem til at 
tilbringe en dag på Henriksholm »på parole«, hvor de kunne nyde 
friheden så længe. Snart efter lykkedes det to af dem at flygte fra 
fangenskabet og komme hjem til fortsat krigstjeneste, dog uden 
bistand fra vor side.

Da første verdenskrig sluttede, sejlede min søster i nogen tid 
frem og tilbage mellem Danzig og Leith på en dansk damper som 
sygemedhjælper for hjemvendende engelske krigsfanger. På Hen- 
riksholm havde vi i kortere perioder forhenværende allierede 
krigsfanger boende — de tog godt på i vægt! Både før og efter Ver
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denskrigen indbød vi ofte officerer fra de engelske orlogsskibe, 
der årligt aflagde høflighedsvisit i København, til besøg på Hen- 
riksholm, og vi unge blev indbudt til fester om bord.

Familiens forskellige interesser 
Mor var usædvanlig vel belæst, navnlig i historiske emner, førte 

stor udenlandsk korrespondance og var en særdeles dygtig leder 
af en stor husholdning —  foruden at bestemme og planlægge, 
hvad der skulle foretages i haven. Hun var meget interesseret i 
slægtsforskning og samlede stof fra alverdens lande til den slægts
bog, mine forældre lod udgive i 1915.*)

Inden hendes mangeårige bensygdom forhindrede det, var hun 
en dygtig rytter og hestekører. Hun har fortalt, hvorledes hun 
som nygift måtte opgive at køre alene på Strandvejen i sin en
spændervogn. Drenge kastede sten efter hesten for at få den til 
at løbe løbsk; de havde aldrig før set en dame køre alene.

Far indvalgtes efterhånden i utallige bestyrelser, både de er
hvervsmæssige og de »kødløse«, ofte som formand. Hans mange
årige formandskab for »Repræsentskabet for det Mosaiske Troes- 
samfund« gav ham nok det største arbejde. Familiens kvindelige 
medlemmer var altid meget aktive inden for jødisk og zionistisk 
arbejde.

Far (hvis fornavn var Carl) var også en habil violinist og spil
lede jævnlig kammermusik hjemme i »Carl-kvartetten«, som vi 
kaldte den, sammen med violinisten, kapelmusikus Carl Jensen, 
komponisten Carl Nielsen, bratsch, og cellisten Carl Bretton-Meyer. 
Med naboen professor Schmiegelow (cello) og min søster ved kla
veret spilledes der også trio. Far var med til at købe Koncertpalæet 
og sad i dets bestyrelse.

Af den store offentlighed var han dog bedst kendt som »sports- 
mæcenen«, som han kaldtes i et sportsblad. Han var medstifter af 
flere af vore nu kendte boldklubber, formand for Københavns 
Roklub i nogle år og af Københavns Skøjteløberforening i en 
menneskealder, samt periodevis i bestyrelsen for Kongelig Dansk 
Yachtklub og adskillige andre klubber. Til min broder og hans 
jævnaldrende —  deriblandt Niels og Harald Bohr, blev der om 
kring 1902 anlagt en cricket-bane lige øst for haven, senere benyt
tet til fodbold for Vedbæks landliggerdrenge. Selv deltog Far aktivt
*) »Fam iliem inder tilegnet vore efterkom mere«. 1915. Udgivet af Carl H. Mel

chior og Clara Melchior.
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»Carlisterne« m usicerer i dagligstuen. 1922. Nr. 2 fra  hø jre  er Carl Nielsen.

i næsten alle dengang kendte boldspil, gymnastik, fægtning, ridning, 
al slags vintersport, lystfiskeri, sejlsport og jagt. Efter helårsud- 
flytningen på Henriksholm koncentrerede han sig mest om de 5 
sidste, som bedst kunne dyrkes på stedet. Her kunne foretages 
herlige rideture, hvor man i begyndelsen meget sjældent mødte 
andre ryttere. Skøjteløb kunne dyrkes på dammene, og i de senere 
år spillede han »bandy« =  hockey på skøjter, et spil han selv 
havde indført. Det blev spillet på Ellesøparkdammen  sammen med 
vore unge venner. I haven blev anlagt grustennisbane; da Far var 
omkring de halvfjerds, spillede han ofte en single med sin ven og 
jævnaldrende nabo, professor Schmiegelow, inden de skulle til 
byen med 8-toget.

Sejlsport og jagt var dog hans yndlingssport, forøvrigt også min. 
Hans sidste kutter »Fox«, som måske huskes af ældre Vedbæk’ere, 
var tegnet af hans ungdomsven Alfred Benzon  og vandt mange 
kapsejladser i de 15 år, han ejede den. Den faste besætning bestod 
af Oluf Adser og mig og dertil forskellige af vore venner med 
Far som styrmand. Han var kendt og »frygtet« som en dygtig 
kapsejler og vandt i tidens løb langt over 100 kapsejlads-præmier, 
så Mor var ved at fortvivle over det meget ekstra sølvtøj, der skulle 
pudses! —  Når Far var forhindret, førte jeg »Fox«; enkelte gange
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holdtes der dame-kapsejlads, hvor min søster sad til rors og altid 
var blandt præmietageme. Vore skiftende kuttere blev også brugt 
til almindelig lystsejlads og langture.

Jagt blev drevet på egen jord og tilstødende lejede arealer. 
Revieret strakte sig over Trørød og Sandbjerg by. Dengang var der 
en efter forholdene —  så nær hovedstaden —  pæn bestand af ager
høns, harer og ænder m.m., som skaffede Far, hans jagtvenner og 
senere også mig nogle herlige og ret udbytterige jagtture. Nogen 
fasanbestand fandtes ikke, før der var sket udsætninger på og nær 
vort terræn. Dog var der omkring 1908 kommet en enlig fasankok, 
der holdt til på engen langs banelinien syd for Vedbæk station. 
I sin ensomhed må den være blevet sindssyg, for hver gang der 
passerede et tog i den ene eller anden retning, for den ud fra sit 
sdtjul og prøvede at løbe —  ikke flyve —  om kap med toget. Efter
hånden løb den nærmere og nærmere banedæmningen, og i Politi
ken kunne man en dag læse om grosserer Melchiors gale fasan i 
Vedbæk, der var lige ved at vælte toget, fordi børn og voksne styr
tede over til samme side for at iagttage vidunderet. Snart løb den 
helt oppe ved siden af toget for til sidst at blive kørt over.

En af Fars mange andre interesser var bi-avl. Hans bier kendte 
ham og stak ham næsten aldrig, når han arbejdede med dem eller 
høstede honning, men hans medhjælper måtte beskyttes fra top 
til tå.

Min søster Helga deltog også i mange slags sport og var fam i
liens dygtigste og ivrigste rytter. Hun interesserede sig for 
arkæologi og samlede en stor mængde flinteredskaber på vore 
marker. Denne interesse blev yderligere udvidet, da gartner Avn- 
holt bosatte sig i Vedbæk i 20’erne og fik lov til at foretage sine 
arkæologiske undersøgelser på vore og andres arealer i og omkring 
Maglemosen. Han konstaterede bl. a., at den laveste del af mosen 
i stenalderen havde været en fjord med mængder af stenalderbo
pladser på begge sider, hvor han i årenes løb gjorde utallige inter
essante fund, bl. a. af et menneskeskelet, som han af mangel på 
anden plads havde liggende under sin seng. Da han ikke var aka
demiker, kunne han ikke opnå ansættelse på Nationalmuseet. 
Efter hans død oprettede Søllerød kommune et museum i Nærum 
for hans fund.

Min broder Ralph havde dårlige nerver livet igennem og mag-
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H enriksholm  1925. Bygningen til venstre er resterne af den gamle avlsgård.

tede kun regelmæsigt arbejde i kortere perioder. Når han havde 
det bedst, deltog han også i ridning, skiløb, jagt, lystfiskeri og 
cricket og var i en årrække formand for en cricket-klub i Sorø, 
hvor han boede på en gård i nærheden. Han var aktiv ved ansæt
telse efter 1933 af unge jøder fra Centraleuropa som landbrugs- 
elever på danske gårde på deres vej til Palæstina (senere Israel). 
Nogle af de første af de 1400 elever, der kom i årene 193&—40, 
blev elever på Henriksholm-Frederiksholm.

Min broder boede ikke fast på Henriksholm de sidste 30 år af 
sit liv. 1942 blev han gift og døde 1952. —  Selv købte jeg i 1936 en 
af Henriksholms højest liggende grunde, hvor vi nu har vort hjem  
»Udsigten«.

Henimod midten af 20’erne led min Far meget betydelige tab i 
forretningsverdenen, især gennem en udenlandsk forbindelse, og 
levefoden blev betydelig indskrænket. Nogle år efter blev hans 
ellers så robuste helbred svækket; efterhånden trak han sig tilbage 
fra sine mange tillidsposter og måtte opgive de fleste af sine fri
tidsinteresser. Han afgik ved døden i 1931 efter mere end et års 
sygeleje.
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Henriksholm  1942.

Min Mor og søster sad nu tilbage i det store hus med stærkt 
reduceret hushjælp, og måtte realisere kunstgenstande og smykker 
for at kunne vedligeholde hus og have. Man prøvede i de næste 
12 år at få hele ejendommen solgt for at flytte til noget meget 
mindre, men forgæves. Helt galt gik det økonomisk under første 
del af besættelsen, idet min Mor blev afskåret fra indtægterne af 
sin formue i udlandet. Efter at have frasolgt de få grunde, der 
kunne finde en køber, lykkedes det hende i september 1943 at 
sælge hele ejendommen til et konsortium med den klausul, at hun 
fortsat kunne blive boende for en rimelig leje på hovedbygningen 
med en del af haven for resten af sin levetid. Men få dage efter 
måtte vi alle gå under jorden og søge til Sverige på grund af jøde
forfølgelserne, hvorfor Mor gav afkald på denne ret. Mor boede 
i Malmø til sin død i august 1945.

Besættelsesmagten lejede hovedbygningen af de nye ejere til 
brug for Hitlerjugend; efter kapitulationen udlejedes den til »Røde 
Kors« som gennemgangslejr for tidligere koncentrationslejrfanger 
af talrige nationaliteter —  mest øst-europæiske, derefter til Torben 
Brix som kostskole 1947— 1949, indtil hele ejendommen blev er
hvervet af Forsvarsministeriet til Flyvestation Vedbæk 1951.
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HOLTE LANDPOST

Af Mogens Funch

Holte Landpost oprettedes den 1. juni 1866 af Georg Joachim  
Jessen, der var blevet udnævnt til stationsforstander og postmester 
ved Holte Station, da Nordbanen åbnede i 1864.

Forinden havde Jessen ansøgt adskillige gange om tilladelse til 
at påbegynde udbringning af breve og aviser inden for sit distrikt. 
I en artikel i »Dagbladet« den 22. marts 1866 påviste han de mang
ler, der var ved postbesørgelsen i landdistrikterne og slog til lyd for 
sine drømme: daglig udbringning af breve og aviser direkte til 
adressaterne, brevkasser i alle landsbyer med daglig tømning og 
ansættelse af bude inden for områder af passende størrelse. Ord
ningens økonomi skulle baseres på statslige og kommunale tilskud 
samt bidrag fra adressaterne. Hvorfor skulle landbefolkningen dog 
ulejlige sig hen til det lokale brevsamlingssted for at forhøre om 
og for at afsende post!

Tilladelsen kom, og fra 1. juli 1866 sørgede postmesteren i Holte 
— som den første i landet —  for, at breve og aviser blev bragt ud 
til befolkningen i distriktet. Afgiften fastsattes til 2 skilling pr. 
brev, hvis der ikke var aftalt en fast sum for året.

Jessen var så sikker på, at hans plan var god, at han senere an
søgte om tilladelse til at foretage det samme i Frederiksborg og 
Holbæk amter. Først efter at hans andragende havde været gen
nem rigsdag og regering, fik han tilladelsen fra 1. januar 1869, 
men kun på prøve.
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Georg Joachim  Jessen, 1832— 1908.

I december 1868 havde Jessen taget sin afsked som stationsfor
stander for helt at kunne hellige sig det nye arbejde. Det blev 
imidlertid ingen succes. Dels vistes der ikke synderlig interesse for 
sagen fra befolkningens side, og dels manglede Jessen kapital til 
blandt andet at lønne de mange bude, han måtte ansætte. Ordnin
gen i amterne ophørte derfor allerede i januar 1870, og sammen
bruddet var en kendsgerning. Jessen rejste herefter til U.S.A., men 
vendte dog efter få års forløb tilbage til Danmark. Omsider aner
kendte staten hans fortjenester vedrørende ordningen af landpost
væsenet i Danmark, idet han fra 1904 tildeltes en ærespension på 
500 kr. om året, indtil han 76 år gammel døde i 1908.

Hans efterfølger som stationsforstander, løjtnant A. V. H. Bau
mann, overtog senere postmesterembedet, og han var ganske på 
linie med Jessen. Han fortsatte udbringningen af post, og han fik 
postvæsenets tilladelse til at trykke mærker til at sætte på forsen
delserne som kvittering, men altså som frimærker.

I marts 1870, eller måske allerede i 1869, toges et utakket, brunt 
mærke til 2 skilling i brug, og det afløstes i 1872 af et grønt, tak
ket mærke ligeledes på 2 skilling.
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25. maj 1873 overtog staten den fulde postbesørgelse i hele lan
det, hvorefter den lokale Holte Landpost ophørte efter at have 
fungeret i 7 år.

2 skillingsm ærke i brun t tryk  udgivet m arts 1870. Aftrykket viser en variant, 
idet der på venstre stjerne findes en »hale«. A ftrykket kaldes »Kometen«.

Holte Landpost adskiller sig fra de andre danske landpost
mærker ved at være de eneste, der har skillingsværdi, og hvad 
der er det betydningsfulde: de anvendtes i forbindelse med det 
officielle postvæsen, inden dette betjente befolkningen i land
distrikterne på en tilfredsstillende måde.

Ingen frimærkesamler, der har Danmark som speciale, kan der
for tale om at have samlingen komplet, uden at have disse halv
officielle mærker med i sin samling.

2 skillingsm ærket i grønt tryk  udgivet 1872.
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Der findes meget få breve med mærkerne på, ligesom stemplede 
mærker er en sjældenhed. Derimod findes der forfalskninger.

Mærkerne er ikke optaget i noget dansk katalog, hvorimod det 
svenske frimærkekatalog Facit har det med.

Jeg så det selv første gang i frimærkesalen i British Museum 
i London!

Hvis samlere ønsker nærmere oplysninger om varianter etc., 
kan der henvises til en artikel af stabslæge M. Brun-Pedersen 
i Nordisk filatelistisk tidsskrift, 1947, side 20, men bedre i et kata
log fra en frimærkeudstilling i Malmø Frima 65, hvor Sten Chri
stensen, Trelleborg, har skrevet en meget udførlig artikel om Holte 
Landpost, dens posthistorie og frimærker. Denne artikel udgav 
Sten Christensen som særtryk i 1966 til minde om 100 års dagen 
for G. J. Jessens oprettelse af Holte Landpost.
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Litteratur om Søllerød Kommune

En bib liografi

udarbejdet af J. B. Friis-Hansen og Finn Siente, udsendtes i november 1968 af 
Søllerød Kommunebiblioteker. Bibliografien bliver fulgt op gennem årlige til
læg i Søllerødbogen:

TILLÆG 1968 

S A M F U N D S F O R H O L D

2315 B in d s le v ,  A l f r e d  Konservatismens Historie i Danmark 
fra 1848 til 1936. 1936-38. B ind  1 -3 .
Bind 3, side 200-01: Lyngby kredsen.

2316  P e d e r s e n , A x e l  H. Birketing i GI. Københavns A m t 1521 
-1 9 6 5 . 1968. 14 +  400 sider.
Side 160: Reguleringer af Rytter-Districts-Birkets område. 8/2 1732: 
Søllerød Sogn.
Side 195-96: [Sagen mod Schulin, de Coninck og Rønne i 1807].
Side 240: [Krosagen i Nærum 1799].
Side 297-302: Ole Kollerød. Birkedommer og politimester Frederik 
Knudsens opklaring af drabet i 1837 på kusken [Lars Pedersen] fra 
Ørholm [skal være Nymølle] papirfabrikker.
Side 382: [Bulotti-sagen 1908].

2317 R. E. C. N . [Anmeldelse af] Noget til Oplysning for Pub
licum.
Kjøbenhavnske Lærde Efterretninger for Aar 1799, side 315-16.

2318 S c h ø n h e y d e r ,  [ J o h a n  M a r t i n ]  I Anledning af den 
Recension, som Hr. R. E. C. N . har paataget sig at forfatte 
over min Oplysning for Publicum.
Kjøbenhavnske Lærde Efterretninger for Aar 1799, side 348-52.

2319 R ée, J u liu s  Chr. Colbjørnsen og P .A .Heiberg. [Bl. a. om 
krosagen i Nærum],
Illustreret Tidende 1870/71. Årgang 12, side 176-77.

2320 Commissions-Dom. I Sagen: Høiesterets Advokat Bilsted, 
som befalet Actor: contra: Sigismund Greve af Schulin, 
Etatsraad Frederich [! ]  de Coninck og Præsten Hr. Bone 
Falk Rønne. (Afsagt den 19 Octobr. 1808).
Juridisk Arkiv 1809. Nr. 19, side 50-77.
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2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

J ø r g e n s e n ,  T r o e l s  G. Anders Sandøe Ørsted som Dom
mer. 1928. 173 sider.
Side 98-99: Kommissionsdom over Grev Schulin, de Coninck og Falk 
Rønne.

Bo k k e n h e u s e r , K n u d  Det B laa Taam  ved Langebro. 
[B l .  a. om O le Kollerøds mord på N ym ø lle ].
Illustreret Tidende 1908/09. Årgang 50, side 77, illustreret.

Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede. 
Redaktion: Axel Steensberg. 1963—64. Bind 1—2, illustre
ret.
Bind 1, side 309-24: A. Hjorth Rasmussen: Brøde og straf. [Side 320- 
322: Ole Kollerød].

R ø s s e l ,  J o h a n  Det gamle Birkerød. Hillerød, 1967. 58 
sider.
Side 25-27: Sidse Marie.

Månedens børneven. [Interview med Morten Plum om 
byggelegepladsen ved Nærumvænge],
Børnene og Vi 1968, nr. 8, side 20, illustreret.

M ø l l e r ,  M a r ia  Ungdomshjemmet »Skovly«.
Skovtoftebladet 1962. Årgang 1, nr. 1, side 4-5.
Suppleres med beretninger i de følgende numre.

Stærke Hans eller Røverne i Geels Skov. En smuk Historie 
om den fattige Karls Kj ærlighed til Fogdens Datter, og 
hvorledes de Elskende bleve adskilte og kom uskyldigt i 
Fængsel, men efter mange Lykkens Omskiftelser naaede at 
seire. (En sand Begivenhed). [1868], 36 sider.

T O P O G R A F I

P u f e n d o r f ,  S a m u e l, De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ 
rege gestis commentariorum libri septem. Norimbergæ [o: 
Nürnberg], 1696. 626 +  64 sider, illustreret.
Tavle 83: Accurata delineado castrorum Suecicorum, ut et Haffniæ, 
Regni Daniæ metropolis, operá Erik Dahlberg locumt.
Fransk oversættelse: Histoire du regne du Charles Gustave, roy de 
Suéde. Nuremberg [d: Nürnberg], 1697.
Tysk oversættelse: Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustaves, Kö
nigs in Schweden. Nürnberg, 1697.
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2329 Shell og FDM’s kort over København og omegn. Udarbej
det og tegnet ved J. S. Jensens Kartografiske Anstalt. Re
daktion: C. Legind Larsen & Niels Hansen. [1968], 3 +  54 
kort +  36 sider.
1:17.000.
Kort 5-8, 10-12: Søllerød Kommune.

2330 T o p s ø e -Je n s e n , T o r b e n  Fem mil langs Øresund. Strand
vejens historie. 1968. 239 sider, illustreret. ,

2331 H e l w e g -M ø l l e r , J. Fra stenalderboplads til forstads-kom
mune. Træk af Søllerød Kommunes historie. [N y udgave]. 
[1968], 132 sider, illustreret.
Bogen er gennemgået af redaktør Knud Jensen, der har rettet enkelte 
fejl og ført teksten ajour.

2332 Holte og Omegn. [1896]. 21 sider, illustreret +  annoncer 
+  kort. (Illustrerede Rejsebøger, 12).
2. oplag. [1906]. (Jævnfør nr. 597).

2333 F e l d b o r g , A . A n d e r s e n  Denemarken in tafereelen. Uit 
het oorspronkelijk Engelsch. Haarlem, 1826. 44 +  460 sider 
i 2 bind.
Bind 2, side 209-22: Sölleröd en Överöd. [Bl. a. omtale af Suhm]. 
Bind 2, side 223: Nye Mölle.

2334 Tre Dages Udflugt fra Kjøbenhavn. [Maj 1827}. (Et Frag
ment for Venner; meddeelt).
Kjøbenhavnsposten 1827. Årgang 1, side 253-54, 257-59, 261-62.
[Side 257-59, 261-62: Enrum, Frydenlund (fejlagtigt kaldt Gylden
lund), Trørød og Søllerød].

2335 Om Dampskibet Dania.
Politievennen 1827. Hæfte 48, side 680-84.
[Side 683: Smeden i Vedbæk].

2336 D a r g a u d , J.-M. Voyage en Danemark. I860. [Uddrag af 
nr. 684],
Le Tour du Monde (Paris) 1862, bind 1, side 81-128, illustreret.
[Side 115: Skodsborg et Frédéric VII].

2337 Bakkehuset (Strandvej 373, Vedbæk)
Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede. Gemt og 
glemt i Alvor og Skæmt. A f Axel Breidahl og Axel Kjerulf.
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1938. [Bind 1—4 ], illustreret.
Bind 4, side 305: Johan Levins Lystgaard i Vedbæk til Salg. 31. Januar 
1923.

2338 Dronninggaard. Near Holte Station — North Sealand. 
[1898], 32 sider, illustreret.
Engelsk udgave af nr. 738.

2339 Dronninggaard. Bei Holte Station — Nordseeland. [1898], 
32 sider, illustreret.
Tysk udgave af nr. 738.

2340 A d l e r , P. M. Nærumgård. Et tilbageblik. [Ca. I960], 5 
blade.

N A T U R F O R H O L D

2341 St u b , M ic h a e l  Mølleåen. [Fuglelivet i Stampen, Rådvad 
og omliggende skove og marker].
Feltornithologen 1963. Årgang 5, side 136-37, illustreret.

M E D I C I N

2342 Hvilehjemmet »Enrum«.
Odd-Fellow Bladet 1941. Årgang 47, side 26.

I N D U S T R I  O G  E R H V E R V

2343 A r u p , E r ik  Danmarks historie. 1925—55. Bind 1—3.
Bind 3, side 111—12: Mølleaaen.

2344 J e s p e r s e n , A n d e r s  Rekonstruktionen af værket i Svanninge 
Stampemølle i »Den Gamle By«.
Købstadmuseet »Den Gamle By«. Årbog 1965, side 29-57, illustreret. 
[Side 49-51: Grundplan og snit af Stampen på Mølleåen 1824], [Også 
i nr. 988].

2345 98 procent eksporteres. [Brüel & Kjær].
Esso Magasinet 1968. Årgang 23, nr. 8, side 12-13, illustreret.

2346 Ublu Regning af Værten i Søllerød.
Politievennen 1827. Hæfte 46, side 326-28.
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2347 Moos, P. Svar paa Anken over Kromanden i Søllerød.
Politievennen 1827. Hæfte 46, side 357-59.

2348 Mere om Kromanden i Søllerød.
Politievennen 1827. Hæfte 46, side 381-83.

2349 Skodsborg Søbad. [1899], 12 sider, illustreret.
Dansk, tysk og fransk tekst.

2350 Strandveiens Veiviser for 1885. Fortegnelse over Sommer
beboere og Næringsdrivende paa Strandveien [. . .] samt 
fuldstændig Sommer-Fartplan for Jernbaner, Dampskibe og 
Dagvogne. Udgivet af C. P. Petersen. [1885], 46 sider.
Side 27: Søllerød. Holte. Nyholte.
Side 28-29: Skodsborg. Vedbæk.

2351 M a l l in g ,  A n d e r s  Dansk salmehistorie. 1 9 6 2 —66. Bind 
1 -5 .
Bind 5, side 55-56: Trillende Vover og fraadende Bølger. [Af C. J. 
Boye].

2352 Et lille Uddrag af Nærum og Omegns Andelsbageri og 
Valsemølles Historie og Udvikling gennem Aarene 1907— 
1928. Lyngby, [1928], 4 sider.

2353 Lovgivning. [Angående forbud mod udførsel af klude. 
Med omtale af andragende fra ejerne af Strandmøllen og af 
Ørholm samt Nymølles papirfabrikker].
Ny Collegial-Tidende for Danmark 1842. Årgang 2, side 97-103.

2354 Anmærkninger og Forslag om Fortsættelse og Forbedring af 
ITelsingøers gamle Landevei paa Kjøbenhavns Amt. 
Politievennen 1827. Hæfte 48, side 639-45.

2355 Et Par Ord om Strandveien fra Vedbek til Kjøbenhavn. 
Politievennen 1836. Hæfte 81, side 193-96.

A R K I T E K T U R

2356 Hvem byggede hvad. Gamle og nye bygninger i Danmark. 
Redigeret af Harald Langberg. 2. udgave. 1968- . Bind 
1— , illustreret.
Bind 1, side 70, 95, 213-14, 262, 311, 312, 338: Harald Langberg: 
Concordiavej (Adventkirken i Nærum). Frydenlund. Næsseslottet
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(Dronninggård). Skodsborg Strandvej (Grevinde Danners Palæ). Ved
bæk Strandvej 320, 418 og 506. Øverød, Kuben (Rækkehuse).
Bind 1, side 96: Dyveke Helsted: Gammel Holtegård.
Bind 1, side 213, 261-62, 289-90, 309-10, 312, 338-39: Hans Erling 
Langkilde: Nærum Vænge. Skodsborgparken. Søllerødgårdsvej 34. Søl
lerød Park. Vangeboskolen. Vedbæk Strandvej 391-397 (Hotel Marina). 
Øverødvej 2 (Søllerød Rådhus).
Bind 1, side 288-89: Sven Allan Jensen: Søllerød.
Bind 1, side 289: Axel Bolvig: Søllerød Kirke.

2357 Furesøens Villakvarter. [1915]. 12 sider, illustreret.

2358 N is s e n , H elg e  Danske arkitekters egne huse. 1968. 151 
sider, illustreret.
Side 70-77: Krogholmgårdsvej 6, Trørød. Arkitekt: Johan Fibiger Gøtz- 
sche.
Side 78-85: Struensee Allé 9, Søllerød. Arkitekt: Peer Haubroe.
Side 118-25: Kongevej 167 B, Holte. Arkitekt: Steen Højby Rasmussen.

2359 Strandvej 506 , Vedbæk (Strandridergården)
[ J ø r g e n s e n , E u g e n ]  Thorvald Bindesbøll. Af -n-n. [Bl.a. 
om Strandridergården].
[Architekten]. Meddelelser fra Akademisk Architektforening 1898/99. 
Årgang 1, side 25-28, illustreret.

2360 [ G l ü c k s t a d t , V a l d e m a r ]  Det norske Hus paa Bel Colle 
ved Rungsted, opført Anno MCMVII. [1918], 42 sider, 
illustreret.
Side X I-X V : [Arkitektonisk beskrivelse af huset, som det blev opført 
ved Krags Mose i Søllerød. Arkitekt: Carl Brummer],

2361 400 danske landsbykirker. Forord, indledning og udvalg 
ved Johannes Exner. Redaktion og udarbejdelse af tekster: 
Jan Ebert. 1968. 192 sider, illustreret.
Side 96: Søllerød Kirke.

D I V E R T I S S E M E N T E R

2362 Jazz i Reprisen. 1968- . Årgang 1- .

2363 G j e d s t e d , J e n s  J ø r n  Rapport fra Reprisen. [Jazz-arran- 
gementer i Repriseteatret].
Jazzrevy 1968. Årgang 15, nr. 2, side 14-15.
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2564 G j e d s t e d , J e n s  J ø r n  Statistik i Reprisen. [Undersøgelse 
af de besøgendes jazzinteresse og motiv til at komme], 
Jazzrevv 1968. Årgang 15, nr. 3, side 17-18.

2365 Nærum Camping nær København, Ravnebakken pr. Næ
rum.
Camping 1962. Årgang 35, nr. 3, side 18, illustreret.

2366 Strandmølle Camping.
Camping 1963. Årgang 36, nr. 2, ved side 12, illustreret.

H I S T O R I E

2367 Sk o v m a n d , R o a r  Barrow with two stone cists. [Aggers- 
hvile].
Acta Archaeologica 1935. Bind 6, side 277.

P E R S O N A L H I S T O R I E

2368 Teologisk stat 1965—66. Redigeret af Sven Houmøller. 
1965-67. Bind 1 -2 .
Bind 2, side 400: Søllerød Kommune.

Bohr, N iels, 1885—1962 , fysiker, professor
236 9  M o o r e ,  R u t h  Niels Bohr. En biografi. 1968. 384 sider.

Oversat fra amerikansk efter nr. 1979b.
Side 15, 24: [Nærumgård].

Boye, C. f., 1791—1853 , præst, salmedigter
2370 [Hr. Seminarielærer Boyes Indsættelse i Søllerød Kirke den 

30te Juli 1826 som Præst for Søllerød Menighed],
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1826. Bind 46, spalte 1011-12.

Coninck, Frédéric de, 1740—1811, storkøbmand
2371 G a r r ig u e s , C. H. N . Silhouetten Garrigues’scher und ei

niger anderer Profile. Prag, 1930. 139 sider, illustreret.
Side 45-61: Frédéric de Coninck. [Side 56-60: Dronninggård].

Greve, Ane Hartwig, ca. 1742—ca. 1825, krokone
2372 R u d , A. J. Gunni Busck. Ret en Hjertekristen.

Kirkeligt Samfunds Julebog 1927, side 41-67, illustreret.
[Side 47: En from gammel krokone i Vedbæk, madam Greve, der på
virkede Gunni Busck stærkt i religiøs henseende].
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Hartmann, J. P. E., 1805—1900 , komponist
2373 Sø r e n s e n , A x e l  Studenter-Sangforeningen 1839—1889. 

Nogle Mindeblade. 1889. 252 sider, illustreret.
Side 31-32, 232: [Studenter-Sangforeningens skovture til Nærum og 
Skodsborg].

Kogsbølle, Erhard Ursin, 1833—1906 , brygger
2374 F a s t in g , S. O. Lægen Frans Casper Djørup’s Slægt. 1913. 

102 sider.
Side 26-27: Erhard Ursin Kogsbølle. [GI. Holtegård 1883-98 og Holte- 
gårds Fabrikker 1887-1906].

Kaarsberg, Hans Berlin, 1805—84 , pr ast
2375 K a a r s b e r g , H a n s  Memoirer. 1921—26. Bind 1—2.

Bind 1, side 4: [Forfatterens far, Hans Berlin Kaarsberg, som huslærer 
på GI. Holtegård 1829]-

Luxdorph, B. W ., 1716—88 , kancellideputeret, forfatter
2376 Su h m , P. F. Ueber (den verstorbenen Geheimderath) Bol

le Willum Liixdorph. [Tysk oversættelse af nr. 2124],
Sam[m]lung Angenehmer und Nüzlicher Reisebeschreibungen und Auf- 
säze Allerlei Inhalts (Leipzig) 1792, side 135-66.

2377 Scriptores rerum Danicarum medii ævi partim hactenus ine- 
diti, partim emendatius editi. Udgivet af Jacob Langebek 
[og P. F. Suhm]. 1772—1878. Bind 1—9.
Bind 7, 1792, blad a2-h ( = 2 7  sider): P. F. Suhm: Præfatio. [Hoved
sagelig latinsk oversættelse af nr. 2124],

2378 A n d e r s e n , V i l h . Tider og Typer af dansk Aands Histo
rie. Første Række: Humanisme. 1907—16. Del 1—2 i 4 
bind.
Del 1, bind 2, side 210-20: Luxdorph.

Munk, Kaj, 1898—1944 , præst, forfatter
2379 M u n k , K a j  Foraaret saa sagte kommer. Erindringer. 1942. 

357 sider.
Side 269-71: [Vikar på Holte Højere Almenskole 1919-20],
Flere udgaver.

Ottosen, Carl, 1864—1942 , overlæge
2380 Overlæge Carl Ottosen femoghalvfjerds.

Sundhedsbladet 1939. Årgang 59, nr. 9, side 3-4, portræt.
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2381

2382

2383

2384

Poulsen, Hans, 1876—1953, direktør
[ P e d e r s e n , L. O.] Direktør Hans Poulsen 60 Aar. Af
L. O.
Ugeskrift for Landmænd 1936. Årgang 81, side 815, portræt.

Sandfeld, Gunnar, 1908— , lektor
Sa n d f e l d , G u n n a r  Nye tider. Struer bliver købstad. 1900
—1920. Struer, 1957. 400 sider, illustreret.
Side 373-75: Slutning. [Barndomserindringer fra Ny Holte Stationsb\ 
med omliggende villabyer}.

Scharling, Henrik, 1836—1920 , teolog, forfatter 
Sc h a r l in g , H e n r ik  Livsminder. 1919. 450 sider.
Side 112-13: [Aggershvile sommeren 1870].
Side 118-25: »Min Hustru og jeg«. Digtning og Virkelighed.
Side 232-33: [Vandring fra Høje Sandbjerg til Aggershvile].

T O P O G R A F I S K E  B I L L E D E R

Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sve- 
rig. I Træsnit med Text. 1866—75. Bind 1—6, illustreret.
Bind 1, side 5-6 +  tavle: Eenrum ved Øresund. [Med træsnit efter teg
ning af Carl Baagøe].
Bind 5, side 25-26 +  tavle: Papirfabrikkerne Ørholm og Nymølle. 
[Med træsnit af Ørholm].
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formand:
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kasserer:
kommunekasserer O. Guldborg

næstform and:
* afdelingsingeniør G. S. Jørgensen

sekretær:
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Bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab 

for Søllerød Kommune

Formand:
professor, dr. phil. Roar Skovmand 

Kasserer:
* direktør R. Henriksen 

Næstformand:
* afdelingsingeniør G. S. Jørgensen 

Sekretær:
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M A L E R E N  E R IK  P A U E L S E N S  

D R O N N I N G G A A R D  B IL L E D E R  I 

DE C O N I N C K S  PALÆ

A f  Jens Fr. Nørbæk

Ved Københavns fornemste gade, Bredgade, ligger der på hjørnet af 
Dronningens Tværgade et stort palæ, der er kendt af mange køben
havnere som Håndværkerforeningen, af et mindre antal også kendt 
som Moltkes palæ, og et endnu mindre antal vil nikke genkendende, 
når de hører navnet de Coninck i forbindelse med palæet. I denne byg
ning, der i sin tid var ramme om en betydende adelsfamilies byliv 
inden for monarkiets grænser, et liv, der også satte sig spor i landets 
officielle kunstsamling, gemmes der, men dog synlig for alle alene i 
kraft af deres størrelse, en række vægudsmykninger, der er enestående 
i dansk landskabskunst. I denne byejendom genspejles en mands lyk
kelige kærlighed til et stykke artificiel natur, han havde skabt ude på 
sit landsted norden for hovedstaden i et landskab, der med sin fugtige 
og sumpede atmosfære har mindet ham om hans hjemland, Hollands 
havmættede jord og luft. Den tidligere hofejendom, ejet af den danske 
krone, men i dens givtigste periode udelukkende benyttet af den rege
rende dronning, deraf navnet »Dronninggaard«, blev drevet som et 
mønsterlandbrug, indtil ulykken ramte den, og den overgik efterhån
den først som krongods, senere, som et halmstrå flydende på et økono
misk usikkert hav, på private hænder, indtil den kom i storkøbmanden 
og negotianten Frédéric de Coninck’s eje. Han skabte ud af de misrøg- 
tede bygninger den ejendom, hvis hovedbygning eksisterer den dag i 
dag, med et haveanlæg, om hvilket der gik frasagn ud over landets 
grænser, og hvortil der var offentlig adgang, i begyndelsen ganske frit 
for enhver, senere måtte der dog hentes adgangskort på købmandens 
kontor i hovedstaden.

Selve navnet Dronninggaard  lå uden for de forjættende betegnelser, 
som datidens rigmænd ellers besmykkede deres besiddelser med. Flere
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af disse storkøbmænd havde arbejdet sig op fra små kår til deres nu
værende magtfulde stillinger inden for den danske empires nouveau- 
richehandelsverden, og som navne til deres jordiske besiddelser valgte 
de klingende af geografien inspirerede navne. I realiteten var de just 
ikke ombølget af den forjættende krydderiluft, som var med til at 
fylde deres punge med tungt guld, men de var nærmere, deres oprin
delse til trods, magiske trylleformularer, hvormed de nu rige mænd 
mente at kunne binde deres domæners ve og vel. Navne som »Bonne 
Esperance« og »Constantia« vidner om ejernes ønske om den nye rig
doms varighed under det gode håbs ægide. Derimod skriver navnet 
Dronninggaard sig fra 1661, da dronning Sophie Amalie fik overdra
get ejendommen til sit eget brug, medens kong Frederik m på samme 
tid tog det nærved liggende »Frederiksdal« i brug især som jagtgård. 
Dronningen drev sit »holstenske bondehus« som et mønsterlandbrug, 
men efter hendes død ; 1685 kom der en kongelig forpagter på gården. 
Den blev forsømt, o ^ i 1688 gik den op i luer. Ruiner af dronningens 
ejendom kunne ses et stykke op i det 19. århundrede. m. ^

Først i sommeren 178 1, da Frédéric de Coninck18 (17 4 0 -18 11)  køber 
ejendommen med de store tilliggender, vågner stedet op til sin anden 
blomstringsperiode. De Coninck opfører det, der nu er kendt under 
navnet »Næsseslottet«, som »Ny Dronninggaard« i Ludvig x v i’s stil. 
Som så ofte fra denne periode i dansk bygningshistorie kendes arkitek
tens navn ikke1, men man ved dog navnet på den naturelskende dilet
tant, der har anlagt den store have og park med den romantiske tids
alders sans for det teatralske i iscenesættelsen omkring de smukke 
udsigter, som Furesøens bredder er så rig på, også den dag i dag. Fure
søen i det hele taget er det bærende element i anlægget, og manden, 
der benyttede dette element måske ubevidst, var den hollandskfødte 
officer, oberst J .F .H . de Drevon (1734-97), der for efterverdenen 
ikke erindres så meget for de templer, skyggefulde lysthuse, mindes
mærker, eremitboer, statuer og kunstige gotiske ruiner, som anlægget 
fyldtes med, men mere for den beskrivelse over Dronninggaard i to 
dele, samlet i ét bind, som han i 1786 udarbejdede med en tilegnelse 
til de Coninck’s svigerinde, Caroline de Joncourt. Bogen er forsynet 
med tegninger over den arkitektur af allehånde art, der udsmykkede 
stedet, samt med tegninger af den omgivende natur, hvori huse og 
mennesker vederkvæger sig, dels af ham selv, dels for størstedelens 
vedkommende af maleren Erik Pauelsen (1749-90) efter dennes male-
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E rik  Pauelsen. Avlsgården. Dronninggaard. B etegnet fo rn eden  m o d  højre: E. Paulsen. 
F. 178(?); årstal korrigeret. Dørstykke. 93x153 (lysmål). Olie på lærred. 
Håndværkerforeningen. (Fig. nr. 1).
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E rik  Pauelsen. Den kinesiske ø. B etegnet E. Pauelsen pinx. 1788. 47x62. Olie på 
lærred. Privateje. Forarbejde til dørstykket? (Fig. nr. 4).

Erik Pauelsen. Den kinesiske 0. Betegnet jorneden til højre: E. Paulsen. F. 1785.
93x147 (lysmål). Dørstykke. Olie på lærred. Håndværkerforeningen. (Fig. nr. 5).



Erik Pauelsen. Sjællandsk landskab med en indsø. B etegnet fo rn eden  på m id ten  
E. Paulsen. F. 1786. 49x62,5. Statens Museum for Kunst, Sp. 882, dep. Amalien
borg. (Fig. nr. 6).

E rik  Pauelsen. Vue de I’Isle Chevalier. Tegning. Fotografi efter Drevons beskri
velse over Dronninggaard. Kunstakademiets bibliotek. (Fig. nr. 7).



E rik  Pauelsen. Vejen fra Kongevejen til Dronninggaard (nuv. Dronninggårds Allé). 
Ikke betegnet. Dørstykke. 93,5x148 (lysmål). Olie på lærred. Håndværkerforeningen. 
(Fig. nr. 8).

Erik Pauelsen. Søjlen for handel og søfart. I baggrunden Dronninggaard. Betegnet
nederst til venstre: E. Paulsen. F. 1785. Dørstykke. 88x153 (lysmål). Olie på lærred.
Håndværkerforeningen. (Fig. nr. 9).



E rik  Pauelsen. Djævlebroen i Rude Mark skov. Dronninggaard. Ikke betegnet. Dør
stykke. 97,5x148,5 (lysmål). Olie på lærred. Håndværkerforeningen. (Fig. nr. 10).

Erik Pauelsen. Eremithytten. Dronninggaard. Ikke betegnet. Dørstykke. 94,5x150,5
(lysmål). Olie på lærred. Håndværkerforeningen. (Fig. nr. 11).



¿ i  Chuy-L*/Avi Kf f o n t /

Jobs. W ied ew elt. Obelisken rejst til ære for Drevon. Se teksten til note 12. Ændret 
i sin endelige udformning, jfr. gengivelsen af samme obelisk i Drevons beskrivelse, 
9. Dessein og pag. 14. (Fig. nr. 12).



rier i de Coninck’s palæ inde i hovedstaden, ialt sytten tegninger. Disse 
malerier blev netop færdige i 1786.2

Maleren Erik Pauelsen var i årene 1785-86, hvori han daterer sine 
billeder, ikke ukendt med den form for interiørkunst, hvormed han 
har udødeliggjort sit navn i dansk landskabskunst i de Coninck’s 
palæ. Han har, medens han endnu gik på Akademiet på Charlotten- 
borg, udsmykket sin svigerfaders lejlighed på Østergade, nuværende 
nr. 16, med bibelske temaer, hvori hans forbilleder især kommer til 
syne, både Mandelberg, Peder Als og Gustav Pilo, men allerede i disse 
ungdomsarbejder viser den begavede unge kunstner sin sans for at 
komponere et billede, hvori han tager hensyn til, at det skal virke i et 
borgerligt hjem i et hus uden nævneværdig arkitektur. Denne interiør
kunst er næsten intakt i dag, selvom der nu er rettet ret kraftige an
greb på hele indholdet. Senere, i 1780, rejser Pauelsen sammen med 
sin relativt nye hustru ud på en stor udenlandsrejse, der bringer ham 
til Paris via Hamburg og Düsseldorf, hvor han bliver udnævnt til 
titulær professor3, og senere videre til Rom over Firenze og Bologna. 
Anledningen til udenlandsrejsen er den, at Pauelsen i 1777 vinder 
Akademiets store Guldmedalje, hvormed normalt fulgte et stipen
dium til rejsebrug, men da der ikke var noget sådant ledigt, rejser 
Erik Pauelsen ud for sine egne midler og vel især for konen, den rige 
bagerdatters, formue4. Han har dygtiggjort sig på rejsen, da han ven
der hj em i 1 7 8 4, malet og kopieret efter de mestre, der var attråværdige 
for kunstnerne på dette tidspunkt, og der er en afgjort forskel på de 
to her nævnte interiørudsmykninger i selve behandlingen. De første 
er malet i stor hast, næsten impressionistisk, noget han har lært hos 
Pilo, men overlegent i kompositionen, medens den sidste suite er vege
tativ i sin holdning, understregende det pastorale i opgavens atmos
fære og idé, noget ganske nyt i dansk malerkunst med linier tilbage 
til gammel hollandsk landskabskunst, men også med rod i en nyere 
tids opfattelse af det romantiske landskab med en frigjorthed af det 
kulisseagtigt opbyggede billedrum, tangerende det overlegne.

Det første af de to største billeder i palæet er dateret 1785 og frem
viser det, vi i dag benævner »Næsseslottet« med bygningen liggende 
næsten skjult mellem træerne (fig. nr. 2). I billedet har Erik Pauelsen 
anvendt det skrå perspektiv helt fremme i billedets forgrund, og det 
fortsætter gennem rækværket ved søen, videre ind på stien ind mel
lem træerne, med den skjulte gartnerbolig, langs med søen for i en
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skarp spids vinkel at dreje ind i landet bagved med afslutning i en 
række høje trækroner under en lysende plet i skyerne. Gennem dette 
zig-zag perspektiv er beskueren på den behageligste måde, uden selv 
at vide det, ført ind i landskabet, der kranser den store Furesø; søen 
er den effekt, der anslår billedets tonalitet i den rolige, blanke, næsten 
vemodige søflade, understreget af de få både med villige, bløde sejl. 
Da hele suiten var færdig i 1786, var digteren Rahbek overstrømmen
de i en omtale af PauelsensDronninggaardbilleder5, og senere tider har 
deri villet se noget tidstypisk, og har forsøgt at decimere Rahbeks 
begejstring og billedernes kunstneriske værdi. Rahbek havde slet ingen 
anden mulighed at udtrykke sig på -  billederne var simpelthen noget 
epokeskabende i dansk kunst, noget nyt, der aldrig før var set, selvom 
både Jens Juel og ikke mindst J . P. Lund havde forsøgt sig i landskabs- 
kunsten, den første dog udelukkende som en behagelig afbrydelse i 
sin portrætproduktion og den anden i en mere teatralsk manér.

Året efter, i 1786, afleverer Erik Pauelsen det andet store vægmaleri 
til de Coninck’s palæ, med en skildring af Dronninggaard og nærmeste 
omegn, hvor en smedie er den bærende enhed i både komposition og 
handling, taget oppe fra egnen omkring den tidligere kgl. stald, Ru- 
dersdal (fig. nr. 3). Smedien, der er anbragt helt fremme til venstre i 
billedets forgrund, er et genreagtigt led i hele billedet, uden at det 
derved gør billedet til senere tiders skildringer af lignende scener. 
Det hele er bundet af den lette og landskabelige tone, der svøber 
scenen i et blødt lys. Over smedien lader nogle træer deres yndefulde 
og kuplede løvpuder gå op mod himmelen i en kniplingsagtig arabesk. 
Efter et hvilested ved smedien, går øjet videre ude over søens blanke 
flade for at passere halvøen Næsset med Dronninggaard og vandet 
dér bagved for at slutte i det disede landskab i horisonten6. Disse to 
store vægmalerier er i kraft af deres størrelse, men også i kraft af de
res sjælfulde udførelse, en formidabel hyldest til Furesøen og det om
givende land. Aldrig før er et dansk landskab i den grad ramt i sin 
tone som netop i Erik Pauelsens maleriske skildringer af det nord
sjællandske sødistrikt, ganske på samme måde som han når en fuld
endt skildring af Norge i sine desværre aldrig af ham fuldførte norske 
vedutter fra 1788. A f de dørstykker, han i sin tid malede til palæet, er 
der i dag seks tilbage, medens andre er forsvundne, og de må søges -  
med et vist forbehold -  i Drevons beskrivelse af Dronninggaard7, 
men de resterende stykker føjer sig sfnukt til den maleriske skildring
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af stedet med dørstykket af den opkørte vej, den nuværende Dron- 
ninggårds Allé, som en smuk indledning til suiten (fig. nr. 8). I dette 
billede benytter Erik Pauelsen vejens føring som et perspektiv, der 
går fra billedets forgrund og ind i billedet, nænsomt og fint i linje
føringen i harmoni med de mørke farver i billeder. Det var ad denne 
vej, man kom til Dronninggaard, men det var også ad denne vej, de 
Coninck i 1785 forlod stedet, ind mod Kongevejen, der førte ham til 
palæet i Dronningens Tværgade.

De øvrige dørstykker afbilder de fleste af de foreteelser, arkitekten 
A. J . Kirkerup havde udstyret have, park og skov med, men der er 
også et billede af den gamle, nu forsvundne bindingsværksgård, avls
gården, liggende i landskabet med de karakteristiske længer og gavle 
i deres arkitektonisk enkle skønhed8 (fig. nr. 1). Desuden er der et 
maleri med selve Dronninggaard og billedhuggeren C. F. Stanleys søjle 
for handel og søfart, de Coninck’s virkeområde9 (fig. nr. 9), og en ren 
landskabelig skildring af bækken ved Rude Mark skov med en skovvej 
og en høstak10 (fig. nr. 10). A f hvad vi i dag synes er snurrepiberier, 
er der et billede med eremithytten (fig. nr. 1 1 ) ,  der lå i nærheden af 
Frederikslund, et udslag af tidens hang til romantik i ensomhed, og 
endelig et dørstykke med den såkaldte kinesiske 0, eller Chevalierøen 
(fig. nr. 5). Udover Drevons beskrivelse findes der andre litterære kil
der, der skildrer Dronninggaard og omegn, og blandt dem er von Ram- 
dohr’s beskrivelse af en rejse, en voyage pittoresque, som han i 1790
i anledning af en diplomatisk mission foretog til Danmark, og heri 
fortæller han om stedet, som han kalder Dromigaard, efter at have 
karakteriseret den engelske have som en hollandsk-engelsk bastard, 
at det kinesiske lysthus i blomsterhaven er noget af det smukkeste, 
der findes blandt Dronninggaards mange opfindelser. »Die meublen 
sind alle würklich chinesich, und mit äuserster feinheit gearbeitet«, 
skriver han om det indre, og fra den yderste spids på halvøen har man 
en meget smuk udsigt. Von Ramdohr hører til dem, der synes, at der 
mangler enhed og fasthed over hele anlægget, og han synes endvidere, 
at der er for mange smukke udsigter, både naturlige og arrangerede, 
og det er yderligere med til at forflygtige anlæggets karakter. Imid
lertid har det hele vakt hans opmærksomhed, og han har gjort de 
Coninck’s ejendom sin opvartning; man må huske, at skaberen af an
lægget ikke var havearkitekt, men dilettant i ordets bedste betydning, 
og alle snurrepiberierne er måske løbet af med hans kritiske sans,
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men ikke desto mindre var det noget, man talte om også uden for 
København11.

Sammen med billederne i palæet findes der en del skitser i forskellig 
målestok, dels i statseje, dels ude i den private kunsthandel. Medens 
man må betragte Erik Pauelsens og Drevons tegninger som efterteg- 
ninger, hvilket også fremgår af teksten i beskrivelsen, er de her nævnte 
skitser at betragte som forarbejder til de store vægudsmykninger i 
palæet i Dronningens Tværgade. På den auktion, der afholdtes umid
delbart efter malerens usaligt tidlige død i 1790, findes der 10 skitser 
af forskellig størrelse, og da de kunne separeres, er de sikkert blevet 
spredt for alle vinde. Derudover er der i samme katalog nævnt to bil
leder af samme størrelse, velsagtens pendanter, hvoraf det ene fore
stiller et landskab, »paa hvis Forgrund sees en Obelisk«, og det andet 
forestiller Dronninggaard med den kinesiske 0 i midten. Obelisken er 
identisk med billedhuggeren Johs. Wiedewelts obelisk til ære for Dre- 
von, hvortil tegninger er opbevaret i Kunstakademiets samlinger12. 
Sujettet med den kinesiske 0 kendes i flere udgaver, hvoraf et (fig. nr. 
6) findes på Statens Museum for Kunst deponeret på Amalienborg 
sammen med andre af Pauelsens billeder, både danske og norske. De 
billeder, der nu er i statseje, er identiske med dem, kong Frederik vi 
gav ordre til at opkøbe, da han erfarede om malerens bratte død. De 
har i sin tid hængt på Frederiksberg slot samlet som en enhed i en af 
salene, hvor de har gjort et overvældende indtryk på den følende 
skjald Adam Oehlenschläger, der i sin barndom levede på slottet, på 
en sådan måde, at han i moden alder endnu erindrer det, da han skri
ver sine ungdomserindringer13. Senere kommer de fra slottet på bak
ken, da det ikke mere er kongelig bolig, og billederne opbevares på 
Christiansborg slot indtil nuværende opholdssted; i privateje findes 
endnu et billede med den kinesiske 0 (fig. nr. 4), dateret sandsynligvis 
178814, altså et par år senere end de egentlige billeder i palæet, der er 
færdige 1786. Derudover findes der endnu en skitse til et Dronning- 
gaardbillede, i privateje på den udstilling, som Kunstforeningen arran
gerede i 1920 over Pauelsens arbejder; senere dukkede den op på en 
auktion i København15.

Skitserne er alle af uens mål, dog med en vis samhørighed heri, 
hvilket fremgår af de to omtalte pendanter. De billeder, Frederik vi 
lod opkøbe i 1790, er også af temmelig ens størrelse, medens der på 
Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg findes en skitse da
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teret 1785 med en bro16, der fører over til øen, med brune klinter i 
baggrunden, et karakteristisk østjysk træk, der går igen i Furesøens 
topografi, af endnu mindre mål, og det kan måske henregnes til de 10 
skitser, der kunne separeres ved auktionen efter malerens død.

Erik Pauelsens interesse for landskabsmaleriet har været vakt lige 
siden hans dage på Akademiet, hvor han dyrkede det bl. a. i »Nogle 
Heste ved en Sø« ( 17 7 1) , og ikke mindst på den store udenlandsrejse 
både i egnen omkring Firenze og Neapel, hvilket sidste hidtil har væ
ret overset. Rent stilistisk skal hans forbilleder søges mellem engelske 
landskabsmalere17; blandt hans egne malerier figurerer i en forteg
nelse, som hans enke i en bestemt anledning har udarbejdet derover, 
to landskaber i vandfarve »af en engelsk Mester«. Hvem denne me
ster er, er det ikke lykkedes at finde frem til, men da de øvrige nævnte 
malerier er kommet i først kongelig og siden statslig eje, er der måske 
håb om, engang at finde frem til dem. Men de to billeder vidner om 
Pauelsens interesse for engelsk landskabskunst.

Hans betydning for andre kunstnere var stor. Den danske maler 
Hans Hansen kopierede et fortræffeligt landskab af ham, Jens Juel 
havde sammen med et figurbillede hængende »Et Landskab af Paul
sen« og J .  C. Dahl havde i sin rejseliste over en rejse til Danmark no
teret sig en adresse, hvor »Et Landskab af E. Pauelsen er at faae«.

Det er mærkeligt at forestille sig, at hverken Dronninggaard eller 
Erik Pauelsens malerier nærved ikke var blevet til det, vi kender i dag, 
idet de Coninck førend købet af Dronninggaard havde planer om at 
købe Bolle Willum Luxdorphs gård ved gadekæret i Nærum18 -  der er 
unægtelig en afstand mellem det, ganske vist, store kær og Furesøen.

N O T E R

1. Se dog dr. phil. Eiler Nystrøm i indledningen til hans udgivelse af Drevons be
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Forud herfor skrev Ch. A. Been i »Tidsskrift for Kunstindustri« 1895, pag. 141- 
55, om »Dronninggaard i Frederik de Conincks Tid«.
Hakon Lund i »Danmarks Bygningskunst«, redigeret af Harald Langberg og 
Knud Millech, 1963, pag. 310.

2. a. Drevons originale manuskript findes i Det kgl. Bibliotek,Ny kgl. Samling 2080, 
i ° :  »Description de Dronninggaard Terre Située dans l’Isle de Zelande..........
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Copenhague 1786«. Udgivet 1930 af Alfred Goods Personalhistoriske Fond: Dre- 
vons Beskrivelse af Dronninggaard 1786 med Tegninger af Erik Pauelsen, med 
indledning af dr. phil. Eiler Nystrøm.
b. Drevons beskrivelse er ikke noget nyt i sin art, udarbejdet som en slags vej
leder for den besøgende, i dette tilfælde de Coninck’s svigerinde Caroline de 
Joncourt. Kong Ludvig xiv af Frankrig lavede egenhændigt en lignende vejled
ning til en unægtelig større have og park: »Maniere de montrer les Jardins de 
Versailles, Textes de Louis xiv«, ca. 1690, udgivet 1956 af Raoul Girardet.

3. Erik Pauelsen blev aldrig udnævnt til professor ved Akademiet i København, 
ikke på grund af manglende færdigheder, hvad hele hans oeuvre viser. Imidlertid 
anvendes titlen i samtiden som noget naturligt, endog i mødereferaterne fra Aka
demiets møder. Kunstakademiets Arkiv, dagbog litra D, Rigsarkivet.

4. Erik Pauelsen indgik i 1777 ægteskab med Anna Elisabeth Lobeck, datter af 
bagermester Lobeck. Rejsestipendiet fik Erik Pauelsen først i 1784 for en tre
årig periode.

5. Knud Lyhne Rahbek om Erik Pauelsens Dronninggaardbilleder i månedsskriftet 
»Minerva« 1786 1, pag. 385-87, jfr. pag. 101.

6. Skitse til vægmaleriet (»Smedien«), udstillingen »Søllerød i Billeder«, Søllerød 
Rådhus, arrangeret af Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune,
1967, katalog nr. 64a: »Udsigt over Furesøen« (35x73); ikke signeret,rentoileret; 
privateje.

7. Af tegningerne i Drevons beskrivelse er 10 tegnet af Erik Pauelsen efter egne 
malerier, 4 er tegnet af Erik Pauelsen efter Drevon og 3 er tegnet af Erik Pauel
sen uden forlæg. Af de 10 malerier i de Coninck’s palæ, er der altså de to store 
vægmalerier og 6 dørstykker tilbage.
Mag. art. Erik Fischer mener i sin artikel Søllerødlandskaber og -Bygninger i 
Billedkunsten, »Søllerødbogen« 1942, pag. 58, at tegningerne er udkast til male
rierne i de Coninck’s palæ, hvilket altså ikke er tilfældet.

8. Samme udstilling som under 6., katalog nr. 64b: Dronninggaardbillede (95x150), 
signeret forneden mod højre E.Pauelsen F 1 7 8  (? ). Håndværkerforeningen.

9. Cf. katalog nr. 61, samme udstilling: Elias Meyer: Næsset (35x41), ikke signeret. 
Samme sujet som hos Erik Pauelsen indtil forveksling, også i malemåde.

10. Christian Elling: Den romantiske have, 1942, pag. 82. Én gang for alle henvises 
der til dette grundlæggende værk.

11. F. W. B. von Ramdohr: Studien zur Kenntnis........auf einer Reise nach Däne
mark i, Hannover 1792, pag. 218 f.
Von Ramdohr var appellationsråd ved det danske hof, medlem af Akademiet 
1790-1821.
Registrator Bjørn Fabricius har venligst henledt min opmærksomhed på V. Thor- 
lacius-Ussings artikel i »Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog« 1963: 
Den kinesiske stue på Christianssæde, hvori der omtales to bambusstole fra 
Dronninggaard, nu i Etnografisk Samling, Nationalmuseet (pag. 442 f, afb. 
pag- 437)-

12. Johs. Wiedewelt: »En Obelisk paa Dronninggaard« 1783, arbejdstegning, pen, 
pensel, tusch, vandfarve. Ikke betegnet. 363x455. Samlingen af arkitekturtegnin
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ger, Kunstakademiets Bibliotek, nr. C 14. Endvidere: Fr. J.Meier: Efterretninger 
om Billedhuggeren Johannes Wiedewelt etc., 1877, pag. 170.

13. a. Oehlenschlägers Erindringer, sammendragne og udgivne af F. L. Liebenberg 
og Otto Borchsenius, København 1872, pag. 13.
b. F. R. Friis: Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie, København 1872- 
1878, pag. 99. Fortegnelse over Malerier og Kobberstik som i September Maaned 
1868  bleve førte fra Frederiksberg Slot til Christiansborg.

14. Signeret: E. Pauelsen pinx. 1 7 8 8  (datering tvivlsom).
ij . »Arbejder af Maleren Erik Pauelsen«, udstillet Kunstforeningen 1920:

-  katalog nr. 55: Studie til vægmaleriet i de Coninck’s palæ (35x73). Fra Bugges 
Samling, privateje. Sandsynligvis identisk med katalog nr. 64a, udstillingen »Søl
lerød i Billeder«, Søllerød Rådhus 1967.
-  katalog nr. 56: »Landskab ved Dronninggaard« (46x60). Studie til vægmaleri i 
de Coninck’s palæ (?). Tilhører Statens Museum for Kunst, Sp. 882, deponeret 
Amalienborg. Identisk m ed en fremstilling af den kinesiske 0 .

16. Frederiksborg katalog 1943 nr. 5062: »Landskabsmaleri med sø og skovbevokset 
halvø, kaldet Dronninggaard« (45,5x55,5). Signeret nederst til højre: E. Pauelsen 
F. 1 7 8 $. Dette maleri sammen med det andet sammesteds vil dog kræve en nær
mere undersøgelse.

17. Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danmark 1750-1875, stilhistoriske hoved
træk, København 1935, pag. 17, gengivelse af ladegården fig. 7.
I en skrivelse til konferentsråd Ancher (Carsten Tank Anker, 1747-1824) dateret 
25. marts 1792, opfører Pauelsens enke endvidere i en fortegnelse over nogle 
malerier, der skulle købes af kongen, to smukke landskaber af en engelsk mester. 
Disse akvareller synes at være gået tabt. Det kgl. Bibliotek, Håndskriftssamlin
gen, Ny kgl. Samling 743, i ° .  -  Rigsbibliotekar Palle Birkelund takkes for en i 
anden anledning henvisning til dette manuskript.

18. »Luxdorphs Dagbøger« ved Eiler Nystrøm, 1915-30, bd. 2, pag. 229 og 233: 
16.6.1781: ... »Bagger besøgte og meldte, at de Coningh ville kiøbe min Gaard 
i Nærum«.
31.7.1781: « . . .  Brown (kiøber) Dronninggaard for 17000 Rdr. Luxdorph 
husker fejl, når han anfører generalkrigskommissær John Brown (1723-1803) 
som køber, men da der iflg. dagbogen netop på denne dag sker andre store ejen- 
domsskifter, er Luxdorphs lapsus forståelig.
Iøvrigt har Luxdorph, også iflg. dagbogen, den 15.7.1783 »Beseet de Conings 
Kilde og Eremit-Hytte« og den 31. samme måned »Vi kiørte til Næsset og besaae 
de Conings Bygning (d. e. det nyopførte Dronninggaard), Anlæg til Have og den 
deilige Fodstie langs Weile Sø«.

Mål er for oliemaleriernes vedkommende angivet i cm, for tegningernes i mm, 
højden først.

For yderligere litteratur henvises til Weilbachs Kunstrierleksikon, bd. 2, 1949, 
pag. 528-30, samt J. B. Friis-Hansen og Finn Siente: Litteratur om Søllerød kom 
mune. En bibliografi. Udgivet af Søllerød Kommunebiblioteket (1-2), 1968, nr. 
1699, 1700, i7i8-22a.
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S T A M P E N  I J Æ G E R S B O R G  D Y R E H A V E  

A f  Fritz Alten

Gennem mange år har utallige vist gjort turen fra Hjortekær ad vejen 
gennem Stampeskoven og Jægersborg Hegn mod Raadvad og oplevet 
det befriende, overraskende udsyn over Mølledammen ved Stampen, 
hvor man tillige engang kunne glædes over en nydelig og ejendomme
lig gruppe af gule bygninger, der spejledes i vandet. De forsvandt un
der sidste krig, og i dag er der intet på stedet, der minder om det travle 
liv, der her udfoldedes for længe siden.

Stampemøllen, som lå her, kunne følges tilbage til omkring 1500 
som korn- og valkemølle. I 1760 erhvervedes møllen af Børnehuset 
på Christianshavn, en straffeanstalt, hvor fangerne bl. a. beskæftigedes 
med klædetilvirkning for militæret og som led heri behøvede en valke
mølle. Valkningen bestod i en æltning af det vævede tøj ved hjælp af

Stampens hovedbygning, set fra syd mod nord, ca. 1910. Fot. Peter Alstrup. Fra ven
stre ses P. N. Carlsens hovedbygning og varemagasin, derefter C. F. Carlsens spinderi. 
(Det Kgl. Biblioteks Billedsamling).
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Generalstabskort 1855. Man ser de nærmeste lokaliteter: N<eru?n, W esselsm inde, 
bomuldsvæveriet G odth aab , der eksisterede 1840-80, og endelig R aa d va d  Knivfabrik. 
Mod syd H jortekæ r.
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træstolper, der ved vandkraft bevægedes op og ned i et æltetrug, hvori 
det af sæbevand gennemtrukne stof anbragtes. Ved denne behandling 
tilsigtedes at gøre klædet tæt og fast i strukturen.

Under de vanskelige politiske forhold i 1760erne med en truende 
krig med Rusland i udsigt steg kravene om leverancer fra Den kgl. 
militære Uldmanufaktur til hæren, og fra Børnehuset erhvervede man 
da i 1763 valkemøllen i Jægersborg Dyrehave. Den militære Uld
manufaktur besad møllen indtil 1835, hvor den solgtes til kontorist i 
Den kgl. grønlandske Handel Peter Nicolai Carlsen.

P. N. Carlsen var søn af kaptajn, senere pakhusforvalter Friedr. 
Carlsen og født i »det gale pengeår« 18 13  under statsbankerotten, i 
hvilket år faderen døde. Hans moder Ane Cathrine Carlsen, født Kis- 
ling, sad som enke i ejendommen Amaliegade 23, hvor hun i 1834 
boede med tre sønner. P. N. Carlsen var på dette tidspunkt ansat som 
kontorist i Den kgl. grønlandske Handel.I 1835 ægtede han den ældste 
af klædefabrikør J.C .M odew egs døtre, Emilie. Året efter udnævntes 
Carlsen til krigskancellisekretær.

De to familier synes at have kendt hinanden fra kvarteret St. Annæ 
i København, hvor J .  C. Modeweg boede og drev sin klædefabrikation 
i Dronningens Tværgade 54, indtil han i 1832 flyttede til Brede, og 
såvel P. N. Carlsen som Modewegs søn, Julius Emil (1813-69), døbtes
1 Garnisons kirke.

Ved P. N. Carlsens overtagelse af Stampen bestod denne af 2 stam- 
peværker drevet af 2 underfaldshjul, og hele anlægget bestod af 5 
teglhængte énetages længer af mur og bindingsværk. Samtidig fik 
Carlsen af Rentekammeret tilladelse til at opføre en kornmølle med
2 melkværne. Der skulle være gode muligheder for at skabe en kunde
kreds i området, da den nærmeste kornmølle, Fuglevad Vandmølle, lå 
temmelig langt borte fra Nærum og Søllerød. Som supplement til 
mølleriet oprettedes på Stampen et bageri, og bagergården i Nærum 
købtes til udsalg. Det økonomiske grundlag fik Carlsen uden tvivl 
gennem sin svigerfader, J . C. Modeweg, der har set en fordel i at få 
adgang til en valkemølle til hjælp for Brede Klædefabriks produktion. 
1 øvrigt fik Stampen stadig en del valkning til udførelse fra Den mili
tære Klædefabrik i Usserød og fra Børnehuset på Christianshavn; de 
gamle kontakter opretholdes trods ejerskiftet.

Omkring 1840 søgte P .N . Carlsen at etablere endnu en virksom- 
hedsgren, idet han erhvervede ret til oliefremstilling og sæbesyderi.
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Stampens valkemølle 1824. Konstruktionstegning af tømrermester J. C. Panier, snit. 
Fra venstre mod højre: valkekar, hvori klædet neddyppedes i kogende vand og sæbe
lud, hvorefter det lagdes i valkekummen til højre foran transmissionshjulene fra 
vandhjulet. Knastakselen over transmissionshjulet løftede kontinuerligt de lange 
stamper op og lod dem dumpe ned mod klædet i valkekummen. (Nationalmuseets 
Billedarkiv).
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Kort der viser beliggenheden af Stampemøllen (litra Q) og de dertil hørende byg
ninger 1818. (Nationalmuseets Billedarkiv).

Til dette formål omdannedes det ene af stampeværkerne til oliepresse. 
Der synes dog ikke at være kommet noget ud af dette foretagende.

Under de nævnte byggearbejder benyttede Carlsen lejligheden til 
at få den gamle vej fra Dyrehaven til Nærum, der — lidt ubekvemt — 
gik gennem Stampens gårdsplads, forlagt nord om fabrikken. Her går 
den endnu -  og kunne med rette bære navnet P .N . Carlsensvej.

400



Stampen set fra syd mod nord, ca. 1850. Maleri af Ernestine Ramus. Frøken Ramus 
var elev af maleren A. T. Schovelin og selskabsdame på Stampen hos enkefru Carl
sen. Fra venstre mod højre ses: terrassehaven, hovedbygningen, varemagasinet, de 
lave bygninger er valkemesterbolig, de to stampeværker med skur over hver sit 
vandhjul, kornmøllen med de to kviste og, delvis skjult af træer, væveriet. I hori
sonten højderne ved Nærum. (Privateje).

Peter Nicolai Carlsen (1813-48).
Sekretær, fabrikør, 

ejer af Stampen 1835-48. 
Litografi efter daguerreotypi 1845.

(Det Kgl. Biblioteks 
Billedsamling).

401



4°2



4°3



Stampen set fra syd mod nord, ca. i860. 
Fot. H. Cohen. Bemærk fru Carlsens for
årsrengøring! og vaskebroeme i Mølle
dammen samt fabriksklokken i sin tøm
merstabel foran bindingsværkshuset. 
(Det Kgl. Biblioteks Billedsamling).

Emilie Louise Carlsen, født Modeweg 
(1811-62), ejer af Stampen 1848-62. 
Udateret daguerreotypi. (Privateje).
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Til bekvemmelighed for Stampens arbejdere, der efterhånden ved 
udvidelserne kom til at danne et helt lille samfund, fik Carlsen bevil
ling til udsalg af høkervarer.

Forbindelsen mellem de to mølleåfamilier blev anledning til et sam
arbejde mellem J .E .  Modeweg og P. N. Carlsen, idet de i 1842 sam
men fik privilegium på at indrette og drive en klædefabrik på Stampen 
under navn »N. Carlsen og Modeweg jun.«

I de følgende år udbyggedes virksomheden ved opførelse af nye 
bygninger og installation af tekstilmaskiner. Midlerne hertil fremskaf
fedes ved lån hos den ældre Modeweg -  mod pant i den nyoprettede 
fabrik.

En større ildebrand ramte ejendommen i 1843, hvorved hele hus
gruppen på Mølleåens nordlige bred lagdes i aske. Der opførtes nu en 
ny hovedbygning, et vinkelhus med kvist mod vejen og haven, her
skabeligt udstyret med rummelige, panelerede værelser. Husets ydre 
havde et senklassicistisk præg: lave kvistgavle, små pilastre mellem 
kvistvinduerne og en fin, rytmisk fordeling af døre og vinduer i stue
etagen, ganske som huset endnu befandtes ved nedrivningen i 1942. 
Bag hovedbygningen og sammen med denne dannende et hyggeligt 
gårdinteriør med vandpost, rejstes en 4-etages magasinbygning, op
ført af stampet ler, med 1 m tykke mure. Denne byggemåde var ca. 
1800-1860 meget brugt, især til avlsbygninger o. lign., således på Dron
ninggaard, Søllerødgaard og Strandmøllen. Det nævnte magasin an
vendtes dels til lager for klæde, dels til lager for brød, fremstillet af 
det til kornmøllen knyttede bageri. Underrummene nærmest fabrikør- 
boligen benyttedes som stald og vognskur for fabriksvognene, på 
hvilke virksomhedens produkter førtes til byen. I den modsatte ende, 
nærmest Rådvadvejen, lå bageriet med ovne og æltemaskiner. Valke
værket berørtes ikke af branden, lige så lidt som kornmøllen og en bag 
denne liggende fløj, der rummede klædefabrikkens karte- og spinde- 
maskiner.

Noget senere opførte Carlsen langs Hjortekærvejen en længe til 
væveri og arbejderbolig og tillige hermed det ejendommelige »Schwei
zerhus« med den omløbende altan. Alle disse huse henlå endnu op 
mod 1940 i malerisk forfald, et yndet motiv for talrige postkort.

Klædefabrikkens produktion opgives i 1844 til 15.000 alen klæde, 
tæpper og dækkener årligt.

Som betydelig ejendomsbesidder i Søllerød sogn havde fabrikør
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Stampen set fra sydvest mod nordøst, ca. 1885. Fot. Carl Poulsen. Fra venstre til 
højre ses: hovedbygningen og magasinet, C. F. Carlsens spinderi, kornmøllen, væve
riet, Schweizerhuset. To fabriksskorstene: dampmaskiner har afløst vandhjulene. 
(Søllerød Kommunebibliotekers Billedarkiv).
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Stampen set fra syd mod 
nord, ca. 1870. Spinderi 
fra 1851 ses til højre for 
det gamle stampeværk. 
Dampskorsten bag 
kornmøllen. (Søllerød 
Kommunebibliotekers 
Billedarkiv).

Carl Frederik Carlsen 
(1837-92), fabrikør, ejer 
af Stampen 1862-92, og 
hans hustru, Asta Ca
milla Carlsen, født 
Hamann (1839-1909). 
Fot. Georg E. Hansen 
ca. 1870. (Privateje).
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Stampen set fra syd mod nord, ca. 1890. Fot. Chr. Bentzen. Arbejderboligen Figaro  
eller S ch w eizerh u set opført 1843 af P. N. Carlsen, nedrevet 1928. Bagved væveriet 
og lidt af hovedbygningen. (Det Kgl. Biblioteks Billedsamling).

Interiør fra C. F. Carlsens spinderi, 1906. To store Hartmann-spindemaskiner. Kul
buelampe i loftet. Vinduerne vender ud mod vejen til Hjortekær. (Lyngby-Taarbæk 
Kommunes Billedarkiv).
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Carlsen sæde i Søllerød sogneforstanderskab 1842-48; her deltog han 
som sognets repræsentant i amtsvej kommissionens møder i 1844. 
Endvidere var han medstifter af det første offentlige bibliotek i Sølle
rød 1843 °S  medlem af bestyrelsen for skolen i Raadvad.

P .N . Carlsen angrebes i foråret 1848 af en tyfoid feber og døde den 
3. marts. Han begravedes på Søllerød kirkegård, efter at den bekendte 
provst Boisen havde holdt en smuk mindetale, der endnu er bevaret i 
familien.

Fru Emilie Carlsen måtte nu, ene med 6 ukonfirmerede børn, over
tage besiddelsen af Stampen med fuldmægtig A. C. Mathiesen fra Bre
de som driftsleder.

En ny fabriksbygning erstattede i 1851 det gamle valkeværk, ma
skinparken moderniseredes og et farveri anlagdes. Såvel til melmøllen 
som til klædefabrikken havde man som trækkraft anvendt vandhjul, 
men da Mølleåens vandmængde med tiden formindskedes, måtte man 
omkring i860 installere en dampmaskine til at drive mølleriet. I for
bindelse med det sidste fik fru Carlsen i 1850 bevilling til et fintbrøds- 
bageri. Fabrikkens lager og klædeudsalg var i disse år i Boldhusgade i 
København.

Stampens Klædefabrik havde i 1858 35 faste folk og producerede 
400 stk. klæde årligt. Kornmøllens produktion var årlig 3.000 tdr. 
gryn og 7.000 tdr. mel.

På grund af tiltagende svagelighed flyttede fru Carlsen i sine sidste 
år til en lejlighed på Vesterbrogade i København, hvor hun afgik ved 
døden i 1862.

Den ældste af børnene, Carl Frederik Carlsen, arvede virksomheden 
og fortsatte dens udvikling. Han lod nedrive det gamle valkeri og spin
deri og opførte på tomten mellem kornmøllen og vejen til Raadvad en 
toetages fabriksbygning, udstyret med de nyeste maskiner som valse
valkere og selvvirkende spindemaskiner. Endvidere installeredes end
nu en dampmaskine; dampkraften havde herved helt fortrængt vand
kraften. Dette skete i 1875, men allerede i 1872 var man nået op på at 
fremstille 800 stk. klæde årligt, og der beskæftigedes 40 faste arbej
dere; for mølleriet meddeles intet tal.

Familiesamarbejdet med J .E .  Modeweg på Brede fortsatte, Carlsen 
fik forskellige hjælpestoffer og leverede igen færdigvarer. Dette va
rede indtil Modewegs enke solgte Brede i 1872.

C. F. Carlsen efterfulgte sin fader som medlem af bestyrelsen for



Den store magasinbygning bag hovedbygningen, opført af stampet ler med i meter 
tykke mure, en udbredt byggemåde 1800-1860, jfr. avlsbygninger på Dronninggaard, 
Søllerødgaard og Strandmøllen. (Nationalmuseets Billedarkiv).

S i d e  4 1 1

Magasinbygningens maleriske bagside som husvildebolig i 1920’erne. (Lyngby-Taar
bæk Kommunes Billedarkiv).

410



Raadvad skole, men levede iøvrigt for sin fabrik sammen med hu
struen, Asta Carlsen, f. Hamann, en søster til stifteren af Hellebæk 
Klædefabrik, kaptajn G. F. Hamann, tidligere medbestyrer på Brede.

Efter C. F. Carlsens død i 1892, drev fru Asta Carlsen virksomheden 
videre indtil 1896, hvor den afhændedes til A/S Stampen, bestående af 
højesteretssagfører C. Shaw, grosserer H. Brun Muus, København, og 
direktør Hans Holm, Holm &  Venø, Aalborg, med den sidste som le
der af fabrikken.

Stampens senere skæbne blev ublid. Direktøren for aktieselskabet, 
Hans Holm, boede et stykke tid i hovedbygningen, men snart påbe
gyndtes en skæbnesvanger praksis, idet man bortforpagtede til skif
tende, fremmede tekstilvirksomheder, således til fabrikant Johnsen 
på Skodsborg Klædefabrik indtil 1904, derefter til fabrikant Daver- 
kosen, Brede Klædefabrik. Under denne forpagtning konstateredes 
almindelig forfald og udslidthed på Stampens bygninger og maskiner, 
der var forældede og i dårlig forfatning.

411



En brand i 19 14  tilintetgjorde klædefabrikkens bygninger, og efter 
fabrikant på Strandmøllen Chr. Nielsens køb af ejendommen i 1918 
udnyttedes de forfaldne huse, der var tilbage, til husvildeboliger af 
Søllerød Kommune. Chr. Nielsen opførte og drev nogle år en gryn
mølle på tomten af fabrikken; senere dreves ejendommen udelukkende 
som anneks til ejerens iltfabrik på Strandmøllen.

I 1939 nedreves den store lagerbygning fra 1843 bag hovedbygnin
gen, og i 1942 fjernede Statsskovvæsenet denne sidste, efter at det for
gæves var søgt at indrette den til restauration og derved, som ønsket 
af Nationalmuseet, at bevare det smukke hus.

Stampen set fra øst, 
1913. Fot. Daver- 
kosen. Forrest C. F. 
Carlsens farveri og 
maskinhus, bagved 
spinderiet. (Søllerød 
Kommunebibliote
kers Billedarkiv).
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Å R S B E R E T N I N G  1968-69 

ved Roar Skovmand

»Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune« er en beteg
nelse, der skulle synes egnet til at skræmme kunderne -  undskyld: 
borgerne -  langt væk. Det er jo en titel, der kunne være opfundet i 
det attende århundredes oplysningstid. Det ville være mere i nutidens 
ånd med en tostavelses-tele-titel dannet af forbogstaver. Men kun
derne har ikke ladet sig skræmme bort. Medlemstallet, som endnu 
ved nytår 1967 var 454, er i løbet af et par år næsten fordoblet, til 
trods for at også kontingentet er blevet fordoblet. Hvad der så er søgt 
udrettet for kontingentet, blev der gjort rede for ved Selskabets årlige 
generalforsamling den 2. maj 1968 på Vangeboskolen i Holte.

Omkring de dækkede kaffeborde i skolens store sal var samlet om
kring 125 medlemmer med ledsagere. Landsretssagfører Erik Stub- 
gaard blev valgt til dirigent. Formanden, professor, dr. phil. Roar 
Skovmand aflagde derefter en beretning, hvis væsentligste punkter er 
omtalt i Søllerødbogen 1968. Efter beretningen fulgte en kort drøf
telse, hvorunder der blev efterlyst optryk af manglende årgange af 
årbogen og ytret ønske om helt ensartet format fra år til år. Disse be
mærkninger lovede formanden, at bestyrelsen skulle tage op til drøf
telse og overvejelse. -  Endvidere omtalte registrator Bjørn Fabricius 
årets Skånetur i juni måned.

Kassereren, kommunekasserer O. Guldborg, aflagde derefter årets 
regnskab. Dette balancerede med 60.893 kroner, en fordobling i for
hold til foregående år. Kassebeholdningen pr. 3 1. marts 1968 var 
17 .5 17  kroner (forrige år 13.333 kr.). Efter at også regnskabet var 
godkendt, blev (under dagsordenens punkt 4) kontingentet for regn
skabsåret 1968/69 fastsat til 20 kr. efter bestyrelsens forslag.

Under det følgende punkt, valg, blev (som omtalt i Søllerødbogen 
1968) de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genvalgt. Det var 
foruden formanden, stadsbibliotekar Ajinalise Børresen, registrator 
Bjørn Fabricius, boghandler Mogens Funch, ingeniør Werner Ruff og 
viceborgmester Ulrik Schou. Desuden blev der efter bestyrelsens for

414



slag nyvalgt to suppleanter, arkitekt, professor Palle Suenson og skole
direktør H. Holm.

Efter en kaffepause holdt lektor Gunnar Sandf eld, Struer, et fængs
lende foredrag »Omkring Geels Bakke«. Det var så livfuld en fortæl
ling, at deltagerne, både unge og ældre, følte sig hensat til de fjerne 
tider, da foredragsholderen var skoledreng i Holte. Nogle af de gamle 
deltagere på de forreste rækker kunne dårligt dy sig for at snakke 
med, når de genkendte situationer, som lektor Sandfeld illustrerede. 
Anledningen til, at bestyrelsen havde opfordret lektor Sandfeld til at 
tale, var et brev han havde skrevet til formanden med bemærkninger, 
inspireret af bogen »Søllerød i Billeder« (Årbogen for 1966/67). Efter 
foredraget opfordrede redaktionen af årbogen lektor Sandfeld til at 
offentliggøre manuskriptet, og det nåede at komme med i Søllerød
bogen 1968. I 1969 er foredraget vokset og udvidet til en hel bog, 
»Dreng i Holte«, der med støtte fra Sparekassen for Lyngby og O m 
egns Fond er udgivet af Historisk-topografisk Selskab. Med sit for
nemme udstyr (tilrettelagt af Erik Ellegaard Frederiksen, trykt hos 
Poul Kristensen i Herning) og sit rige indhold, der rækker ud over 
det lokale perspektiv, er »Dreng i Holte« en perle i den perlesnor, 
hvis første led var »Søllerød i Billeder«. Denne bog -  næsten råbte på 
tekst, -  her er den kommet for Holtes vedkommende. Hvornår vil 
»Pige i Vedbæk« eller »Barn i Trørød« følge eksemplet?

Ved siden af Selskabets publikation af lektor Sandfelds bog er der 
grund til påny at fremhæve den fornemme bibliografi »Litteratur om  
Søllerød Kommune« , der vel ikke er udgivet af Selskabet, men af Søl
lerød Kommunebiblioteker. Den ligger dog Selskabets formål ganske 
nær og suppleres med løbende årlige bibliografier i Søllerødbogen. 
Den kan desuden stadig erhverves af medlemmer til en favørpris på 
45 kroner.

E t højdepunkt i årets arrangementer blev sensommerudflugten til 
GI. Holtegaards have søndag den 1. september 1968 kl. 15. Selskabets 
medlemmer har i de senere år jævnligt været indbudt til sensommer
besøg på egnens fornemme gamle landsteder: Strandmøllen, Søllerød 
Slot, Enrum, Sophienholm, Rygård. Det var bestyrelsens nu afgåede 
sekretær, direktør Poul Aage Andersen, der havde fået ideen til denne 
gang at aflægge besøg på Laurids de Thurahs GI. Holtegaard og fejre 
mindet om den epokegørende friluftsforestilling i GI. Holtegaards 
have den 24. august 1747. Den gav stødet til, at dens fornemste tilskuer,
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den unge kong Frederik den Femte, skænkede grund til Det kongelige 
Teater på Kongens Nytorv. Friluftsforestillingen i 1747 bestod for
uden en prolog af grev O tto  Mandrup Rantzau, af Holbergs komedie 
»Mascarade« og nogle scener af hans »Diderich Menschenskræk«.

Ved velvilje fra husets fruers side, fru Hanne Abildtrup  og dets be
boer, hendes moder fru Marie Suhr, blev nu pladsen og plænen foran 
hovedbygningens haveside stillet til rådighed for en moderne skue
spillertrup, »Gruppen«. Den består af helt unge skuespillere fra Det 
kongelige Teater, som Søllerød Scenens leder, Bjarne Håkansson, 
havde hvervet i samarbejde med et lille udvalg, nedsat af Historisk
topografisk Selskabs bestyrelse med Poul Aage Andersen som ener
gisk sekretær. En friluftsforestilling i Danmark er altid lotterispil, og 
derfor havde direktør R. Henriksen sørget for at tegne regnvejrsfor- 
sikring, og i bekendtgørelsen i Søllerød Tidende var bemærket, at i 
tilfælde af dårligt vejr kunne forestillingen og publikum flyttes til den 
nærliggende GI. Holte Skoles festsal.

Det blev heldigvis ikke nødvendigt. Vejrudsigterne var langtfra 
betryggende, men da forestillingen skulle begynde, faldt et mildt sol
lys ind over de ca. 625 tilskuere. M.h. t. forløbet skal anføres nogle 
linjer fra forfatteren Jan Møllers omtale i »Søllerød Tidende« 4. sep
tember 1968.

»Klokken godt 15 trådte Selskabets formand, professor Roar Skov
mand, frem og introducerede arrangementet. Hvor salig majestæt, 
kong Frederik V  i 1747 var til stede, så man i 1968 i stedet kommu
nens borgmester, Erik Øigaard, og Det kgl. Teaters chef, Per Gre- 
gaard. Formanden rettede en tak til alle de mange, der i større eller 
mindre omfang havde bidraget til det store arrangement.

Derefter tog kunsthistorikeren, dr. phil. Knud Voss ordet for at 
fortælle om Holtegaard . ..  Dr. Voss koncentrerede sig om den nuvæ
rende Holtegaard fra 1750’erne og dens bygherre og arkitekt, Laurids 
de Thurah . . . I 1756 købte Thurah Holtegaard og byggede på de be
stående fundamenter den nuværende lange lystgård med tredelt valm
tag. -  Dr. Voss sluttede sin hyldest til Thurah med at forklare den 
elegante måde, hvorpå denne havde udnyttet mulighederne på stedet 
og vist, at dansk barok også kunne præstere det intime og beskedne 
»lysthus« -  maison de plaisance, hvor bygning og have gik op i en 
højere enhed ...

Efter velfortjent bifald for den klare og interessante redegørelse 

416



I Gl. Holtegaards have den i. september 1968. Et veloplagt publikum lytter til dr. 
phil. Knud Voss’ beretning om Thurahs landsted.

kunne selve forestillingen tage sin begyndelse. Via højttalerne nåede 
en sats af Handels dejlige water music ud til de fjerneste kroge af 
parken, mens publikum spændt betragtede den lille scene, hvor have
trappen dannede midterpartiet og nogle små aflukker ved siderne hav
de ’døre til at gå ind og ud af’.

Den i. september 1968 gik den samme prolog . ..  (som i 1747) . ..  
påny over scenen, fremsagt af Ilona Milstein  som Ceres, Palle H uld  
som Mars, Ellen Staal som Venus, Helge Scheuer som Pallas, Erik  
Paaske som Jupiter og Søren Rode  som Apollo. Vægten var denne 
gang lagt på det parodiske, og kostumerne var barokke og særdeles 
uhøjtidelige.

Efter at Helge Scheuer fortvivlet havde ledt efter en ’Act’, fandt 
han et par skuespil i en kiste, udvalgte hurtigt nogle scener fra hver 
komedie -  og så gik Holberg-forestillingen sin festlige og fornøjelige 
gang over det gule havegrus.

Med en lille variation i forhold til forestillingen for 221 år siden
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havde man sammenkædet scener fra Mascarade, Diderich Menschen- 
skræk, Uden Hoved og Hale og Pernilles korte Frøkenstand.

Olympens værdige guder havde nu iklædt sig klassiske Holberg- 
dragter og gennemførte det vittige spil, elegant og præcist.

Helge Scheuer som Henrik var i ilden næsten hele tiden sammen 
med Ellen Staal som Pernille. Leander i Søren Rodes skikkelse måtte 
ikke få sin Leonora, Kirsten Hansen-Møller. Hun skulle giftes med 
Jeronimus spillet af Palle Huld. Den ulykkelige Leander skulle have 
Magdelone, fremstillet af Ilone Milstein.

Denne hårdknude skulle naturligvis løses ved en sindrig intrige, 
udtænkt af Henrik. Helt ubetalelig var Erik Paaske som gårdskarlen 
A rv, der skræmt fra vid og sans tilstår sine gerninger og tvinges over 
på Henriks parti som en ikke mindre festlig notar, ved hvis juridisk 
bindende mellemkomst de rette omsider får hinanden i enden.«

Blandt initiativtagerne til denne ungdomsoprørske komedie sås 
den unge skuespiller Jørgen Andersen. Men det var Jørgen Heiner, 
der havde virket som instruktør i denne forestilling. Den var som 
skabt til stedet og det publikum, der havde bænket sig på plænen. 
Medvirkende til at skabe den ægte Holberg-kolorit var kostümieren 
Annette Zacho og regissøren Erling Sørensen. Et fornemt program 
var redigeret af Lise M etz. Billetterne kostede ikke mere end 5 kro
ner, et beløb, der naturligvis ikke kunne dække alle udgifterne, men 
dog det væsentlige af hvad der fra Selskabets side var bevilget til 
arrangementet.

Da festforestillingen blev anmeldt i Søllerød Tidende, sluttede an
melderen: Det vil blive meget vanskeligt for arrangørerne at overgå 
sig selv!

Hertil må man fra Selskabets side bemærke, at man naturligvis ikke 
kan lave festspil hvert år. Men også i 1969 blev sensommerudflugten 
en enestående begivenhed: Professor Palle Suenson og frue inviterede 
medlemmerne til naturparken omkring Rygård søndag d. 3 1. august, 
hvor fredningsopgaverne i Søllerød Kommune blev stillet i relief.

Forud for den årlige generalforsamling, der fandt sted på Hotel 
Marina i Vedbæk den 6. maj 1969, havde to af Selskabets »embeds- 
mænd«, sekretæren, Poul Aage Andersen, og kassereren, kommune
kasserer O. Guldbor g, meddelt, at deres tid og arbejdsforhold ikke 
længere gjorde det muligt for dem at fortsætte. Deres afløsere i be
styrelsen blev den hidtidige første suppleant, professor Suenson, og
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Fra Flolberg-festforestillingen på Gl. Holtegaards terrasse. -  Fra venstre: Helge 
Scheuer, Ellen Staal, Søren Rode, Kirsten Hansen-Møller.

fru A dy Rechnitzer. Lærer Ib Jensen blev valgt som suppleant, sekre
tærhvervet er midlertidigt overtaget af stadsbibliotekar Annalise Bør- 
resen, kassererhvervet af direktør R. Henriksen.

Sluttelig må det meddeles, at Selskabet for at markere 250-året for 
oprettelsen af Søllerød Kommunes Skolevæsen i 1721  har udskrevet 
en prisopgave:

»En historisk redegørelse for skolevæsenets udvikling i 
Søllerød Kommune i det 20 . århundrede«.

Det ønskes undersøgt, i hvilket omfang henholdsvis forældrene, læ
rerne, de kommunale, de kirkelige og de statslige myndigheder har 
haft indflydelse på børne- og gymnasieskolens organisation og under
visningens form og indhold.

For den bedste besvarelse har Søllerød Kom?nunalb estyr else udsat 
en prisbelønning på 10.000 kr. Såfremt bedømmelseskomiteen finder 
det ønskeligt, vil der også blive uddelt en 2. præmie på 5.000 kr.
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Adgangen til at besvare opgaven står åben for alle. Besvarelserne, 
der må være affattet på dansk, skal indleveres i tre maskinskrevne 
eksemplarer senest den 15. april 797/ til Selskabets sekretær, stads
bibliotekar Annalise Børresen, Søllerød Kommunebiblioteker, 2850 
Nærum. Afhandlingerne må være betegnet med motto eller mærke. 
Forfatterens navn, stilling og adresse skal være oplyst på en seddel i 
en vedlagt lukket konvolut, der er betegnet med samme motto eller 
mærke som afhandlingen.

Viser det sig ved bedømmelsen, der foretages af Historisk-topogra- 
fisk Selskabs bestyrelse i samråd med Institut for Dansk Skolehistorie 
ved Danmarks Lærerhøjskole, at ingen af de indleverede besvarelser 
er værdige til præmiering, vil præmierne bortfalde.



L I T T E R A T U R  

OM S Ø L L E R Ø D  K O M M U N E  

T I L L Æ G  1969

Ved Finn Siente

Den i 1968 af Søllerød Kommunebiblioteker udgivne bibliografi 
Litteratur om Søllerød Kommune, bd. 1-2, 

vil stadig blive ajourført ved årlige tillæg i Søllerødbogen.

I N D H O L D

Blandede skrifter 2385-91 
Biblioteksvæsen 2387-88 
Kirkelige forhold 2392-2400 
Samfundsforhold 2401-62 
Trørødhus-kollektivet 2401-06 
Arbejdsforhold 2407-08 
Skatteforhold 2409-10 
Ekspropriationer 2411-14 
Retstilstanden 2415-16 
Kommunalforvaltning 2417-22 
Opdragelse og undervisning 2423-46 
Ungdomsarbejde 2423 
Skolevæsen 2424-45 
Højskoler 2442
Ungdomsskoler og -klubber 2443-44 
Aftenskoler 2445 
Kulturcentrer 2446 
Forsikring og forsorg 2447-62 
Legater 2447-54 
Folkeminder 2463 
Topografi 2464-80 
Topografiske kort 2464-65, 2649-59 
Naturforhold 2481-90 
Industri og erhverv 2491-2541 
Kirkegårdsadministration 2494-96 
Landbrug 2497-2504

Havebrug 2505-06 
Husdyr 2507-09 
Boliginteriører 2510-15 
Forretninger 2516-17 
Trafikforhold 2518-26 
Postvæsen 2327 
Søfart 2528-29 
Kemisk industri 2530 
Papirindustri 2531 
Vej-og jernbanebygning 2532-37 
Renovation og snekastning 2538-41 
Arkitektur og kunst 2542-90 
Villaer og enfamiliehus 2557-74 
Kirkebygninger 2575-81 
Egns-og byplanlægning 2582-88 
Kunstværker med motiv fra Søllerød 

Kommune 2589-90 
Sport og friluftsliv 2591-94 
Litteraturhistorie 2595-96 
Skønlitteratur 2597-2604 
Stednavne 2605 
Historie 2606-08 
Personalhistorie 2609-48 
August Strindberg 2632-46 
Tillæg: Utrykte kort, som findes på Det 

Kongelige Bibliotek 2649-59
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B L A N D E D E  S K R I F T E R

2385 Litteratur om Søllerød Kommune. 
En bibliografi. Udarbejdet af J.B. 
Friis-Hansen og Finn Siente. Tillæg
1968.
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 369-377.

2386 Litteratur om Søllerød Kommune. 
En bibliografi. Tillæg 1969. Ved 
Finn Siente.
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 421-445.

2387 Petersen, Anders
Bibliotek i Holte. Rapport. Eksa
mensprojekt 1967. Udført under 
Laboratoriet for Husbygning 15. 
Juni-31. Oktober 1967. [1967].
39 blade + bilag (tegninger). Ma
skinskrevet.

2388 Søllerød Kommunebiblioteker 
Grammofonplader i musikbiblio
teket, Vedbæk. Udarbejdet af 
Thorbjørn Sjøgren. 1969. 72 sider.

2389 »Aktiv«. 1969- . [Årgang 1- ]. 
»Dette blad er lavet, for at alle 
børn og voksne i Nærum kan hen
vende sig til hinanden igennem 
bladet«. (Uddrag af leder). 
Redaktion: Klaus Pedersen og 
Mikael Saitz.
Som en slags forløber herfor ud
kom i 1967 et blad med titlen: 
Boblen. [Redaktion: Klaus Peder
sen].

2390 [Historisk-Topografisk Selskab for 
Søllerød Kommune]
Årsberetning 1967-68. Ved Roar 
Skovmand.
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 299-302.

2391 [Historisk-Topografisk Selskab for 
Søllerød Kommune]
Årsberetning 1968-69. Ved Roar 
Skovmand.

Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 414-420, illustreret.

K I R K E L I G E  F O R H O L D

2392 Thodberg, Christian 
Præstehøjskolen og præsternes 
efteruddannelse. [Koefoedsminde 
samt Paul Bergsøe Kollegiets 
blok nr. 6].
Kirkens Verden 1969. Årgang 11, 
side 41-49, illustreret.

2393 Boye, C. J.
Værer glade i Haabet! Prædiken 
paa syvende Søndag efter Trinitatis 
i Anledning af den nærværende 
Tids Bekymring, holden for Sølle- 
røds Menighed. 1831. 24 sider.

2394 Kongelig Resolution angaaende 
Indvielsen af et Kapel ved Vedbæk 
i Søllerød Sogn. 26de Mai 1871. 
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1871, afdeling 
A, side 118.

2395 Kjølhede,A.
Danmarks Præsteembeder, deres 
Indtægter og Udgifter. 1900.
158 sider.
Side 18-19, 64: Søllerød Sogn.

2396 Tjenesteregulativ for Søllerød 
Kirke. Holte, [1927]. 8 sider.

2397 Søllerød Sogns Syge- og Menig- 
hedspleje [i Aarene] 1902/03- 
1914/15. [1903-15]. å 8 sider. 
Enkelte årgange muligvis ikke 
udkommet.

2398 Udvalget for et videregaaende 
kristeligt Arbejde i Søllerød Sogn 
Beretning og Regnskab 1908-14. 
å 9 sider.

2399 Udvalget for kristeligt Arbejde 
i Søllerød Sogn
Beretning og Regnskab for Aaret 
1916. [ 1917]. 9 sider.

422



2400 Kirkeligt Udvalg for Søllerød Sogn 
Beretning og Regnskab for 
[Aarene] 1919-21. 1920-22.
å 7 sider.

T R Ø R Ø D H U S -
K O L L E K T I V E T

2401 Berg, Jørgen
Fokus på storfamilien. [Trørødhus, 
Trørødvej 39].
Stud. jur. 1968.Årgang 33,side 214 
- 216 .

2402 Kollektivet -  et alternativ? [Trø
rødhus]. Af Grete og Lasse Herbst 
samt Poul Nexmand.
Pacifisten 1969. Årgang 36, nr. 1, 
side 3-6, illustreret.

2403 Lütgenhorst, Manfred
Das Leben zu zweit ist kalter 
Kaffee. Die jungen Ehekommuner. 
Ein Bericht. [Trørødhus].
Twen (München) 1969. Årgang 
11, nr. 4, side 108-112, 114, 116, 
118-119, illustreret.

2404 Kollektivet -  en kogebog. Redige
ret af [Jørgen] Kragh [Jensen], 
Bodil Møbjerg, Ole Norling-Chri- 
stensen, Jørgen Persson og Kaj 
Thorhauge; skrevet især af nu
værende og tidligere kollektiv
boere. 1969. 116 sider, illustreret. 
Omslagstitel: Kollektiv. Hvor me
get er fælles.
Side 81-83: Trørødhus. Kloster-  
børnehjem -  kollektiv.

2405 Riis-Olesen, Bent 
Storfamilie i Trørød beviser, et 
fællesskab kan gennemføres. 
[Trørødhus].
Omegnsbladet fra Kgs. Lyngby
1969. Årgang 1, nr. 6, side 
20-21, illustreret.

2406 Storfamilien i Trørød. Af Ann 
Sury og Per Brix Thomsen.

Jordens Folk 1969. Årgang 5, side 
52-58, illustreret.

A R B E J D S F O R H O L D

2407 Gryet. Medlemsblad for arbejds- 
mændene. Lyngby A., Lyngby F. 
og Søllerød afdelinger.
Lyngby, 1957-61. Årgang 16-20. 
Tidligere årgange omfatter ikke 
Søllerød afdeling.

2408 [Rasmussen, Carl]
Søllerød afdeling fylder 65 år. 
Gryet 1957. Årgang 16, nr. 8, 
side 3-4.

S K A T T E F O R H O L D

2409 [Søndergaard, Chr.]
100 pct.s forhøjelse af grundvær
dier. [Samtale med vurderingsfor
mand, murermester Poul Manniche, 
Søllerød]. Af C  S.
Skatteborgeren 1969. Årgang 48, 
nr. 9, side 1-3.

2410 Calender for Told- og Consum- 
tionsvæsenet i Kongeriget Danmark 
1847. Samlet og udgivet af M. W. 
Jørgensen. [1847]. 59 sider.
Side 45-46: Wedbek.

E K S P R O P R I A T I O N E R

2411 [Ministeriet for Offentlige Arbej
der. Kommissarier ved Statens
E kspropriationer]
Udskrift af forhandlingsprotokol
len for besigtigelses- og ekspropria
tionskommissionen vedrørende 
anlægget af en motorvej vest om 
København og udbygning af 
Hørsholm vejen som motorvej.
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[Indtil 1950 er kasseret i Det 
Kongelige Bibliotek].
Side 7 9 3 -7 9 5 , 8 3 1 : Tilslutnings
anlægget ved Kohavevej.
Side 795-796: Hørsholmvejens 
overføring ved Mølleåen.
Side 805-807, 831-834, 856-858: 
[Ekspropriationsforretninger
i Søllerød Kommune].

2412 [Ministeriet for Offentlige Arbej
der. Kommissarier ved Statens 
Ekspropriationer]
Udskrift af forhandlingsprotokol
len for besigtigelses- og ekspro
priationskommissionen vedrørende 
den i lov nr. 180 af 4. april 1951 
omhandlede dobbeltsporede stats
bane for elektriske tog fra Jægers
borg station over Lundtofte til 
Nærum. 1952-63. 43 sider i 6 
hæfter.

2413 [Ministeriet for Offentlige Arbej
der. Kommissarier ved Statens 
Ekspropriationer]
Udskrift af forhandlingsprotokol
len for besigtigelses- og ekspro
priationskommissionen vedrørende 
anlæg af det i lov nr. 141 af 16. 
april 1947 omhandlede 3.og4.spor 
fra Hellerup til Holte. 1949-64.
160 sider i 24 hæfter.
Side 113-128: Ombygning af Holte 
Statsbanestation m. v. (Med for
tegnelse over ejere og brugere af 
jordarealer m. v.)

2414 [Ministeriet for Offentlige Arbej
der. Kommissarier ved Statens 
Ekspropriationer]
Udskrift af forhandlingsprotokol
len for ekspropriationskommissio
nen vedrørende elektrificering af 
statsbanestrækningen Holte-Hille- 
rød i medfør af lov nr. 158 af 26. 
april 1930 om elektrificering af 
Københavns nærtrafik. 1966- .

R E T S T I L S T A N D E N

2415 Krohn, Frederik C.
Samlinger til en beskrivende For
tegnelse over danske Kobberstik, 
Raderinger, Illustrationer m. m. 
Udgivet af Pietro Krohn. 1. Deel. 
1889. 351 sider.
Side 304-305: Kromanden. [1799].

2416 Bogen om Frederiksborg amt. 
Redaktion: Jørgen Andersen. 
Udgivere: Jørgen Andersen og 
Holger Næsted. Hillerød, 1969. 
456 sider, illustreret.
Side 233-234: Jørgen Andersen: 
[Ole Kollerød].

K O M M U N A L
F O R V A L T N I N G

2417 [Søllerød Kommune] 
Forretningsorden for Søllerød 
Sogneraad. [1914]. 7 sider.
Ny udgaver, se nr. 220

2418 [Søllerød Kommune] 
Forretningsorden for Søllerød 
Kommunalbestyrelse. Holte, 1952. 
12 sider.
Ny udgave af nr. 220.

2419 [Søllerød Kommune]
Vedtægt for Søllerød Sogneraad. 
[Ny udgave]. [1946]. 17 sider. 
Ældre udgave, se nr. 221.
Ny udgave, se nr. 224.

2420 [Søllerød Kotnmune]
Forslag til Budget over Søllerød 
Kommunes Indtægter og Udgifter
i Regnskabsaaret 1909-10.
1909. 18 sider.

2421 [Søllerød Kommune]
Regnskab over Søllerød Kommu
nes Indtægter og Udgifter i Regn
skabsaaret i. April 1910-31. Marts
1911. [1911]. i blad. Stort format.
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2422 Danske Kvinders Aarbog 1947. 
Under Redaktion af Kirsten Hal- 
berg. 1946. 423 sider.
Side 9-61: Kvinderne i de kommu
nale Raad. [Side 38: Anna Mølsted 
Jiirgensen. Side 39: Elna Agnes 
Nielsen].

U N G D O M S A R B E J D E

2423 Søllerød-Falken.Organ for D .U .I. 
afdelingerne i Søllerød. Lyngby,
1951. Årgang 1, nr. 1-3.

S K O L E V Æ S E N

2424 [Søllerød Kommune] 
Undervisningsplan for GI. Holte 
Kommuneskole. 1945. j i  sider.

2425 [Søllerød Kommune]
Ordensregler og andre bestemmel
ser for GI. Holte Kommuneskole. 
En vejledning for hjem og skole. 
[Ca. 1952]. 11 sider.

2426 Pædagogiske aktiviteter påNærum- 
gårdskolen 1968-69. Årsskriftet 
udsendes til Nærumgårdskolens 
forældrekreds i juni 1969.16 sider, 
illustreret.
Finn Monies: Skolebyggeri. Jørgen 
Rahr: Skabende dramatik. Kjeld 
Jensen: On parle franf ais. Peter 
Jensen: Elevrådet. Kirsten Lund: 
Maledag. Ole Borgsten: Nærum
gårdskolens frivillige skolemusik. 
Illustrationer udført af elever fra 
i., 2., 3. og 7. klasse.

2427 Meyer, Henning
Tanker om typer. [Skoletyper. I 
anledning af konkurrencen om 
Vangeboskolen].
Arkitekten 1956. Årgang 58, 
Ugehæfte, side 185.

2428 Kantate ved Nærum Kostskoles 
Indvielse 16. September 1911.

[Af Fini Henriques og Carl Niel
sen]. [1911]. 7 sider.

2429 Nærum Kostskole [lukkes].
Den Danske Realskole 1932. 
Årgang 34, side 242.

2430 Meddelelser fra Ny-Holte Børne- 
og Mellemskole. Villa »Taamly«, 
Sofievej. Ved Edv. Christensen. 
1908. 20 sider.
Årsberetning, læseplan m. m.

2431 Meddelelser til Hjemmene fra 
Skolen i »Solhjem«. Holte. [Ved] 
Henny Algreen-Ussing. 1911.
2 sider.

2432 Meddelelse fra Ny Holte Forbe
redelses- ogMellemskole. Juli 1913.
3 sider.

2433 Holte Højere Almenskole 
Program 1914 [samt Beretning 
1913/14]. [ 1914]. 4 sider, illustre
ret.

2434 Holte Gymnasium. Meddelelse fra 
Bestyrelsen for Holte Højere 
Almenskole A/S. [1931]. 3 sider.

2435 Ledig Rektorplads. Meddelelse fra 
Bestyrelsen for Holte Højere 
Almenskole A/S.
Gymnasieskolen 1931. Årgang 14, 
side 126-128.

2436 [Herløv, Knud]
Holte Gymnasiums Scene. Af K.H. 
Holte Gymnasiums Scene. Pro
gram. Marts 1946. Side 9-11, illu
streret.

2437 Ravn, Knud V.
Lidt om humanistiske laboratorier 
og biblioteket ved Holte Gym
nasium.
Gymnasieskolen 1953. Årgang 36, 
side 254-255.

2438 Herløv, Knud
Holte Gymnasiums Musikskole 
1932-1957. [1957]. 8 sider,illustre
ret.
Særtryk af nr. 318.
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2439 Dahlkild, F. P.
Forsømmelser -  en undersøgelse 
fra Holte Gymnasium. 
Gymnasieskolen 1969. Årgang 52, 
side 938-949, illustreret.

2440 Philipsen, M.
»Examen« i Vedbæk. [Den Frie 
Skole i Vedbæk].
Den Frie Skole 1928/29. Årgang 1, 
side 3 1-32.

2441 Brix, Torben
Min Skole. [Holte Kostskole],
Vi Gymnasiaster 1938/39. Årgang
10, nr. 4, side 4-5.

Højskoler
2442 [Skriver, Poul Erik] 

Kursusejendommen Bakkerne og 
U-landshøjskolen. Af S. [Konge
vej 195, Holte], Arkitekt: Ole 
Buhl.
Arkitektur 1968. Årgang 12, side 
292-298, A 242, A 260, A 278, A 
284, illustreret. (Engelsk og tysk 
resumé side A 268-270).

Ungdomsskoler og -klubber
2443 Søllerød Kommunes Ungdoms

skole. [Klubblad]. 1968- .
2444 Klubposten.Medlemsblad formini- 

og fritidsklubben i Nærum Ung- 
domsgård. 1968- . Årgang 2- .

Aftenskoler
2445 Aftenskole-Nyt. Nærum aften

skoles elevforening. 1951-52. Nr. 
1-2 å 8 sider.

K U L T U R C E N T R E

2446 Nutidens forsamlingshus skal byg
ges i tegl ... [Interview med arki
tekt Karsten Kirkegaard om 
kulturhus-projektet i Holte].
Byg & Bo 1968. Årgang 2, nr. 10, 
side 2-4, illustreret.

F O R S I K R I N G  OG F O R S O R G

2447 Kongelige Rescripter,Resolutioner 
og Collegialbreve for Danmark 
og Norge, udtogsviis udgivne i 
chronologisk Orden ved Laurits 
Fogtman. 1786-1823. Del i-del 7, 
bind 3 (i alt 26 bind).
Del 7, bind 1, 1818, side 403-406: 
1809. 19. Mai. Confirmation paa 
en, for Drevsenske Hospital i Sølle
rød oprettet Fundation.

2448 Kongelige Reskripter og Resolu
tioner, Reglementer, Instruxer og 
Fundatser, samt Ministerial-Skri- 
velser med flere Danmarks Lov
givning vedkommende offentlige 
Aktstykker, for Aaret 1857, sam
lede og udgivne af T. Algreen- 
Ussing. Nyeste Række. 1863. 450 
sider.
Side 20: [Pastor Theodor Langs 
legat].

2449 Fundats for »E. Agiers Minde
legat« til Fordel for Søllerød Sogns 
Sygekasse.
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1878, afdeling 
A, side 53-54-

2450 Fundats for Elisa Liisbergs Legat 
for Søllerød.
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1880, afdeling 
A, side 175.

2451 Fundatsen for fhv. Kjøbmand i 
Swansea i England Jacob Peter 
Larsens Legat for trængende Dren
gebørn i Søllerød, Gjentofte og 
Lyngby Sogne.
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1884, afdeling 
A, side 213-214.

2452 Fundats for GaardeierPeter Frede- 
riksens Legat [for værdige og 
trængende Familieforsørgere i Søl
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lerød Sogn, fortrinsvis i Vedbæk], 
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1890, afdeling 
A, side 146-147.

2453 Fundats for »Fabrikejer J.P. John
sens og Hustru Anna Sophie, født 
Olsens, Legat for værdige træn
gende af Arbejderklassen i Sølle
rød Sogn«.
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1891, afdeling 
A, side 283-284.

2454 Fundats for det af Maler Vilh. 
Pacht og Hustru, Oline Pacht, 
under Navn af »Vilh. Pachts Kunst
nerbolig« oprettede Legat. [Vejle
søvej 37, Holte].
Ministerialtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1912, afdeling
A, side 277-278.

2455 Bärens, J. H.
Efterretning om Fattigvæsenets 
Tilstand i Dannemark. 1790. xvm, 
45 sider.
Side 27: Søllerød Sogn.

2456 [Barens,1} . H.]
Om Fattigvæsenet i Nærheden af 
Kiøbenhavn. [Uddrag af nr. 2455]. 
Freia 1789/90, side 113-116.

2457 Søllerød Kommune 
Pensionist-kontakt. 1969/70. 
[1969]. 12 sider.

2458 Vedtægter for Ungdomshjemmet 
»Skovly«. [ 1 9 3 5 ]. 4 sider.

2459 PaaNærumgaard. Sange for Børne
hjemmet. [Ca. 1918]. 8 sider.
Ny udgave, se nr. 395.

2460 Nærumgaard’eren. [Udgivet af 
Foreningen »Nærumgaards Min
de«]. 1936-39. Årgang 1-4.
Kun 3 nr. udkommet, idet årgang
2 ikke eksisterer.
Årgang 1 med titlen: Nærum- 
gaareren.

2461 Lorentzen, N.P.
Nærumgaard Børnehjem gennem 
30 Aar.
Nærumgaard’eren 1937.Årgang 3, 
side 4-5.

2462 Forskellige Ombygninger paa 
Børnehjemmet »Nærumgaard«. 
Københavns Borgerrepræsentan
ters Forhandlinger 1941/42. 
Årgang 102, side 511-521, 591.

F O L K E M I N D E R

2463 Møller, Carl
Mit Album. 25 Portrætstudier. 
1884. 204 sider, illustreret.
Side 201: [Sagnet om den kloge 
hund i Ny Holte Kro, der samlede 
tørv efter de forbikørende tørve- 
vogne].

T O P O G R A F I

2464 Vei-Carte for Reisende mellem 
Kiøbenhavn og Fredensborg. For- 
færdiget efter Niels Morvilles Plan. 
[Ved O.Steenberg], Guiter [dvs.: 
Claude Alexandre Guittar] sculp- 
sit. [1786]. 5 kortblade.
Udsnit gengivet på omslaget til 
Søllerødbogen 1969.

2465 Storkøbenhavn i 89 dobbeltkort.
11. reviderede udgave [af nr. 483]. 
Redaktion: Bo Bramsen, Ludvig 
Ernst Bramsen og A. Grevsen.
1968. 288 sider, illustreret, 1 kort
bilag.
1:14.500.
Omslagstitel: Politikens bogkort. 
København og omegn.
Kort 9-11, 14-16, 18-22: [Søllerød 
Kommune].

Utrykte kort i Det Kongelige Bibliotek, 
se nr. 2649-2659.
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2466 Møller, Jan
Fra Charlottenlund til Hørsholm. 
16 vandringer gennem de grønne 
områder. [1969]. 136 sider, illu
streret.
Side 58-65, 78-81, 84-85, 100-115: 
[Gennem Søllerød Kommune].

2467 Møller, Jan
Søllerød i streg. 20 tegninger [med 
tekst] fra Søllerød-Nærum. 1969. 
42 sider, illustreret.
Søllerød Kro. Byens brønd [Sølle
rød Bybrønd]. Mellem to byer 
[Søbakkevej]. Fredensdal. Kofods- 
minde. Nymølle. Høj og Dal 
[Højersdal ved Nymølle]. Stam
pen. Raadvad. Strandmøllen. Det 
gamle Nærum [Hartmanns Plads]. 
Gammel Holtegaard. Gammel 
Holte Gade. Udsigt fra Høje Sand
bjerg. Frydenlund. Frederik den 
Syvendes sommerhus [Skodsborg 
Palæ], Det gamle fiskerleje [Ved
bæk] . Enrum. Næsseslottet. Frede- 
rikslund.
Omarbejdet efter artikler i Sølle
rød Tidende.

2468 Smith, y. G.
En Reisebeskrivelse, tilegnet Ven
ner og Bekjendte. Privat [tryk], 
[Rudkøbing, 1866]. 56 sider.
Side 46: [Skodsborg].

2469 Fournel, Victor
Le Danemark en 1867. Etudes et 
souvenirs d’un voyageur. Paris, 
1867. 96 sider. [Jævnfør nr. 687]. 
Side 76-77: [Et besøg i Søllerød 
Kommune, bl. a. hos Hanne Niel
sen på Havarthigård].
Oprindelig trykt i Le Correspon- 
dant (Paris) 25/12 1867, side 934- 
935-

2470 Fournel, Victor
Voyages hors de ma chambre. 
Paris, 1878. 384 sider.

Side 1-136: En Danemark. [1867]. 
[Side 106-107:Søllerød Kommune. 
Omarbejdelse af nr. 687].

2471 Berchon, Charles
En Danemark [1897].
Le Tour du Monde (Paris) 1902. 
Ny serie, årgang 8, side 145-204, 
illustreret.
[Side 161,167,180-181: Skodsborg 
og Vedbæk.
Side 182: »Svanen« på Furesøen]. 
Omarbejdet i nr. 690.

2472 Alten, Fritz
Stampen i Jægersborg Dyrehave. 
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 396-413, illustreret.

2473 Tscherning, Carl
Mølleåen. 1969. 32 sider, illustre
ret. (Faglig Læsning. Årgang 39. 
Ny serie, 90).

Dronninggård
(Dronninggårds Allé 128, Holte)
2474 [Malthus, Thomas Robert]

The travel diaries of Thomas 
Robert Malthus. Edited by Patricia 
James. Cambridge, 1966. xvi,
316 sider, 1 slægtstavle.
Side 24-219: The Scandinavian 
journal, 1799. [Side 65: Dronning
gård 14. juni 1799].

2475 Nissen, Hans Nicolai 
Efterretning om de Siællandske og 
Møenske Jordegodsers Hartkorn, 
Eiere, Kiøbepriser, Salg og Behef- 
telser. Et Bidrag til Danmarks 
Statistik. Sorøe, 1807. 244 sider. 
Side 64: Dronninggaard.

2476 Prospecter af danske Herregaarde. 
Udgivne af F. Richardt, Tyge 
Becker og C. E. Secher. 1844-70. 
Bind 1-20, illustreret+registerbind. 
Bind 13, 1861, [nr. 2]: Dronning
gaard. i tavle (litografi) + 2 sider 
tekst.
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Enrum (Strandvej 3 4 1 -3 5 7 , Vedbak)
2477 Christophersen, Hjalmar 

Af Enrums Historie. 
Kunstnerkædens Julealbum 1943, 
side 16-21, illustreret.

Henriksholm
(Henriksholms Allé 2g, Vedbæk)
2478 Melchior, Harald R.

Henriksholm 1892-1943. 
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 347-364, illustreret.

Rolighed (Strandvej 301-303, Vedbæk)
2479 Rolighed. [Udgivet af Det Kon

servative Folkeparti]. [Ca. 1961]. 
12 sider, illustreret.

Skrænten (Strandvej 102A, Skodsborg)
2480 Leopold, Svend 

Erindringer fra min første For
fattertid. 1928. 175 sider.
Side 99-105: [Villa »Skrænten« 
omkring år 1900. Omtale af Pauli
ne Hirschsprung, P. S. Krøyer, Kr. 
Zahrtmann, Julius Paulsen og 
Holger Drachmann].

N A T U R F O R H O L D

2481 Ørsted, H. C.
[Candidat Steenstrups »Afhand
ling over de Forhold, hvorunder 
Naaletræestammer forekommer i 
vore Moser«].
Oversigt over Det Kongelige Dan
ske Videnskabernes Selskabs For
handlinger og dets Medlemmers 
Arbeider 1836/37, side 17-19, 30- 
31. [Jævnfør nr. 829a].
Side 17-19 optrykt i Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs 
Naturvidenskabelige og Mathema- 
tiske Afhandlinger. 8. Deel. 1841. 
Side xxxiv-xxxvi; jævnfør også 
side Lxxxix.

2482 Johansen, A.C.
Om den fossile kvartære Mollusk- 
fauna i Danmark og dens Rela
tioner til Forandringer i Klimaet. 
Land- og Ferskvandsmollusk- 
faunaen. [Doktordisputats]. 1904. 
138 sider, 1 tavle, 1 kortbilag.
Side 87-88: Yngre holocene Aflej
ringer. [Vidnesdammosen i Nord
sjælland].

2483 Nielsen, Anker 
Nordsjællands kommende mudder
pøle. [Bl. a. om Furesøen]. 
Lystfiskeri-Tidende 1969. Årgang 
80, side 9463-9467, illustreret. 
Oprindelig trykt som kronik i 
Politiken 19. januar 1969.

2484 [Botanisk Forenings ekskursion 
den 12te juni 1880 fra Holte over 
Søllerød, Ørholm, Nymølle og 
Nærum til Skodsborg], Af H. Mor
tensen og N. E. Petersen. [Jævnfør 
nr. 870].
Botanisk Tidsskrift 1882-83.
Bind 13, side 2-4.

2486 Rostrup, E.
Exkursion til Gelskov den 23. Sep
tember 1888. [Svampe]. 
Meddelelser fra Den Botaniske 
Forening i Kjøbenhavn 1887-91. 
Bind 2, side 100.

2487 Rostrup, E.
Excursion til Jægersborg Hegn 
d. 22.September 1889. [Svampe]. 
Meddelelser fra Den Botaniske 
Forening 1887-91. Bind 2, side 135.

2488 Rostrup, E.
Exkursion til Lyngby, Brede, Rav
neholm, Gelskov d. 24de Septbr. 
1893. [Væsentlig mosser og 
svampe].
Botanisk Tidsskrift 1894-95. Bind
19, side xvi-xvu.

2489 Christensen, J. 
Mænnesketilværælsæn Sproegæt
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Vore Svampe. [1897]. 248 sider i
3 bind.
Heri bl. a. om forfatterindens 
svampefund ved Rudersdal.
Bogen er omtalt af M. K. Nørgaard 
i Bogvennen 1948. Ny række, bind 
3, side 82.

2490 Holmen, Mogens
Noter om Bøllemosens vandkalve
fauna.
Flora og Fauna 1969. Årgang 75, 
side 107-110, illustreret.

I N D U S T R I  OG E R H V E R V

2491 Sandfeld, Johanne S.
Træk af Lyngbys historie. 1968. 
127 sider, illustreret, 1 kortbilag. 
Side 52-55: Ørholm Mølle, 
Nymølle, Stampen, Rådvad, 
Strandmøllen.

2492 Vor Præmiekonkurrence. Peugeot- 
Maskinen [en motorcykel] tager 
Geels Bakke med en Fart af over 
7V3 Mil i Timen.
Motor 1906. Årgang 1, side 
188-191, illustreret.

2493 -w>s
To elegante motorbåde under 
bygning i Holte. [Holte Både
byggeri, Vejlesøvej 26, under 
ledelse af P.E.Nybank].
Sejl og Motor 1952. Årgang 14, 
side 53, illustreret.

K I R K E G Å R D S -
A D M I N I S T R A T I O N

2494 [Søllerød Kommune]
Reglement for Søllerød Kommunes 
Kirkegårde. [1920]. 7 sider.
[Ny udgave]. Holte, 1927. 8 sider. 
Nye udgaver, se nr. 1697 og 1698. 

24.95 [Søllerød Kommune]
Taxter for Begravelser paa

Søllerød Kommunes Kirkegaarde. 
[1927]. 4 sider.
Nye udgaver, se nr. 1697 og 1698.

2496 [Søllerød Kommune] 
Kirkegaardsreglement og Taxt- 
regulativ for Søllerød Kommunes 
Kirkegaarde. [1946]. 14 sider.
Ny udgave af nr. 1697.

L A N D B R U G

2497 Oldtidsagre i Geelskov. [Kort]. 
Opmålt 1954-1960.
Originalt måleforhold 1:1.000. 
Findes på Søllerød Museum.

2498 Gandil, Chr.
Om Oldensvin. En skovbrugs
historisk Studie.
Dansk Skovforenings Tidsskrift 
1937. Bind 22, side 273-298.
[Side 288: Søllerød Kommune].

2499 Rasmussen, Holger 
Københavnsbønder. [Kontakten 
mellem hovedstaden og de om
boende bønder omkring år 1800]. 
Historiske Meddelelser om 
København 1963, side 75-98, 
illustreret.

Frederikslund
2500 [Ladegaards Bygninger af stampet 

Jord paa Gaarden Frederikslund]. 
Søndag-Aftens-Læsning 1809. 
Årgang 1, side 79.

2501 [Krarup, C. N.]
Om Hr. Consul de Conincks 
Prøvebygning af Stampe Jord. 
[Frederikslund]. (Uddraget af 
Dagen No. 150).
Søndag-Aftens-Læsning 1809. 
Årgang 1, side 102-103.

2502 [Coninck, Frédéric de]
Om Hr. Consul de Conincks 
Tilfredshed i høieste Grad med sin 
Bygning af stampet Jord.
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Søndag-Aftens-Læsning 1809. 
Årgang i, side 149-151.

2503 Coninck, Frédéric de
[Nogle flere Oplysninger angaaen- 
de min Bygning af stampet Jord]. 
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 
1809/10. Årgang 7 (=  bind 13), 
spalte 374-378.

2504 [Coninck, Frédéric de]
Brev fra Konsul Frid. de Coninck 
til Udgiveren om Stampejords- 
Bygninger. [Bl. a. på Frederiks- 
lund].
Søndag-Aftens-Læsning 1810. 
Årgang 2, side 77-78.

H A V E B R U G

2505 Mani cus, H. T.
Om Haveplanter, fundne 
forvildede i København og 
Omegn. [Bl. a. i Skodsborg]. 
Gartner-Tidende 1903. Årgang 19, 
side 224.

Skovmindevej 22, Holte
2506 Skovmindevej 22, Holte. Anlægs

gartnermester Gordon Nielsen. 
Landskabsarkitekt [dvs.: have
arkitekt] Inge Siente. 
Anlægsgartneren 1969. Årgang 19, 
side 185, 195, illustreret.

H U S D Y R

2507 Vedtægt for Søllerød Sogn i 
Henhold til Lov om Hundeafgiften 
m. m. af 12te April 1889 § 6. Lyng
by, 1889. 3 sider.

2508 Vedtægt for Hundehold i Søllerød 
Kommune. Lyngby, 1905 [dvs.: 
1906]. 8 sider.

2509 Landets første hundesygekasse.
I tilknytning til landets første klub 
for alle hunderacer. [Vedbæk og 
Omegns Hundeklub].

Dyrevennen 1969. Årgang 90, 
side 4-5, illustreret.

B O L I G I N T E R I Ø R E R

2510 Nissen, Helge 
Pejsebogen. [3. udgave]. 1968.
183 sider, illustreret.
Side 104: Geelsmark 24, Holte. 
Arkitekt: Bent Jørgensen.
Side 105: Strandvej 313, Vedbæk. 
Arkitekt: Bent Stoltenberg.
Side 106,174: Krogholmgårdsvej 6, 
Trørød. Arkitekt: Johan Fibiger 
Gøtzsche.
Side 121, 169: Bueager 41, Trørød. 
Arkitekt: Aage Paludan.
Side 142: Søllerødgårdsvej 34, 
Søllerød. Arkitekt: Finn Monies. 
Side 157, 171: Lyngbakkevej 30B, 
Søllerød. Arkitekt: Peter Grut.

2511 Nissen, Helge
Dansk boligindretning. 1968. 143 
sider, illustreret.
Side 15, 101, 104, 117: Strand
vej 200, Skodsborg. Arkitekt: Jean 
Fehmerling.
Side 25, 64, 89, 112-113: Krog
holmgårdsvej 6, Trørød. Arkitekt: 
Johan Fibiger Gøtzsche.
Side 30, 116: GI. Holtegård, 
Attemosevej 170, GI. Holte. 
Arkitekt: Ib Rasmussen.
Side 68: Bueager 41, Trørød. 
Arkitekt: Aage Paludan.
Side 118: Struensee Allé 9, 
Søllerød. Arkitekt: Peer Haubroe.

Frydenslundvej 88, Trørød
2512 Agersted, Lone 

Møblerne skal kunne enes. 
[Balletdanseren Niels Kehlets 
hjem],
Femina 1968. Årgang 95, nr. 53, 
side 58-61, illustreret.
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Mothsvej 21, Søllerød
2513 Agersted, Lone

De byggede huset helt om. 
[Arkitekt Peter Paludans hjem]. 
Femina 1968. Årgang 95, nr. 52, 
side 58-61, illustreret.

Skodsborgparken
2514 Telmer, Kirsten Fler on 

Madame møblerer ønske
lejligheden 1961.
Madame 1961, nr. i i , side 59-69, 
illustreret.

Strandvej 312, Vedbæk
2515 Les grands espaces. [Arkitekt:

Alf Refer].
Meubles et Décors (Paris) 1964. 
Nr. 205, side 44-50, illustreret. 
[Her citeret efter fotokopi].

F O R R E T N I N G E R

2516 Krustrup, Erik V.
Nu tager man en kurv i Nærum. 
Boghandler Mads Mikkelsen har 
indrettet ren selvbetjenings- 
boghandel. [Nærumvænge 
Torv 16].
Det Danske Bogmarked 1968. 
Årgang 114, side 1818-1819, 
illustreret.

2517 Hende, H. J.
Selvbetjening øger kravet til 
sælgeren -  og kvm-arealet. 
[Korrektion af nr. 2516].
Det Danske Bogmarked 1969. 
Årgang 115, side 84-86, illustreret.

T R A F I K F O R H O L D

2518 Malling, V.
Trafikforhold i Københavns- 
Egnen.
Beretning om Dansk Byplan

laboratoriums Virksomhed 1930, 
side 72-79, illustreret.

2519 Landsfærdselstælling og -Analyse
1939. Danmarks Landeveje og 
nogle Biveje. Udgivet af Over
vejinspektøren. 1942. 130 sider, 
illustreret, 38 kortbilag.
Side 49-50: Landeveje i Køben
havns Amt.
Side 98-100: Nogle Biveje i 
Københavns Amt.

2520 Statistik over færdselsuheld i 
Lyngby Politikreds. 1953-65. 
å 12-18 blade. Stencileret.
1953-59: Københavns amts nordre 
birks i. politikreds, Kongens 
Lyngby.

2521 Betænkning vedrørende forslag til 
et trafikråd for Storkøbenhavn. 
Afgivet den 28. juni 1955 af den af 
Boligministeriet den 4. december 
1950 nedsatte kommission 
vedrørende samfærdselsforholdene 
i hovedstadsområdet. 1955. 227 
sider, illustreret. (Betænkning, 
132).

2522 Betænkning afgivet af det af 
Ministeren for offentlige Arbejder 
under 21. April 1926 nedsatte 
Udvalg til Undersøgelse af Spørgs
målet om Foretagelse af hel eller 
delvis Elektrificering af de Bane
linier, der besørger den kjøben- 
havnske Nærtrafik. 1929. 50 sider, 
illustreret + bilag A-E.
BL a. om Holtebanen.

2523 Bjørner, J.L.
Kystbanen. Aarhus, 1931. 16 sider. 
Særtryk af Jysk Dagblad. 
Protestmøder mod Rigsdagens 
beslutning om at nedlægge Kyst
banen.

2524 Danmarks korteste, kønneste, 
hyggeli[g]ste og hyppigst trafi
kerede privatbane bliver 50 år.
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[Lyngby-Nærum Jernbane]. 
Jernbane-Bladet 1950. Årgang 7, 
side 140-142, illustreret.

2525 Mulighederne for en forbedring og 
samordning af den kollektive 
overfladetrafik i hovedstads
området. [Udgivet af] Hoved
stadskommunernes samråd, 
Trafikudvalget. 1965. 199 blade + 
bilag.
Blad 21-27, 3I-32: Redegørelse 
fra Lyngby-Nærumbanen.

2526 Søllerød Kommunebiblioteker 
Jernbanelitteratur. Udarbejdet af 
George Bornemann.
1969. 33 sider.
Omslagsbillede: »Grisen«, Lyng
by-Nærum Jernbane ca. 1922. 

P O S T V Æ S E N

2327 Funch, Mogens 
Holte Landpost.
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 365-368, illustreret.

S Ø F A R T

2528 Speciel Kort over Sundet samt 
Kiøge Bugt. Efter Herr Contre 
Admiral Klint, med Forbedringer 
udgivet. G. Tisch sc. (T. Hois’s 
Forlag). 1821.

2529 Henningsen, Henning 
Bådeoptog i danske søkøbstæder 
og i udlandet. 1953. 180 sider, 
illustreret. (Danmarks Folke
minder, 62).
Side 53: Vedbæk.

KEMI S K I N D U S T R I

2530 Gram, Niels 
Galvanoplastisk formgivning.
[På Paul Bergsøes laboratorium på 
Koefoedsminde].

Danmarks Tekniske Museum. 
Årbog 1966. Årgang 14, side 10-21, 
illustreret.

P A P I R I N D U S T R I

2531 Nordstrand, Ove K.
On the preparation of a Danish 
water-mark collection. [Bl. a. fra 
Strandmøllen].
Papiergeschichte (Mainz) 1962. 
Årgang 12, side 18-20.

VEJ-  OG J E R N B A N E 
B Y G N I N G

2532 Danmarks Betonveje. [Hørsholm- 
vejen].
Beton-Teknik 1936. Årgang 2, 
nr. 2, side 24-25, illustreret.

2533 Hurtig gennemførelse af Hørs- 
holmvej-projektet. Nu skal der 
ske noget med vejbyggeriet. 
Vognmanden 1952, nr. 11, side 8.

2534 Danmarks første motorvej, Hørs- 
holmvejen, åbner. Noter fra ind
vielsen.
Vognmanden 1956, nr. 2, 
side 12, 14.

2535 Kastrup Jensen, G. E. 
Hørsholmvejen -  færdselsteknisk 
set.
Byplan 1956. Årgang 8, side 32-34, 
illustreret. (Se også forsidebilledet 
til nr. 42 samt noten side 59).

2536 Situationsplan med tilhørende 
Nivellement m. m. over Den 
sjellandske Jernbane fra Kjøben- 
havn til Helsingør med Sidebane 
til Klampenborg. Samlet, udgivet 
og forlagt af Chr. M. Tegner.
[Ca. 1865].
i :6o.ooo.

2537 Klampenborg-Helsingør Jernbane. 
(Emil Olsens lith. Inst.). Revideret
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i Oktober 1923. Ny Kilometer
inddeling 1930. 2 sider + 9 kort.
I  ¡ 2 0 . 0 0 0 .

Ny udgave af nr. 492.
Kort 2-3: Søllerød Sogn.

R E N O V A T I O N  OG  
S N E K A S T N I N G

2538 [Søllerød Kommune]
Regulativ for den af Søllerød 
Sogneraad fra 1. Maj 1905 etable
rede Dag- og Natrenovation i 
Byerne øst for Kystbanelinien. 
Lyngby, [1905]. 3 sider.
Ny udgave, se nr. 1429.

2539 [Søllerød Kommune]
Regulativ for den af Søllerød 
Sogneraad i Henhold til Sundheds
vedtægtens § 28 fra i. Oktober 
1919 etablerede Dag- og Natreno
vation i Ny Holte Distriktet. 
Lyngby, [1919]. 3 sider.

2540 Søllerød Kommune 
Renovationsregulativ. [Ny 
udgave], [1969]. 10 sider, 
illustreret.

2541 Snekastningskredsene i Søllerød 
Sogn. [1916]. 4 sider.

A R K I T E K T U R  O G  K U N S T

2542 The architecture of Denmark. Re
printed, with additional material, 
from the special issue of The Ar
chitectural Review, November, 
1948. London, 1949. 60 sider, illu
streret.
Side 30-31: Town hall at Sollerod. 
[Øverødvej 2. Arkitekter: Arne 

Jacobsen og Flemming Lassen]. 
Side 40-41: House at Vedbaek. 
[Strandvej 418. Arkitekt: Frits 
Schlegel].

2543 [Mollerup, Jens]
Architettura dáñese contem

poránea. Esposizione in Milano. 
Galleria d’Arte Moderna. Aprile
1952. [Per iniziativa del] Det 
Danske Selskab [e del] Movimento 
di Studi per l’Architettura. [Mila
no, 1952]. 28 sider, illustreret.
Side 17, 27: Casa di campagna a 
Vedbaek. [Strandvej 418. Arkitekt: 
Frits Schlegel].
Side 24: Municipio di Sölleröd, 
Holte. [Søllerød Rådhus, Øverød
vej 2. Arkitekter: Arne Jacobsen 
og Flemming Lassen],

2544 Monies, Finn
Wood in architecture. New York,
1961. 114 sider, illustreret. 
Amerikansk udgave af nr. 1462. 
Side 26, 54-55: Henriksholms 
Allé 19 B, Vedbæk. Arkitekter: 
Børge Glahn og Ole Helweg.
Side 27, 52: Dronninggårds 
Allé 42, Holte. Arkitekt: Jørn 
Utzon.
Side 29, 87: Skodsborgvej 347, 
Nærum. Arkitekt: Erik Chr. 
Sørensen.
Side 31: Hegnsvej 9, Nærum. 
Arkitekt: Bertel Udsen.
Side 32: Lyngbakkevej 3, Søllerød. 
Arkitekter: Henrik Iversen og 
Harald Plum.
Side 49: Søllerødgårdsvej 34, 
Søllerød. Arkitekt: Finn Monies. 
Side 58: Ørholmvej 38, Ørholm. 
Arkitekt: Finn Juhl.
Side 64, 109: Adventkirken, 
Concordiavej 6-12, Nærum. 
Arkitekt: Svenn Eske Kristensen. 
Side 85: Tovesvej 29, Søllerød. 
Arkitekter: Franz Musaeus og Ole 
Wunsch.

2545 Dansk Almennyttigt Boligselskab 
af 1942 A/S gennem 25 år. [1967]. 
37 sider, illustreret.
Særtryk af nr. 1467 a.
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Side io-i i ,  28-29: Nærumvænge, 
Søllerød. Arkitekt: Palle Suenson.

2546 Højgaard & Schultz A/S. Civilinge
niører og entreprenører. Udgivet 
ved firmaets 50 års jubilæum den 
i. maj 1968. [1968]. 78 sider, illu
streret.
Side 54: Paul Bergsøe Kollegiet, 
Søllerød. [Arkitekt: Jørgen 
Hersaa],
Side 64-65: Boligkvarteret 
»Egevang« i Nærum. [Arkitekt: 
Carl R. Frederiksen].

2547 Faber, Tobias
Neue dänische Architektur. 
Stuttgart, [1968]. 220 sider, 
illustreret.
Engelsk og tysk tekst.
Side 36-37: [Dronninggårds 
Allé 42, Holte. Arkitekt: Jørn 
Utzon].
Side 78-79: [Søllerød Park. 
Arkitekter: Eva og Nils Koppel]. 
Side 82-83: [Skodsborgparken. 
Arkitekt: Jean Fehmerling].
Side 106-109: [Vangeboskolen, 
Søllerød. Arkitekter: Gehrdt 
Bornebusch, Max Briiel, Henning 
Larsen og Jørgen Selchau].

Søllerød Rådhus
2548 Town hall at Sollerod. [Øverød- 

vej 2]. Arne Jacobsen & Flemming 
Lassen: Architects.
The Architectural Review 
(London) 1947. Bind xoi, side 
173-176, illustreret.
[Optrykt i nr. 2542].

Søllerødgård
2549 Weilbach, Frederik

Om sikre og usikre Værker af 
Nicolai Eigtved og hvad deraf kan 
sluttes om hans Stil.
Architekten 1927. Årgang 29,

Maanedshæfte, side 159-174, 
illustreret.
[Side 170, 173: Søllerødgård],

2550 Elling, Christian 
Arkitekten Philip de Lange. 
Arkitekten 1930. Årgang 32, 
Maanedshæfte, side 225-272, 
illustreret.
[Side 256-257: Søllerødgård].

2551 [Dagbladet »Politiken«s Aften
udflugter til Søllerød »Slot«]. 
Arkitekten 1932. Årgang 34, 
Ugehæfte, side 144.

Skoleparken
2552 Gl. Holte Boligselskab »Skole

parken«, afd. 2. [Arkitekter: Palle 
Suenson og Ole Helweg]. 
Arbejderbo. Beretning for 1951-56, 
side 56, illustreret.

Søllerød Park
2 5 53 Santini, Pier Carlo

A visit to Denmark, 3.The social 
aspect: Eva and Nils Koppel. 
Zodiac (Milano) i960. Bind 5, 
side 54-65, illustreret.

Lions Park
2554 Fridberg, Frands

Lions Park er nu en realitet. 
[Lendemosevej-Mariehøjvej- 
Egebækvej, Gl. Holte, matr. 4 m,
4 o og 5 ci, Holte by. Arkitekter: 
Peter Hvidt og O. Mølgaard- 
Nielsen],
Lion-Nyt 1964. Årgang 7, nr. 5, 
side 6-8, illustreret.

2555 Kollektivhuset Lions Park. 
Søllerød. [1966]. 24 sider, 
illustreret.

Skovlyporten
2556 Søllerød Kommunes ungdoms

boliger. [Skovlyporten, Øverød.
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Arkitekt: Palle Suenson], [1968]. 
9 blade, illustreret.

V I L L A E R  OG 
E N F A M I L I E H U S E

Aggersvej 4, Skodsborg
2557 Hegemann, Werner 

Tore römischer Provinzen. 
Wasmuths Monatshefte für Bau
kunst (Berlin) 1926. Årgang 10, 
side 209-219, illustreret.
[Side 219: Atelierhaus in Skods
borg, Dänemark. Architekt: Ivar 
Bentsen].

Dronninggårds Allé 42, Holte
2558 Vorfabriziertes Einfamilienhaus in 

Middelboe, Dänemark. Architekt: 
Jørn Utzon.
Bauen + Wohnen (Zürich) 1956. 
Årgang 10, side 418-420, 
illustreret.

2559 lHansen, Willy]
Habitation au bord d’un lac, prés 
de Copenhague, Danemark. Jorn 
[dvs.: Jørn] Utzon, architecte. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(Paris) 1958. Årgang 29, nr. 78, 
side 78, illustreret.

2560 House near Furesö, Copenhagen, 
1952-53. [Architect: Jørn Utzon]. 
Zodiac (Milano) i960. Bind 5, 
side 78-79, illustreret.

Elmevej 11, Vedbæk
2561 Hus for direktør Ole Palsby. 

Arkitekter: Jørgen Bo og Vilhelm 
Wohlert.
Arkitektur 1963. Årgang 7, 
side 178-183, illustreret.

2562 [Boheman, Torsten]
Elmehuset. Et ideelt enfamiliehus i 
Vedbæk. [Arkitekter: Jørgen Bo 
og Vilhelm Wohlert].

Bygge og Bo 1965. Årgang 31, 
nr. i, side 18-19, illustreret.

Hegnsvej 26, Nærum
2563 Lassen, Mogens 

Bankassistent Chr. Nansens Hus i 
Nærum.
Bygge og Bo 1939. Årgang 6, 
side 240, illustreret.

Kongevej 167 B, Holte
2564 [Wier, Geselher]

Eigenes Haus in Holte bei Kopen
hagen. Von W. [Architekt:] Steen 
Hø[j]by Rasmussen.
Bauen + Wohnen (Zürich) 1964. 
Årgang 18, side 473-477. 
illustreret.

Strandvej 9, Skodsborg
2565 Oppenheim, Albert 

Generalkonsul Heckschers Hus 
ved Springforbi.
Architekten 1920. Årgang 22, 
side 49-Jo, illustreret.

Strandvej 300, Vedbæk
2566 Jacobsen, Arne 

Hus ved Øresund.
Byggekunst (Oslo) 1958.
Årgang 40, side 24-28, illustreret.

2567 Haus eines Kaufmanns in 
Vedbaek, Dänemark. Architekt: 
Arne Jacobsen.
Werk (Winterthur) 1958. Årgang 
45, side 185-187, illustreret.

Strandvej 418, Vedbæk
2568 House at Vedbaek. [Arkitekt:

Frits Schlegel],
The Architectural Review 
(London) 1948. Bind 104, 
side 234-235, illustreret.
[Optrykt i nr. 2542].
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Søholmen 4, Holte
2569 Habitation de l’architecte Björn 

Borjeson [dvs.: Bjørn Børjeson] 
prés de Copenhague. 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(Paris) 1966. Årgang 36, nr. 124, 
side 27, illustreret.

Søllerødgårdsvej 2 7, Søllerød
2570 Risom-huset -  tørt byggeri! 

[Bygget af direktør Valdemar 
Risom].
Byggeindustrien 1952. Årgang 3, 
side 179-181, illustreret.

Søllerødgårdsvej 54, Søllerød
2571 Eigenheim eines Architekten in 

Kopenhagen. Architekten: Gunnar 
Jensen und Finn Monies.
Werk (Winterthur) 1958. Årgang
45, side 412-415, illustreret.

2572 Danish house by Gunnar Jensen 
and Finn Monies, architects.
Arts & Architecture (Los Angeles) 
1959. Bind 76, nr. 3, side 16-17, 
illustreret.

2573 Architektenhaus in Kopenhagen. 
Architekten Gunnar Jensen und 
Finn Monies.
Baumeister (München) i960. År
gang 57, nr. i, side 2-5, illustreret.

Tovesvej 9, Søllerød
2574 [Adler, Leo]

Wochenendhäuser in Dänemark. 
Af L. A.
Wasmuths Monatshefte für Bau
kunst (Berlin) 1927. Årgang 11, 
side 280-288, illustreret.
[Side 285: Sommerwohnung in 
Nærum, Nordseeland. Architekt: 
Hans Georg Skovgaard].

K I R K E B Y G N I N G E R

2575 Kiørboe, Frederik 
Forslag til Istandsættelse af 
Søllerød Kirke. 1940. 5 blade med 
indklæbet foto. Maskinskrevet.

2576 Fisker, Kay 
Kirkekonkurrencens idéverden. 
[International idékonkurrence om 
kirkebyggeri ved Vatelunden i 
Nærum].
Arkitekten 1962. Årgang 64, side 
139-184, illustreret.

2577 Concours international d’églises au 
Danemark.
L’Architecture d’Aujourd’hui 
(Paris) 1962. Årgang 33, nr. 100, 
side xxvii, illustreret.

2578 Hjertholm, Helge
Tanker om kirkebyggeri. [Første
præmieprojektet i den interna
tionale idékonkurrence].
Kirkens Verden 1963. Årgang 5, 
side 24-32, illustreret.

2579 Om Mogens Kochs arbejder. Af 
Arne Karlsen og Axel Thygesen. 
Dansk Kunsthaandværk 1963. År
gang 36, side 157-196, illustreret. 
[Side 182-184: Forslag til »Inter
national idékonkurrence om kirke
byggeri« 1962].

2580 Thorlacius-U'ssing, V. 
Frederiksberg Kirkes Historie. 
Tilskueren 1931. Årgang 48, halv
bind 2, side 455-476, illustreret. 
[Side 470, 474: Døbefont og 
klokke fra Søllerødgårds Kapel].

2581 Maare, Niels 
Frederiksberg Slotskirke. 
1710-1960. i960. 107 sider, 22 
tavler.
Side 46 + tavle ved side 3 3: 
[Døbefont, oprindelig i Søllerød
gårds Kapel, derpå i Frederiksberg
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Kirke, fra 1932 i Frederiksberg 
Slotskirke].

Kirkegårdsadministration, se 
nr. 2494-96.

EGNS -  OG B Y P L A N 
L Æ G N I N G

2582 Københavns-Egnens Planlægning. 
Referat af Mødet Onsdag den 14. 
Marts 1945 i Udvalget til Plan
lægning af Københavns-Egnen 
»Egnsplanudvalget«. Udarbejdet 
på Grundlag af Manuskript og et 
af Fru Gerda Anker Rasmussen 
optaget Stenogram. 1945. 11 sider. 
Side 10: Udtalelse af civilingeniør 
Axel Riis, Søllerød.

2583 Doxiadis, Constantinos 
Københavns fremtid -  nogle 
abstrakte betragtninger. [Plan
lægningen af Storkøbenhavn]. 
Arkitekten 1963. Årgang 65, side 
61-76, illustreret.

2584 Rasmussen, Steen Eiler 
København. Et bysamfunds 
særpræg og udvikling gennem 
tiderne. 1969. 322 sider, illustreret. 
Side 245-267: Københavnsegnen.

2585 Th omsen, Edvard 
Undervisningen i Hovedskolens
II. og III. Klasse.
Det Kongelige Akademi for de 
Skønne Kunster. Beretning 1940-
46, side 129-142.
[Side 134-135: En Byplan for 
Søllerød Kommune 1942-43].

2586 Forslag til Lov om Stianlæg m. v. 
i Københavnsegnens grønne 
Omraader.
Rigsdagstidende 1940/41. Årgang 
93, Forhandlinger i Folketinget, 
spalte 25-26, 61-74, 106, 294-301; 
Forhandlinger i Landstinget,

spalte 105-114, 162, 281, 290; 
Tillæg A, spalte 2289-2296; Tillæg
B, spalte 25-30, 95-96; Tillæg C, 
spalte 23-28, 91.

2587 Lov om Stianlæg m. v. i Køben
havnsegnens grønne Omraader. 
Lovtidende for Kongeriget 
Danmark for Aaret 1940, 
afdeling A, side 1811-1813.

2588 [Blixencrone-Møller, Chr.]
Stier i Københavnsegnens grønne 
områder. Redegørelse for stianlæg 
m. v. i henhold til lov nr. 595 af 
november 1940. 1968. 12 + 26 
blade, 3 løse kort.

K U N S T V Æ R K E R  MED  
M O T I V  FRA 
S Ø L L E R Ø D  K O M M U N E

2589 Nørbæk, Jens Fr.
Maleren Erik Pauelsens 
Dronninggaard-billeder i de 
Conincks Palæ. [Dronningens 
Tværgade 2, København], 
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 387-395, illustreret.

2590 Mansa, J.H.
Søllerød. Graveret med Naal i 
Steen.
Magazin for Kunstnere og 
Haandværkere 1827. [Række 1], 
bind i, tavle mellem side 292 og 
293.

S P O R T  OG F R I L U F T S L I V

2591 Vedtægter for Benyttelse af 
Søllerød Kommunes Idrætsanlæg 
ved Rundforbi. Holte, [1936].
6 sider.

2592 HI-Bladet. Holte Idrætsforening. 
1968- . Årgang 1- .

2593 Referenten
Sejlklubben »Furesøen«. [25 års 
jubilæum].
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Sejl og Motor 1952. Årgang 14, 
side 242, illustreret.

2594 [Bærentzen, Axel]
En sejlklub i konfirmationsalderen. 
[Vedbæk Sejlklub ij år].
Sejl og Motor 1966. Årgang 28, 
side 60.

L I T T E R A T U R H I S T O R I E

2595 Christiansen, Tage 
Strandvejen op til Helsingør -  
og digterne. [Bl. a. Holger 
Drachmann og Karl Larsen i 
Vedbæk 1881 ].
Jul i Nordsjælland 1969. Årgang
28, side 10-14, illustreret.

2596 Brandt, Jørgen Gustava
Den geniale monotoni. Ungdoms- 
essays. 1969. 116 sider.
Side 37-101: Hin bemærkelses
værdige septemberaften. [Revide
ret udgave af nr. 1822].

S K Ø N L I T T E R A T U R

2597 Sandberg, Johan
Brylluppet i Søllerød eller De to 
Høje ved Jægersborg. En sand
færdig Vise om to Elskende, der 
fulgtes ad i Døden. [Uden 
trykkeår]. 4 sider, illustreret.
I Søllerød, nær Kjøbenhavn, der 
laa den strænge Ridder Grubbes 
Herresæde . . .

2598 Grundtvig, N. F. S.
Tæt udenfor Vebek, hvor Søen 
er reen. [Digt].
I: Sange i Danske Samfund ved 
Anden Aprils Minde 1841. 1841. 
Side 3-6.
Optrykt i: Viser og Sange for 
Danske Samfund. 1. samling. 
Tredie Hefte. 1841. Side 59-63 
under titlen: Fiskeren og 
Havfruen.

2599 Paludan-Miiller, Frederik 
Ivar Lykkes Historie. 1866-73. 
Bind 1-3.
Bind 2, side 575-579: [Køretur til 
Vedbæk og til Høje Sandbjerg].

2600 /Møller, Conrad],
Søllerød -  Kaffebrød. Den 15. 
September 1867. (Saa kom vi da til 
Søllerød . . . ) .  Af -nkl.
I: Viser for Char-a-Banken [1861- 
87]. [Bind 1], [1885],side 125-126. 
[Håndskrevet i pianofabrikant 
Frederik Møllers eksemplar af 
Char-å-Banc’ens Viser, Det 
Kongelige Bibliotek, Ny kgl. 
Samling 1022, 8°].
Optrykt i nr. 2601.

2601 [Møller, Conrad]
Halvhundrede Viser og Texter 
m. m. af -nkl. 1911. 84 sider.
Side 52-53: Søllerød -  Kaffebrød. 
(Fra »Charabancens« Skovtur 
1867). (Saa kom vi da til Sølle
rød ...).

2602 Drachmann, Holger
Hun døde og blev begravet. 
(Naturstudie). [Fortælling fra 
Vedbæk],
Nyt Tidsskrift (Kristiania) 1882. 
Årgang 1, side 321-330.
[Optrykt i nr. 2243].

2603 Walleen [-Bornemann], Alphonse 
Ved Bøllemosen. (Digt: Lette, lyse 
Dunster stige . . . ) .
Illustreret Tidende 1898/99. År
gang 40, side 812.

2604 Knudsen, Jacob 
Stavnsbaandets Løsning. Iagttagel
ser fra Udsigtsbænkene ved Min
desten for Chr. D. F., Greve af 
Reventlow, i Frederiksborg Slots
have. [Omtaler en mejerist Jensen 
fra Søllerød],
I: Morskabsbogen. Bidragene
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samlede af L. C. Nielsen. 1902.
Side 131-151.
[Optrykt i Jakob Knudsen: Jyder. 
Sytten Fortællinger. '915. Side 64- 
78].

S T E D N A V N E

2605 Kousgård Sørensen, John 
Danske sø- og ånavne. Bind 1. 
1968. 357 sider. (Navnestudier 
udgivet af Institut for Navne
forskning, 6).
Bind i, side 186: Bommerbæk.
[Syd for Nærum].
Bind i, side 265-266: Bydam. [På 
Kohavevang i Gammel Holte]. 
Bind i, side 308: Dittebæk. [På 
Ryesvang i Øverød].
Bind i, side 336: Dumpedal.

H I S T O R I E

2606 I Morges Kl. 4 er endeel engelske 
Tropper landede ved Vebek.
Dagen 1807, nr. 138, side 2.

2607 Koht, Halvdan
Die Stellung Norwegens und 
Schwedens im deutsch-dänischen 
Konflikt, zumal während der 
Jahre 1863 und 1864. Auf Grund
lage neuer Aktenstücke. Kristiania, 
1908. x, 348 sider. (Skrifter ud
givne af Videnskabs-Selskabet i 
Christiania 1907. II. Historisk
filosofisk klasse, 7).
Side 105-107: [Kong Karl XV’s 
møde med kong Frederik VII på 
Skodsborg 22. juli 1863].

2608 Hamilton, Henning 
Anteckningar rörande forhållandet 
mellan Sverige och Danmark 
1863-1864. Utgivna av Aage Friis 
och Einer Redin. 1936. xxxvm, 
300 sider, illustreret.

Side 9-11, 201: [Kong Karl XV’s 
møde med kong Frederik VII på 
Skodsborg 22. juli 1863}.

P E R S O N A L H I S T O R I E

Andersen, H. P. (1885-1962) 
gartner, redaktør

2609 Br. H. P. Andersen, Vedbæk, død. 
En Nikodemusskikkelse, en 
sandhedssøger.
Nordisk Good Templar 1962. 
Årgang 71, nr. 8, side 1-2, portræt.

Andersen, Knud Valdemar
(1885-1920) trafikassistent

2610 Dødsfald.
Dansk Jernbaneblad 1920. Årgang
29, nr. 1160, side 3.

Arnesen Kali, Benedicte (1813-95) 
forfatterinde

2611 Arnesen Kali, Benedicte 
Livserindringer. 1813-1857. 1889. 
383 sider.
Side 113-123,352: [Ophold på 
Holtehus 1829].

Blixen, Karen (1885-1962) 
forfatterinde

2612 Kabell, Aage
Karen Blixen debuterer. München,
1968. 262 sider.
Side 105, jævnfør side 175-176: 
Dronninggård.

Bodelsen, Anders (1937- ) 
forfatter

2613 Eskildsen, Lotte
Sådan har jeg indrettet mig. Jeg 
mangler bare en pub. [Skyttebjerg 
77, Nærum],
Billed-Bladet 1969. Årgang 32, 
nr. 8, side 38-41, illustreret.
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Coninck, Frédéric de ( i 740-1811) 
storkøbmand

2614 Mourier, F. L.
Eloge fúnebre du riche bienfesant, 
Frederik de Coninck, négociant a 
Kopenhague, conseiller d’état du 
roi, &c. prononcé å ses obséques, 
au grand cimetiére hors de la porte 
du nord, devant un nombreux 
convoi, lundi matin 9 Septembre 
1811. 1811. 20 sider.

2615 Petersen, P.H.J.
Stamtavle med biografiske Op
tegnelser over Slægten Pingel, 
nedstammende fra Kaptainleutnant 
Christian Pingel, død 1730, og 
Hustru Mette Sophie Eckleff, død 
1761, samt Lotteriinspektør Hans 
Heinrich Pingel og Hustru Anna 
Marie Sebath, og andre her i 
Landet forekommende Slægter 
førende Navnet Pingel (Pengel). 
1931. 89 + i n  blade. Maskin
skrevet.
Blad 49-52: Frédéric de Coninck.

Coninck, Maria de (1747-1821) 
etatsrådinde

2616 [Monod, Fredrik],
Nogle Ord fremsagte af Pastor 
Fredrik Monod ved hans Bedste
moders Etatsraadinde de Conincks 
Grav. Død den 7de Mai 1821, i 
hendes Alders 74de Aar. Oversat 
af det Franske. Trykt som Manu
skript, for Venner. Lyngbye, 
[1821]. 8 sider.

Drachmann, Holger (1846-1908) 
forfatter

2617 Drachmann, Holger
Breve til og fra Holger Drach
mann. Udgivet af Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab ved 
Morten Borup. 1968. Bind 1-2.

Bind i, side 36-40: [Brev 28/7 
1863, hvori opholdet på Henriks
holm sommeren 1863 omtales]. 
Bind 2, side 49-127, jævnfør side 
367-382: [Breve 8/10 1880-21/8 
1881, hvori opholdet på Taarnhøj 
undertiden omtales].

Fabritius de Tengnagel, Conrad 
(1731-1805) handelsmand

2618 Jensen, Thyra 
Constance Leth. Grundtvigs 
Ungdomskærlighed. 1922. 208 
sider, illustreret.
Side 31, 50-55: Enrum.
3. forøgede og omarbejdede 
udgave. 1941. Side 40-41, 67-73, 
illustreret.

Hansen, Axel R. (1854-1931) 
skolebestyrer

2619 Hatt, Kr.
[Dødsfald].
Den Danske Realskole 1931. 
Årgang 33, side 281.

Jacobsen, Alfred (1884- ) 
malermester

2620 Jacobsen, Alfred
En dejlig frisk svendetid. [Bl. a. 
hos Georg Petersen i Vedbæk]. 
Malermesteren 1965. Årgang 3, 
nr. 5, side 7, 9, illustreret.

Larsen, Karl (1897- ) maler
2621 Rafn, Eyvind

Portræt af en stor portrætmaler i 
Nordsjælland.
Jul i Nordsjælland 1969. Årgang 
28, side 5-8, illustreret; se også 
omslagsbilledet.

Nielsen, Hanne (1829-1903) 
smør- og osteproducent

2622 Hanne Nielsen på Havarthi- 
gården i Øverød. -  Jeppe Aakjær:
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Vredens Børn. Af Marianne 
Fastner og Hanne Meinertsen. 
[Elevopgave på Holte Gymnasium 
1968]. 31 blade, illustreret. Maskin
skrevet.

Olesen, Arne (1904-69) rektor
2623 Herløv, Knud

Rektor Arne 0 1 esen -* u .2 .i9 o 4 , 
t  25.4.1969.
Gymnasieskolen 1969. Årgang 52, 
side 547.

Olesen, Th. (1884- )
grosserer, generalkonsul

2624 Olesen, Th.
Blandingsgods. 1969. 157 sider. 
Side 25: Hilsen til vort nye Hus. 
[Strandvej 470-472, Vedbæk. Digt: 
Jeg bygged mit Hus paa den stejle 
Skrænt].

Petersen, Bendix (1877-1960) 
murermester

2625 [Murermester Bendix Petersen 
70 år].
Arbejdsgiveren 1947. Årgang 48, 
side 196.

Petersen, Christian (1878-1939)
murermester, sognerådsformand

2626 Dødsfald.
Arbejdsgiveren 1939. Årgang 40, 
side 43.

Preisler, Bahne (1884-1967) 
malermester

2627 Ziegler, Bent
Jeg tror på, at malerfaget har en 
fremtid! [Interview]. 
Malermesteren 1964. Årgang 2, 
nr. i l ,  side 7, 9, 23-24, illustreret.

Rosing, Michael (1756-1818) 
skuespiller, instruktør

2628 [Rahbek, K.L.]
Knud Lyne Rahbeks Ungdoms
kærlighed. Fra de skiønne 
Følelsers Tid. [Brevveksling med 
Michael Rosing], 1911. 210 sider. 
(Memoirer og Breve, 15). 
Fotografisk optryk 1968.
Side 181-182: Michael Rosing: 
[Brev 1/8 1783 om besøg på 
Enrum].
Side 202-205: K. L. Rahbek: 
[Dagbogsoptegnelser 1784-85, 
hvori der hentydes til Rosings 
ophold på Rønnedal, Strandvej 350, 
Vedbæk].

Sandfeld, Gunnar (1908- ) 
lektor

2629 Sandfeld, Gunnar
Omkring Geels bakke. Minder fra 
en provinsidyl kun 2 mil fra Råd
huspladsen og Kongens Nytorv. 
Søllerødbogen 1962-69. Række 4, 
side 303-346, illustreret. 
Omarbejdet og udvidet i nr. 2630.

2630 Sandfeld, Gunnar 
Dreng i Holte. Billeder og 
stemningsindtryk fra en svunden 
provinsidyl. [Udgivet af] Histo- 
risk-Topografisk Selskab for Sølle
rød Kommune. 1969. 159 sider,
44 tavler, illustreret. 
Skovridergårdens Villaby -  og 
deromkring. Gennem skoven til 
Søllerød. Over Geels bakke til 
Nyholte. Med toget til København. 
Det første skoleår. Soldaterind
kvartering. På Holte højere 
Almenskole. Epilog.

Schneider, Andreas (1886-1957) 
borgmester, professor

2631 Thorkil-Jensen, N.
Andreas Schneider. 10.4.1886- 
30.5.1957.
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Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber: Virksomheden 
inden for ATV 1956/57, side 
14-15, portræt.
Omarbejdet i Landinspektøren 
1956-58. Bind 21, side 291-295, 
portræt. [Jævnfør nr. 2193 b].

Strindberg, August (1849-1912) 
forfatter

2632 Larsson, Hans Emil 
[August Strindbergs sista bok 
»Tschandala«].
Nordisk Tidskrift för Vetenskap, 
Konst och Industri (Stockholm) 
1889. Ny följd, årgang 2, side 421- 
422.

2633 Hansson, Ola
August Strindberg. Kritisk essay. 
Samtiden (Bergen) 1891. Årgang 2, 
side 241-251, 289-304.
[Side 241-243: Møde med August 
Strindberg i Holte efteråret 1888].

2634 Hansson, Ola 
Erinnerungen an August Strind
berg. [Bl. a. om opholdet i Holte 
1888-89].
Die Neue Rundschau (Berlin)
1912. Årgang 33, side 1536-51, 
1724-38.

2635 Hansson, Ola
August Strindbergs Breve til mig 
fra Holte.
Tilskueren 1912, halvbind 2, 
side 31-49.

2636 Lundegård, Axel
Några Strindbergsminnen knutna 
till en handfull brev. Stockholm, 
1920. 152 sider.
Side 132-134: August Strindberg: 
[4 breve 1/5-16/11 1888].

2637 Strecker, K.
Die Wahrheit über Strindbergs 
Roman Tschandala.
Der Freihafen. Blätter der Ham

burger Kammerspiele (Hamburg) 
1922/23. Bind 5, nr. 2.
[Her citeret efter Svensk 
litteraturhistorisk bibliografi 
1900-1935, nr. 7338].
[Kan næppe fremskaffes; findes 
ikke i Universitetsbiblioteket i 
Hamburg eller i Kungliga Bibliote
ket, Stockholm].

2638 Cohn,AlfonsFedor 
Tschandalas Urbild. Eine 
merkwürdige Episode aus 
Strindbergs Leben.
Die Literarische Welt (Berlin) 
1927. Årgang 3, nr. 17, side 3, 
illustreret.
[Her citeret efter Svensk 
litteraturhistorisk bibliografi 
1900-1935, nr. 7511],

2639 Anderson, William
Ute och hemma. Sölvesborg, 1928. 
Side 23-29: Strindbergs Tschan
dala.
[Her citeret efter Svensk littera
turhistorisk bibliografi 1900-1935, 
nr. 7550].

2640 Landquist, John
August Strindberg och Edvard 
Brandes. Kring några nyfunna 
Strindbergsbrev.
Bonniers Litterära Magasin 
(Stockholm) 1934. Årgang 3, nr. 3, 
side 29-42.
[Side 38-40: Opholdet i Holte 
1888].

2641 Husén, Torsten 
Strindberg, Geijerstam och 
»förbryteriet«. [Bl. a. om 
forbrydermotivet i Tschandala]. 
Svensk Litteraturtidskrift (Lund)
1940. Årgang 3, side 187-196.

2642 Hedberg, Oscar
Ett besök hos huvudpersonen i 
»Tschandala«. [Ludvig Hansen], 
[Göteborg, 1942]. 15 sider,
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illustreret med 5 indklæbede 
originalfotografier. Trykt i 4 
eksemplarer.
Teksten tidligere trykt i Ekstra
bladet samt i Hallandsposten 21. 
maj 1938.

2643 Lindström, Hans 
Hjarnornas kamp. Psykologiska 
idéer och motiv i Strindbergs 
åttiotalsdiktning. Akademisk 
avhandling. Uppsala, 1952. 330 
sider.
Side 191-203, 273-274: [Tschan- 
dala],

2644  Holm, Ingvar
Ola Hansson. En studie i 
åttiotalsromantik. Akademisk 
avhandling. Lund, 1957. 508 sider, 
illustreret.
Side 1 9 J ,  2 4 7 - 248 , 3 1 2 , 4 4 1 , 4 52  

m. m.: [Besøg hos Strindberg i 
Holte 1 8 8 8 ].

2645 Etzler, Allan 
Zigenarmotivet i Strindbergs 
Tsehandala.
Svensk Litteraturtidskrift (Lund)
1962. Årgang 2j, side 128-135.

2646 Leppo, Markus 
»Tschandalan« aivopesu.
Parnasso (Helsinki) 1962. Årgang
12, side 167-170.

Widerøe, Marcus Nissen
(1773-1854) bibliotekar, lærer

2647 Med boken som bakgrunn. Fest
skrift til Harald L. Tveterås. Oslo, 
1964. xn, 263 sider.
Side 30-51: Palle Birkelund: Nord- 
mænd i Det kongelige Biblioteks 
tjeneste før 1814. [Side 46-50: Mar
cus Nissen Widerøe, der var kirke
sanger, organist og lærer i Øverød 
omkring 1815].

Aaskov, Laurits Jørgensen 
(1658-1711)præst

2648 Aaskov, Jørgen Lauridsen 
Enfoldig Anledning oc Gudelig 
Erindring om Troloffvelses 
Aandelige Tancke-Ring. Hæderlig 
oc Vellærde Mand / Herr Laurits 
Jørgensøn Aaskow / Medarbeyder 
i Guds Ord / til Søllerøds Meenig- 
hed / sin elskelige Søn / sampt 
Hæderlig / Dyderig oc Gudfryctig 
Møe / Elsabet-Marie Johan- 
Philips-Daatter von Essen / Til 
deris Hæderlige Brude-Vielse / 
som udi Velædele oc Høyfor- 
nemme Personers Nærværelse blef 
hæderligen holden paa Runstæd- 
Gaard / den 6. Jul. 1682. Med 
hiertelig Ynske ofver dem till 
alleslags Velsignelse / Fred oc 
Salighed / Faderligen fremsat af 
J.L. Aaskow Rib. [1682]. 20 sider. 
Bryllupstale.

T I L L Æ G

Utrykte kort, som findes på 
Det Kongelige Bibliotek
2649 [En del af den sjællandske østkyst 

med Strandmøllen og Skodsborg. 
Synes at være tegnet af Christopher 
Heer]. [17. århundrede].
GI. kgl. Samling 717, nr. 5, 20.

2650 Johannis Mejeri verschiedene 
Charten über Seeland, Fühnen und 
Jutland. [17. århundrede]. [Kolo
rerede] .
Gl. kgl. Samling 713.1, 2 °.
Nr. 32: Ampt Cronenburg.
Nr. 33: Das Größeste Theill des 
Ambtes Copenhagen -  A[nn]o -  
1649.
Findes trykt i facsimile, se nr. 437.

2651 Atlas Novus et Selectus, oder 
Landekartenatlas [. . .].  [Frederik 
den Femtes Atlas], Opus Nondum 
Ita Editum von [. . .] Jacobo
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Tilli [ . . . ].  1723. Bind 1-5J, 
illustreret.
Samling af kort og prospekter, 
kobberstukne og håndtegnede, 
fra det 16.-18. århundrede.
Bind 36, nr. 22: Carta Over Et 
Stücke af Sieeland; som efter det 
Original Kort af Herr Søe og Land 
Cardts Directeur Jens Sørensen, er 
bleven Proportioneret. A° 1720. 
[Ca. 1:78.000, koloreret, 593x444]. 
[Trykt i formindsket målestok i 
nr. 437a]-
Bind 37, nr. 7: Plan Eines Theils 
des Insel Seeland von Copenhagen 
bis Hirscholm. [Anonymt, ca. 
1:70.000, koloreret, 452x575]. 
Bind 37, nr. 9: [Kort over 
Mølleåen], [Anonymt, koloreret, 
409x312].

2652 Rigtig Declination og Special 
Land-Cort offuer Seelands Nordre 
Destrict og en ostre Deel af 
Landet. [18.århundrede].
Ca. 1:140.000.
Ny kgl. Samling 387c, nr. 4a, 20.

2653 Charte over Sokkelunds, Smørum 
og Ølstykke Herreder forfærdiget 
efter Landmaalings Operationerne 
foretagne i Aarene 1762, 1763 og 
1764 efter det Kong: Videnskaber
nes Societets Ordre af Thomas 
Bugge Aar 1765. [Koloreret].
Ca. 1:55.000.
Ny kgl. Samling 387c, nr. 12, 20. 
Udsnit af kortet er gengivet som 
korttavle i Eiler Nystrøm: Søllerød

Sogn i Fortid og Nutid. 1911.
Ved side 295.

2654 Carte over en Part af Kiøbenhavns, 
Hirschholms og Cronborg Amter 
forfattet efter Det Kongelige 
Videnskabers Societets Ordre ved 
Niels Morville. 1765.
Ca. 1:70.000.
Omfatter bl. a. Søllerød Kommunes 
nordlige del.
Ny kgl. Samling 3876, nr. 13, 20. 
Udsnit af kortet er gengivet i Fra 
Frederiksborg Amt 1927, side 55.

2655 Nærum Bye og Marke. Optaget og 
tegnet af Peder Horrebow. [1774]. 
[Koloreret].
Ca. 1:5.000.
Dediceret til B. W. Luxdorph.

2656 Egnen ved Søllerød opmaalt af De 
Kong: Land og Art: Cadett: i 
September 1791. Tegnet af C. L. 
Bøhmer. [1791]. [Koloreret].
Ca. 1:10.000.

2657 Egnen Norden for Sølleroed 
imellem lille Holte og Kongeveien 
opmaalt af de Kongl. Land og Art. 
Cadetter i Aaret 1792. [1792]. 
[Koloreret].
Ca. 1:10.000.

2658 Die Gegend bey Nærum 1793. 
Gezeichnet von Rönnenkamp. 
1795. [Koloreret].

2659 Egnen mellem Skotsborg og 
Bellevue, croqueret af A. Høst. 
1808. [Koloreret].
Ca.: i : 13.000.



Kortet på omslaget er fra O. Steensberg: 

Carter over den nye Landevei mellem 

Kiøbenhavn og Corsøer tillige

med Grundtegninger og Perspectiver. -  

Vei-Carte for Reisende mellem Kiøben

havn og Fredensborg. Forfærdiget 

efter N. Morvilles Plan. 1782-86.

I S B N  87 8 7 1 1 3  00  7


