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Idræt i en forstadskommune
Idræt og byudvikling i Søllerød1

a f Jens Henrik Tiemroth

Krop og Natur

På Rosenborg Slot findes et maleri benævnt »Dronning Juliane Maries 
løbere ved Geels Bakke«. Det er dateret 1774 og tilskrevet Erik Pauelsen, 
som en halv snes år senere slog sit navn fast som en af det danske land
skabsmaleris pionerer med sin frisksansede og stemningsmættede serie fra 
Frederic de Conincks Dronninggård.2 Maleriet fra 1774 er kunstnerisk set 
ikke den dengang 25-årige malers mest vellykkede arbejde, men det er 
idræts- og lokalhistorisk værdifuldt ved sit motiv: en række løbere, der 
dels er på vej ned ad den skovklædte bakke og dels forfrisker sig ved en 
beværtningshytte beliggende ved et mindre vandløb.

Dronning Juliane Maries løbere var tjenere, der som led i datidens sam- 
færdselsmønster besørgede ilbud til fods ad kongevejene mellem slottene 
eller løb foran herskabets vogn. De var således ikke idrætsfolk i vores 
forstand, og deres påklædning kan forekomme os uhensigtsmæssig, men 
billedet er i sin umiddelbare glæde over den kropslige udfoldelse i den 
friske natur ikke alene udtryk for en ny landskabsopfattelse, men også for 
en helhedsopfattelse af forholdet mellem krop og sjæl, som i disse år fandt 
udtryk i en ny form for legemskultur, den moderne gymnastik. Man kan 
således finde et lignende sceneri som hos Pauelsen i den tyske gymnastik
pioner og pædagog Johann C. F. Guthsmuths’ bog om legemsøvelser
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Trods den klare 
titel »Dronning 
Juliane Maries lø
bere ved Geels 
Bakke« er maleriet 
svært at stedfæste 
præcist. Maleriet af 
Erik Pauelsen 
(1749-1790) er da
teret 1774. Det vi
ser -  i følge 
N.P.Stillings forslag 
i en endnu utrykt 
afhandling -  sand
synligvis udsigten 
fra Rudersdal med 
»skiftestedet« ved 
Rudestald, den se
nere Rudersdal Kro 
i forgrunden. Med 
kraftig perspektivisk 
forskydning ses ved 
bakkens fod den 
moselignende bæk, 
der under det nu
værende Holte for
bandt Vejlesø med 
Søllerød Sø. Man 
kan heller ikke 
hævde, at Pauelsen 
har været særlig 
trofast over for 
Marmillods snor
lige Kongevej over 
Geels Bakke anlagt 
ti år før maleriet 
blev udført.

»Gymnastik für die Jugend« fra 1793. Guthsmuths tog udgangspunkt i 
børnenes leg i den »ægte« natur, og for ham blev de »naturlige« be
vægelser løb, spring og kast det væsentlige i gymnastikken, mens det 
ideelle sted for disse øvelser var »et naturskønt sted, et stenkast fra skolen, 
i udkanten af en skov og ved et vandløb«.

Disse nyskabelser inden for landskabsopfattelse, pædagogik og gym
nastik indgik i et bredere kulturelt og politisk opbrud i toneangivende 
kredse i Europa, som er blevet kaldt for filantropisk-idealistisk. For 
Guthsmuths horte kroppens og sjælens rettigheder til de naturlige men
neskerettigheder, og han tilegnede sin bog til den danske kronprins Fre
derik (6.) med den begrundelse, at denne havde frigjort både den danske

10



Illustration fra den 
tyske gymnastik
pioner Guthsmuths’ 
bog om legems
øvelser, 1793. For 
Guthsmuths var de 
»naturlige« bevæ
gelser løb, spring 
og kast det væsent
lige i gymnastikken. 
Det idéelle sted for 
disse øvelser var »et 
naturskønt sted, et 
stenkast fra skolen, 
i udkanten af en 
skov og ved et 
vandløb«.



Mens Guthsmuths tog udgangspunkt i børnenes leg i den »ægte« natur, udvikledes gymnastikken i løbet 
af 1800’tallet til konstruerede, formgivende øvelser i indendørs miljøer.

Højskolens folk hyldede dog også sammenhængen mellem natur og legemskultur, som det bl.a. fremgår
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af disse fotografier fra Jægersborg Hegn i 1920’erne, hvor nogle friske ungersvende under ledelse af 
gymnastikinspektør K.A.Knudsen (1864-1949) får sig en svingom. Knudsen er kendt for at have samlet 
trådene mellem den frivillige gymnastik på landet, skolegymnastikken og den højere uddannelse.
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Den tyske gymnastik

Den engelske sport

bondestand med stavnsbåndsløsningen i 1788 og forbudt slavehandelen i 
de danske kolonier fire år efter. Mere kendt er, at en anden gymnastik
pædagog J.F .L . Jahn i begyndelsen af 1800-tallet gjorde sin gymnastik
form til et led i den tyske nationale kamp for frihed og enhed mod fransk 
overherrredømme.

Som det også fremgår af billedmaterialet til denne artikel, er det karak
teristisk, at gymnastikken i løbet af 1800-tallet ændrede form og indhold 
efter skiftende ideelle målsætninger i de institutioner, hvor den fik indpas. 
Herhjemme slog en særlig form, den svenske gymnastik, igennem på lan
det inden for skytteforeninger og højskoler i 1880’erne. Det var de så
kaldte provisorieår, hvor højre og venstre kæmpede om den politiske magt 
i landet, og en af følgerne af venstres sejr ved det politiske systemskifte i 
1901 var, at denne gymnastikform blev indført i de offentlige institutioner 
hær og skole. Det legemskulturelle fag i det danske skolevæsen hed såle
des frem til 1958 simpelthen gymnastik uanset undervisningens konkrete 
indhold. Med denne »officielle« status adskiller gymnastikken sig som 
legemskultur ikke alene fra de lege og spil, som vi kender fra det traditio
nelle landbosamfund, men også fra den engelske sport, der slog igennem i 
byerne i de år, hvor den svenske gymnastik for alvor etablerede sig på 
landet. Selv om den svenske gymnastik som nævnt slog igennem i de 
offentlige institutioner, har den frivilligt organiserede idræt i form af den 
engelske sport været den dominerende form for legemskultur op gennem 
vort århundrede. Men det er ikke sket uden sværdslag. Brydningerne 
kommer i al deres kompleksitet frem i en bemærkning fra 3 o’erne i de 
jyske husmandsforeningers tidsskrift »Husmandshjemmet«, hvor det 
hedder, at gymnastik er godt for en jysk husmand, mens sport fører di
rekte til cigaretrygning, arbejdsløshed og usund livsførelse.

Man kan se disse brydninger inden for legemskulturen som del af en 
langvarig samfundsmæssig proces, der i det væsentlige var afsluttet i 
1950’erne, og som markerer forandringen af Danmark til et urbaniseret 
industrisamfund såvel fysisk som mentalt. I denne periode, hvor Søllerød
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På Svenskevej ved 
Stampen i 
i88o’erne udførtes 
dette højdespring 
efter den svenske 
gymnastiks ret
ningslinier, hvor 
det gjaldt om at 
udføre springet 
korrekt snarere end 
som i den engelske 
sport at nå impo
nerende højder.
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Sammen med idrætsforeningerne er spejderkorpsene det 20. århundredes store 
ungdomsbevægelser. Herude begyndte det i 1910 på Nærum Kostskole og i de 
første år kun for drenge. Billedet viser 1. Holte Piger i 1917 under en improviseret 
ambulanceøvelse.

fra at være en landkommune inddrages i landets centrale udvikling på en 
anden måde end tidligere, sker der et skred bort fra en overvejende idea
listisk virkelighedsopfattelse, som den er beskrevet ovenfor, og hvor sand
heden skal søges bag det umiddelbart iagttagbare i et eller andet højt og 
ideelt f.eks. nationalstaten og i sidste instans Gud. I stedet opstår i tonean
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Den voksenstyrede 
ungdomskultur

Sport og idræt

givende kredse i befolkningen et mere materialistisk verdensbillede, hvor 
interessen vendes mod nære, hverdagsagtige begivenheder, der i alt fald 
tilsyneladende kan forklares ved direkte iagttagelse.

E t resultat af disse processer er den stigende organisering af tilværelsen 
i en række rationelt opdelte funktioner, som man f.eks. ser det i en fabrik. 
Et eksempel er den skarpere tids- og rummæssige opdeling af dagligdagen 
i arbejde og fritid samt udskillelsen af en særlig ungdomskultur til at 
udfylde tidsrummet mellem barnelivet og voksenlivet. E t stigende antal 
unge skulle dygtiggøres i uddannelsesinstitutioner i en stadig længere 
periode af deres liv, og i fritiden skulle de skærmes mod voksenlivets, ikke 
mindst alkoholens og kønslivets fristelser. Den særlige, voksenstyrede 
ungdomskultur, som både idræts- og spejderbevægelsen var dele af, lagde 
i karakteropdragelsen øget vægt på fysisk udfoldelse og friluftsliv. Lige
ledes var der en sammenhæng mellem den skarpere opdeling af daglig
dagen i arbejde og fritid og en funktionalistisk byplanlægning, hvor plan
læggernes opgave var at adskille funktionerne produktion og rekreation, 
og arkitekternes at skaffe lys og luft til alle. Et højdepunkt nåedes i 
1930’erne med Arne Jacobsens hvide by ved Bellevue, arkitekttegnet til 
mindste detalje, med boliger, teater, restaurant, strandbad og benzintank. 
Boligerne var forbeholdt velhavere, mens strandbadet var et åndehul for 
storbyens befolkning. Stranden kunne en sommerdag have op til 15.000 
soldyrkende gæster.

I overenstemmelse med disse forandringsprocesser adskilte den engelske 
sport sig fra datidens andre former for legemskultur ikke alene ved sit 
formål, at kåre en vinder3, sine mange discipliner og snævert funktionsbe- 
stemte bevægelser, men også (og måske navnlig) ved at prætendere at være 
mål i sig selv, et fascinerende frirum, og ikke middel i en ideel sags tjene
ste, som det f.eks. var tilfældet med den frivillige skyttebevægelse fra 
århundredets midte. Der kan her være grund til at understrege, at der 
naturligvis kun er tale om hovedlinier i udviklingen. Det er jo velkendt, at



»Søg skønhed, sundhed, styrke. Søg skov, sø, strand. Bo og byg i Søllerød kommune«. Søllerød kommune 
fik ikke noget Bellevue, men man var fuldt bevist om de værdier, kommunen kunne tilbyde i et moderne, 
funktionsopdelt samfund i 1942. Der var dog ikke enighed om den fremtidige byudvikling, og der skulle 
en bitter politisk kamp til, før det endelige billede af kommunen kunne tegnes med grønne områder, 
adskilte af store trafikårer og bebyggelser fortrinsvis bestående af parcel- og rækkehuse.



»Uorganiseret idræt« i et solidt Skodsborghjem omkring 1918. Der spilles crocket 
hos billedhuggeren Johannes Bjerg (1886-1955) ’ hans have på Aggersvej 4. Gæ
sten i midten med crocketkølle er malerinden Anna Ancher (1859-1935). Det 
smukke stadigt eksisterende hus er opført af arkitekten Ivar Bentsen (1876-1943) i 
1916 for familien Bjerg.

Den første officielle crocketklub herude blev stiftet i Gl.Holte i 1983 under 
navnet »Nærum Croquet Club«

idrætten frem til i dag har draget nytte af og ladet sig udnytte i forskellige 
samfundsmæssige sammenhænge, og modsat kan man pege på, at en løjt
nant allerede o. 1870 skrev om skytteforeningerne, at det burde være 
lysten, der var drivkraften i opøvelsen af skydefærdigheder således, at man 
undgik, at den unge mand ikke, hver gang han skød, skulle være forpligtet 
til at lægge bøssen til kinden med et lille patriotisk suk.
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Landliggertennis ved »Godthåb« i 1880’erne. På et jordstykke i Jægersborg Hegn 
ved den nye chaussée Rådvad-Rundforbi opførte den københavnske silke- og 
klædekræmmer A. W. Müller o. 1850 et bomuldsvæveri, som han kaldte »Godt
håb«. Efter virksomhedens ophør midt i 1870’erne forblev hovedbygningen som
merbolig til o. 1890, hvor hele bebyggelsen forsvandt.

Tennisspillet kendes her i landet fra 1882, så fotografiet, der stammer fra fami
lien Müller, må være et af de ældste af sin art herhjemme.
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Idræt og samfunds
udvikling

»Cykelløb« på 
Kongevejen

Det er dette sam- og modspil mellem idræt og samfundsudvikling på 
landsplan og på lokalt plan, der kan ses som baggrund for den frivilligt 
organiserede idræts indtog i Søllerød.4 Søllerødegnen har fra midt i 1600- 
tallet tjent som rekreativt område i form af landsteder eller blot som 
udflugtsmål for hovedstadens befolkning. Denne aktivitet var fra midten 
af 1800-tallet især koncentreret om Øresundskysten, hvor badehoteller, 
store sommervillaer og landliggeri hos den lokale befolkning satte præg 
på området. Fra 1860’erne havde rosport og cricket været kendt i Køben
havn, i 1870’erne var svømning kommet til, og i alt fald efter den engelske 
sports gennembrud i 1880’ernes København må disse idrætsgrene have 
været en del af landliggerlivet. I alt fald blev tennis, der er kendt her i 
landet fra 1882, dyrket herude. Et fotografi fra »tenninsbanen« på den nu 
forsvundne ejendom Godthåb ved Rådvad er muligvis et af de første af sin 
slags herhjemme. Det tidligere fabrikssamfund Godthåb inde i skoven 
nord for Rådvad blev nedlagt i 1875. Fabrikkens hovedbygning blev om
dannet til et sommerpensionat, hvor der fra 1878 annonceredes med »små 
lejligheder i Godthåb ved Rådvad til 6-7 kr månedligt«.5

Ved siden af egnen omkring Øresundskysten var det bakkede, sparsomt 
bebyggede, sø- og skovrige område omkring Kongevejen og Nordbanen i 
kommunens vestligste del (det nuværende Holteområde) et af køben
havnernes traditionelle udflugtsområder. Egnen her blev hurtigt erobret 
af cykelentusiasteme, efter at cyklen i begyndelsen af 1880’erne havde 
fundet sin endelige form som motions-, sports- og transportmiddel med 
den lave safety- eller bicyclettetype med kædetræk. Turarrangementer fra 
hovedstaden til Nordsjællands landskabelige herligheder af den slags, som 
ses på fotografiet fra 1886, var ikke sjældne. Således kørte Klubben »Cy- 
clisten« en tidlig augustmorgen i 1891 i samlet flok fra Trianglen ad Lyng
byvejen til Hotel Nyholte, hvor man tog et hvil oven på anstrengelserne 
over den frygtindgydende Geels Bakke.6 Der fortsattes herefter til H il
lerød, hvor der var arrangeret fællesspisning på Slotspavillonen. Hjem



Urbanisering

turen kronedes med aftensmad på Hotel Rustenborg i Lyngby, hvor det 
festlige arrangement afsluttedes med bal og påfølgende stemningsfuld 
natlig hjemcykling som »illumineret tog« til Trianglen. Det skal tilføjes, 
at klubben medførte eget cyklende orkester, der skal have været i funktion 
under hele turen.7

Egentlig konkurrenceidræt var der tilsyneladende ikke tale om herude før 
i 1890’erne, hvor fodsporten vandt indpas. I dette og det følgende årti 
spillede Rudersdal en væsentlig rolle for den sportsinteresserede køben
havnerungdom med terrænløb i Rude Skov og »stjerneløb« ad de tre 
hovedlandeveje med start og opløb ved Rudersdal Kro, hvor man tillige 
afholdt fastelavnsfester og andre arrangementer.8

Det er dog karakteristisk, at disse foreningsmæssige aktiviteter var udgået 
fra hovedstaden. Det hænger sammen med, at det egentlige skred mod det 
moderne, fysisk funktionsopdelte samfund, hvor Søllerød kommune fra at 
være et landområde inddrages i landets centrale udvikling på en anden 
måde end tidligere, først finder sted i 1890’erne med omfattende villabe
byggelser langs udfaldsvejene fra København. I den østlige del af kommu
nen stimuleredes helårsbyggeriet af Kystbanens åbning i 1897 (med sta
tioner i Skodsborg og Vedbæk), der tre år senere blev fulgt op af privat
banen Lyngby-Vedbæk, senere afkortet til Nærum. Den store vækst om
kring århundredskiftet fandt dog sted omkring Nordbanen i den vestlige 
del af kommunen bl.a. ved udstykning af det store Dronninggård gods. 
Fra o. 1915 og frem til begyndelsen af 1950’erne var skønsmæssigt halv
delen af kommunens indbyggere bosat i dette område.

Med de befolknings- og bebyggelsesmæssige ændringer fulgte krav om 
løsning af fælles opgaver vedrørende skoler, gas, vand, el, kloak og veje. 
Her havde arbejdere og tilflyttere fælles interesser over for jordbrugerne i 
den vidtstrakte, men trafikalt isolerede midterste del af kommunen, og 
resultatet blev et kommunalpolitisk systemskifte i 1901. N y  sognerådsfor-
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Dansk Bicycle Club (med deltagere af begge køn) på udflugt til Hotel Nyholte den 17. maj 1886 i 
anledning af 5 årsdagen for klubbens stiftelse. En energisk ung fotograf, Peter L. Petersen, senere bedre 
kendt under navnet Elfelt, har taget billedet.

Trods de ret store omkostninger, der var forbundet med sporten, blev cykling hurtigt en populær 
idrætsgren, og i 1880’erne så en række cykelbaner dagens lys rundt omkring i landet. D.B.C. afholdt fra 
stiftelsesåret 1881 en række arrangementer i Tivoli med opvisninger og væddeløb (på velocipede, Væltepe- 
ter, eller bicycle som den også kaldtes), hvor bl.a. den senere ejer af Næsseslottet August Bagge ud
mærkede sig. Han er formodentlig med på billedet.
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Fodbold

Postkort, afsendt i 1907, af vejgaflen ved Rudersdal, hvor kongevejene fra Hørs
holm og Birkerød mødes, og hvor Rudegård stadion senere kom til at ligge. Den 
hvide bygning fra 1869, der må have haft en majestætisk udsigt, blev nedrevet i 
1916, hvorefter den nuværende hovedbygning blev opført langs vejen til Birkerød.

mand blev den hyperaktive og charmerende, men (skulle det senere vise 
sig) bedrageriske tømmerhandler Cornelius Captyn (1853-1913) fra Ved
bæk med den ukendte fortid. Skiftet fortsatte med hans tre nærmeste 
efterfølgere, alle tilflyttere i Dronninggårdkvarteret og med forretnings
virksomhed i hovedstaden.

Det er også i kommunens yderområder, at vi i dag kan spore de første 
idrætsklubber og -foreninger i årene efter århundredskiftet.9 Umiddelbart 
må det sene tidspunkt undre, da fodboldspillet, der ved siden af cykling

24



Fodbold i sin moderne form blev bragt hertil fra det tidligt industrialiserede 
England af herboende englændere og af danskere med engelske kontakter. Vi ved 
bl.a. fra »Illustreret Tidende«, at spillet blev introduceret for den undrende of
fentlighed på Eremitagesletten den 7. september 1879, hvor Københavns Bold
klub (KB), stiftet i 1876 med det gode gamle langboldspil for øje, også gav op
visning i »Fodboldtspil«. Som det ses af tegningen er spillet rugby-præget; reg
lerne ændredes i »association«-retning et par år senere. Der skal være blevet 
musiceret såvel under spillet som ved den efterfølgende frokost, der blev indtaget 
på Rådvad Kro på søllerødsiden af Mølleåen.

var 1880’ernes mest populære idrætsgren, allerede på dette tidspunkt dyr
kedes under faste former på Birkerød Kostskole, ligesom en række mere 
eller mindre løst organiserede klubber udfoldede sig på Eremitagesletten 
uden dog tilsyneladende at overleve frem til århundredskiftet. Vi kender i
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Idrætspionerer i 
Søllerød

Foto fra grosserer Carl Melchiors familiealbum fra Vedbæk en vinterdag omkring 
1910. Melchior, der aktivt støttede et idrætsliv i Vedbæk, interesserede sig for al 
slags vintersport, også for issejlads på Sundet i årene før Vedbæk Flavn blev anlagt 
i 1917.

dabf3g en enkelt. Den var fra 1880, havde hjemsted i Taarbæk og synes at 
have haft et betydeligt landliggerislæt.10 N år fodbolden dengang så at sige 
hoppede over Søllerød kommune, kan en del af forklaringen være, at 
kommunen på dette tidspunkt hverken havde en kostskole, hvorfra spillet 
som i moderlandet England kunne udbredes, eller tilstrækkeligt med fod
boldinteresseret landliggerungdom.

Det må dog bemærkes, at forholdet på det idrætslige område mellem 
hovedstaden og den nordligste kommune i Københavns amt ikke var så



Jo sef M øller

ensidigt endda. Der var omvendt søllerødborgere, der satte deres præg på 
det københavnske idrætsliv i årtierne omkring århundredskiftet. Den mest 
kendte var grosserer Carl Melchior (1855-1931), Henriksholm, der var en 
af det frembrydende idrætslivs faste støtter, økonomisk og på anden vis.11 
Især roningen og den dengang så populære skøjtesport havde hans hjerte, 
men interessen kom, som vi skal se, også til udtryk lokalt, da han skæn
kede grunden til en boldbane for ungdommen i Vedbæk.

En skikkelse med en anden økonomisk, social og kulturel baggrund var 
lærer ved skolen i Søllerød, senere Øverød, Josef Møller (1861-1939). I en 
periode, hvor »folk af dannelse«, som i alt fald hans biograf Gunnar

Havnen i Vedbæk blev først og fremmest anlagt på initiativ af landliggerne -  og i 
øvrigt også delvist finansieret af Vedbæks pengestærke sommerhusejere. De havde 
mere end fiskerne brug for et sted til »parkering« af deres både. Foruden lyst
fartøjerne kom også snart en kajakklub, hvis kajakstativ ses i forgrunden i den 
nybyggede havn.
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Et af de mange fine fotos, som komponisten Axel Grandjean (1847-1932) optog 
som landligger i Søllerød by i 1895-96, er fra skolens gymnastikplads. Fra 1828 til 
1899 omfattede gymnastikfaget kun drenge, men her har Grandjeans piger dog 
overtaget redskaberne. I baggrunden ses taget af Søllerød Præstegård.

Sandfeld skriver, »mestendels betragtede sporten som noget, der ude
lukkende passede sig for de mikrokefale, dem med muskelpragt og kyl- 
lingehjerne«, lagde Møller megen vægt på sport og gymnastik i under
visningen. Han var selv aktiv sportsmand, kommenterede lejlighedsvis 
fodboldkampe i Holte i »Søllerød Tidende« og fik indflydelse på idræt
tens udvikling på landsplan, herunder også skoleidrætten, som redaktør af 
bladet »Ungdom og Idræt« for årene 18 97-19 13.12
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August Bagge

Foto fra Vedbæk Tennisklub 1919. Den første, kendte tennisklub herude er fra 
1912 i Holte, men fik ingen lang levetid modsat Vedbæk Tennisklub fra 1916, der 
endnu eksisterer. Medlemsmæssigt er tennis i dag den største idrætsgren i Søl
lerød kommune.

Lidt yngre var forlagsdirektør August Bagge (1864-1941), der i begyn
delsen af 8o’erne havde udmærket sig som medlem af Dansk Bicycle Club 
ved væddeløb og kvadrilleopvisninger i Tivoli og senere blev klubbens 
formand. Han var også hestevæddeløbsrytter og trænede senere som he
steejer sine egne væddeløbsheste på en bane ved Næsseslottet, som han 
ejede fra 1905 til 1934. Vender vi os fra disse enkeltpersoner, hvis idræts
lige virke først og fremmest forbindes med hovedstaden, til etableringen



Johan Levin

Den første boldklub 
i Holte, ip  1 2

af det organiserede idrætsliv i de enkelte bydele i Søllerød Kommune, kan 
der konstateres væsentlige tids- og stedsbetingede forskelle.

Den ældste, kendte klub blev stiftet i Vedbæk i 1905, nærmest som en 
landliggerklub med fodbold og hockey som væsentligste sportslige aktivi
teter. Efter århundredskiftet var fodboldspillet igen kommet på mode i 
København og i en række provinsbyer efter en nedgang i 90’erne. Det 
egentlige gennembrud i Vedbæk fandt dog først sted en halv snes år se
nere med dannelsen af de endnu eksisterende Vedbæk Tennisklub (1916) 
og Vedbæk Boldklub (1918).

Tennisanlægget blev bygget på et privat grundstykke, som »Børsens 
Napoleon«, den hovedrige vekselerer Johan Levin (1877-1959), Bakkehu
set, generøst stillede til rådighed. Det fordelagtige arrangement gav dog 
klubben problemer, da Levin i 1922 måtte standse sine betalinger som 
følge af de store krak (Landmandsbanken), der rystede den danske finans
verden ovenpå krigstidens og efterkrigstidens spekulationsforretninger. 
Samme år som tennisklubben blev stiftet, skænkede grosserer Carl M el
chior, Henriksholm, et areal til kommunen på vestsiden af jernbanelinien 
til anlæggelse af boldbaner, som i højere grad kom stationsbybefolkningen 
til gode. Hermed var grunden lagt til den endnu levedygtige fodbold
klub.13

I den modsatte ende af kommunen, ved Nordbanen, fik etableringen et 
andet forløb. I 1912 stiftedes en tennisklub, hvis videre skæbne ikke er 
klarlagt, samt en idrætsforening med fodbold som hovedaktivitet, men 
hurtigt herefter også med gymnastik (der havde eksisteret en kvindelig 
gymnastikforening siden 1909 eller 1910) og fri idræt på programmet.14 
Med flere rekonstruktioner, hvoraf den første fandt sted allerede under 1. 
verdenskrig, hvor de store militærindkaldelser slog bunden ud af mange 
klubber i Kjøbenhavns omegn, er idrætsforeningen en direkte forløber for 
den nuværende Holte Idrætsforening. Den næste rekonstruktion fandt
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Gymnastik i gården på Nyholte Kommuneskole 1915. Faget havde siden 1904 været obligatorisk også for 
piger. Nyholte Skole stod færdig i 1909 og blev hurtigt en slags centrum for idrætslivet i østsognet. Skolen 
var som den første i kommunen leveringsdygtig i varmt bad.

Sammenligner man med billedet fra Søllerød Skole ses, at det politiske systemskifte i Danmark i 1901 er 
blevet fulgt op af et systemskifte inden for gymnastikken. Redskabsgymnastikken er blevet afløst af den 
svenske gymnastik med flere fritstående øvelser, hvor øvelserne først og fremmest var udvalgt »efter deres 
virkning på organismen og ikke efter de benyttede redskaber eller andre udvortes hensyn«.
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Idrætsanlæg

SIK 1917

sted, efter at et kommunalt idrætsanlæg var etableret bag Nyholte Skole i 
1921, og sognerådet året efter havde henstillet til de eksisterende idræts
klubber i Holte, der på daværende tidspunkt havde fodbold, tennis og 
boksning på programmet, om at slutte sig sammen.15

Mens forløbet i Vedbæk havde været styret af private mæceners initiati
ver, er den lidt senere etablering i det langt mere folkerige Holteområde 
præget af et mere alsidigt og specialiseret idrætsliv, i høj grad fremhjulpet 
af adgang til et offentligt ejet idrætsanlæg og organisatorisk præget af et 
kommunalpolitisk ønske om centralisering, der dog kun i begrænset grad 
ses at være opfyldt. Forløbet må ses i lyset af, at byen i de foregående år 
havde fået de nødvendige hel- og halvoffentlige institutioner til at dygtig
gøre de unge med henblik på den nye tids krav: Nyholte Skole fra 1909 
(den første i kommunen med varmt bad, og hjemsted for den tidligere 
nævnte kvindelige gymnastikforening), Holte Højere Almenskole (senere 
Holte Gymnasium) fra 19 14  og Teknisk Skole fra 1917.

Afgørende har dog også været, at etableringen af idrætspladser var en 
sag, der lå socialdemokratiet, som havde flertal i sognerådet 19 17-21, me
get på sinde16, uanset at den egentlige arbejderorganiserede idræt, hvor 
idrætten opfattes som led i klassekampen, kun fik begrænset udbredelse på 
Søllerødegnen. Her som i en række andre sager fulgte partiet en pragma
tisk linie, så meget mere som de fleste arbejdspladser var kommunale.

I det sydøstlige hjørne af kommunen synes en række boldklubber i årene 
efter århundredskiftet at have afløst hinanden omkring de gamle industri
anlæg ved Mølleåen, tilsyneladende i takt med de enkelte anlægs skiftende 
udvikling og behov for arbejdskraft. Efter oprettelsen af Skodsborg Hat
tefabrik, længe den betydeligste virksomhed i Nærum-Skodsborgområ- 
det, stiftedes således Skodsborg Boldklub i 1915. Den blev dog nedlagt få 
år senere på grund af dårlige baneforhold. I stedet blev i 19 17 dannet 
Skodsborg Idræts Klub, SIK, der af samme årsag i de første år overvejende 
dyrkede fri idræt, fra 1920’erne på forskellige private pladser i Nærum. I
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Foto fra 1933 af Flolte Boldklub med klubbens mangeårige formand, pantefoged 
Werner Rasmussen (1884-1974) på fløjen. Han blev en af foregangsmændene for 
sammenslutningen af Holte Boldklub og Holte Gymnastik og Idrætsforening til 
den nuværende Holte Idrætsforening, da Rudegård stadion i 1947 var ved at være 
klart til brug.

1921 begyndte klubben at dyrke gymnastiktræning på Nærum Skole, 4 år 
senere optoges Nærum Gymnastik Forening og på et tidspunkt muligvis 
også en afdeling af AIK  (Arbejdernes Idræts Klub). Den var stiftet i 1924, 
men fik kun kort levetid.17

Vi har hermed en mere udpræget centralisering af det organiserede 
idrætsliv end i kommunens vestlige del, men uden en offentlig idræts
plads, hvor der kunne spilles fodbold. Denne ellers så udbredte idrætsgren
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Skodsborg Idræts 
Klub blev drillet af 
vedbækkerne med, 
at de nok kunne 
løbe, men ikke 
spille fodbold. I 
1919 skal dette hold 
fra SIK  så have 
hævnet sig ved at 
løbe til Vedbæk, 
vinde over vedbæk
kerne -  og løbe 
hjem igen. Siden 
har SIK, som det 
udtrykkes i klub
bens jubilæums
skrift, haft det bed
ste forhold til Ved
bæk.

Sportspladsen i 
GI. Holte

blev tilsyneladende først etableret på Nærum Kostskoles bane så sent som 
i 1932, da skolen havde måttet give op og lukke i konkurrencen med Holte 
Gymnasium. En anden og givetvis hermed sammenhængende forskel er, 
at S IK  i første generation tilsyneladende ikke har været voksenstyret18, 
hvilket ellers var et væsentligt træk i den nye tids ungdomskultur. I mod
sætning hertil lagde man i Holte, hvor man på dette tidspunkt også arbej
dede på at få løst sine baneproblemer, over for offentligheden stærk vægt 
på, at denne klub blev ledet af ældre, erfarne folk, og at klubben viste 
kultiveret og nobelt spil.19

Den bymæssige udvikling og den organiserede sport kom senest til det 
vidstrakte, landlige midtsogn. I stedet kunne man her have forventet at 
finde spor efter den svenske gymnastik, der som i nævnt i indledningen i 
særlig grad regnes for det grundtvigske landbosamfimds legemskultur. 
N år dette ikke har været muligt hverken her eller andetsteds på egnen, før 
denne gymnastikform blev indført i skolevæsenet umiddelbart efter år
hundredskiftet, skal det nok ses i sammenhæng med, at bønderne som 
»københavnsbønder« havde en særlig livsstil. Der var ikke grobund for 
den grundtvigsk inspirerede højskolebevægelse20, ejheller for andelsme
jerier og -slagterier. Den kooperative bevægelse med produktions- og 
konsumsammenslutninger hørte her på egnen arbejderne til.

Det blev i GI. Holte, nord for Nærum, i kommunens geografiske centrum, 
at den tredie kommunale sportsplads blev planlagt. I 1922 så en fodbold
klub her dagens lys og blev som naboerne i Vedbæk og Holte tilmeldt 
turneringen for landklubber under Nordre Birks Boldspil Union. Det 
befolkningsmæssige grundlag i GI. Holte, der også resulterede i en kom
muneskole (1923), fandtes i kommunens første samlede, større bebyggelse 
af lejligheder, Mariehøj og Buskehøj. Bebyggelsen var 5 år forinden blevet 
opført af en socialdemokratisk ledet byggeforening med statsstøtte til 
afhjælpning af boligmangelen under 1 .verdenskrig. Den nærmere pla-
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Gymnastikpiger fra SIK  o. 1930 med klubbens fane. Den er fra 1922, med klassisk 
motiv, og blev broderet af en af klubbens kvindelige medlemmer.

cering af den kommunale sportsplads udartede imidlertid i en skandale, 
der både sætter tidens ungdomsopfattelse og manglende planlægning, 
som de er skitseret tidligere i denne artikel, i relief. Problemet var, at 
sognerådet tilsyneladende først efter at arbejdet var udbudt i licitation i 
foråret 1922 blev opmærksom på, at det anlæg, der var planlagt som
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Holte Rideklubs ridehal i Gl. Holte set fra Egebækvej. Hallen, der blev indviet i 
1970, afløste klubbens gamle anlæg fra 1937 ved krydset Vangebovej-Søllerødvej, 
hvor der i stedet blev etableret tennisbaner for Holte Tennisklub (stiftet 1921).

ramme for et sundt fritidsliv for den lokale ungdom, ville blive nabo til 
pigehjemmet Skovly. Det var en institution for »vildfarne pigers sædelige 
genoprettelse«, som man kaldte det, og som så mange andre ungdoms- 
institutioner var den anbragt i passende afstand fra hovedstadens fristel
ser. Sagen blev forhandlet i sognerådet for lukkede døre og behandlet med 
passende diskretion af den lokale presse.21 Resultatet blev, at planerne om 
en kommunal sportsplads blev udskudt, og året efter lukkede den nystar
tede boldklub. E t levedygtigt og organiseret sportsliv i GI. Holte kom 
først med parcelhusbyggeriet og det dertil knyttede velstandssamfund i 
1970’erne og 8o’erne, og da var det helt andre idrætsgrene som golf, 
tennis, ridning og croquet, der prægede billedet.22
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Centrum og periferi

»Breddeidræt«. Kapgang i 1937 på det nyanlagte Rundforbi stadion. Det nye 
stadion blev i lokalpressen præsenteret som »det imponerende idrætsanlæg i Næ
rum, der tjener Søllerød Kommune til megen ære«.

Opgivelsen af planerne i 1922 kom i realiteten til at betyde, at den idræts
lige udvikling frem til 1970’erne forblev koncentreret i Holte, Nærum og 
til en vis grad også Vedbæk. Set i eftertidsperspektiv gik forløbet fra, hvad 
man kunne kalde etableringsfasen nu ind i en mere centraldirigeret fase. 
E t af incitamenterne var periodens ordninger om statsstøtte til beskæfti
gelsesarbejder for arbejdsløse, men forløbet blev kompliceret både af den 
overordnede planlægning for Københavns omegn, som kom i gang i 
1920’erne og 30’erne, og af krav om besparelser på de offentlige budgetter 
efter den voldsomme udbygning af infrastrukturen i århundredets første 
årtier.

38



Rundforbi

De traditionelle sportslige aktiviteter var til op i ipóo’erne vintergymnastik på 
skolerne og boldspil på kommunalt græs om sommeren. Her ses håndboldpiger 
fra SN IK  ved en kamp i Hillerød. Året er 1950.

Først i 1926, fire år efter opgivelse af planerne om en sportsplads i 
Gl.FIolte, erhvervede kommunen et nyt areal til idrætsformål. Det var 
beliggende ved Rundforbi nord for Nærum, og blev overdraget af pro
prietær Mellentin, Aggershvile, på fordelagtige vilkår. Efter yderligere 
fem års ventetid kom byggeriet, med adskilte fodbold- og atletikbaner, i 
gang som beskæftigelsesarbejde med statsstøtte. Anlægget stod færdigt i 
1936 og var tiltænkt en rolle som centralstadion, der skulle stå til rådighed 
for alle idrætsforeninger og -klubber i kommunen.2’ På dette tidspunkt 
var denne målsætning imidlertid allerede ved at være udhulet. Året før var 
en udvidelse af boldbanerne i Vedbæk påbegyndt, og i 1941 blev det endvi
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Nye idrætsanlæg

Centralstation?

dere besluttet at aflaste det eksisterende anlæg bag kommuneskolen i 
Holte ved at bygge et moderne stadion til boldspil (fodbold, håndbold) og 
atletik ved Kongevejen op til Rude skov, hvor kommunen året før havde 
erhvervet Rudegård, en større ejendom belagt med fredningsklausuler.

Anlæggene i Vedbæk og Holte stod færdige henholdsvis 8 og 7 år efter 
igangsættelsen, og både arbejdstempoet og det forhold, at projekterne her 
og i Nærum overhovedet var politisk gennemførlige, må tilskrives deres 
karakter af beskæftigelsesarbejder på linie med de »grønne stier«, der blev 
anlagt i årene op til og under besættelsen. I den til tider kraftige kritik, der 
kom til udtryk i sognerådets forhandlinger og i indlæg i den lokale presse, 
spores skepsis over for idrættens samfundsmæssige betydning. Først og 
fremmest er debatten dog præget af bekymringer på de kommunale regn
skabers vegne, og der bliver hver gang stillet spørgsmål ved behovet for 
endnu et offentligt ejet idrætsanlæg i kommunen.24 Set i byplanmæssigt 
perspektiv fik diskussionen om det store stadionanlæg i Holteområdet, 
hvor omkring halvdelen af kommunens indbyggere var bosiddende, en 
særlig karakter. Der kunne fra midtsognet henvises til, at der allerede var 
anlagt et centralt beliggende stadion i Nærum, der i mange år fremefter 
ville kunne dække kommunens behov i den henseende. Omvendt blev 
hævdet, at det med den lette adgang fra Holte til København, navnlig 
efter S-banens åbning i 1936, var nødvendigt med et velfungerende 
sports- og klubliv i Holte, for at holde ungdommen fra de fristelser, som 
hovedstaden bød på.25

Baggrunden for den politiske beslutning, der i sin tid blev taget om at 
gøre anlægget i Nærum til et centralstadion, må ses i sammenhæng med 
den overordnede planlægning for Københavnsegnen inspireret af Dansk 
Byplanlaboratorium (1925). Således blev der i trafikliniebetænkningen af 
1926 stillet forslag om en »Hørsholmvej«, der her i kommunen skulle 
gennemskære de tyndt befolkede områder i midtsognet, og i det hele taget 
åbne de nordlige omegnskommuner for en udvidelse af hovedstaden. I
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Gymnastikpiger fra SN IK  ved opvisning på Nærum Hotel, ca.1940

overensstemmelse hermed søgte Københavns Kommune i slutningen af 
årtiet at løse nogle af sine vækstproblemer ved køb af arealer i Lyngby og 
Lundtofte. For at komme Københavns Kommune i forkøbet herude er
hvervede den konservative sognerådsformand, gårdejer Frederik Clausen 
(1889-1962), nogle store arealer til kommunen fortrinsvis i Nærum og 
GI.Holte. Det skete i samarbejde med socialdemokraterne, og da man 
samtidig tog andre skridt til en styret udvikling, kunne det første forslag
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Den styrede 
udvikling

Efterkrigstidens
udvikling

til byplan for kommunen ligge klar allerede i 1943. Det gav plads for en 
befolkningsforøgelse fra o. 13.000 til 80-100.000 indbyggere.26

Købet af de store arealer og de efterfølgende dispositioner blev imid
lertid mødt med stærk kritik, dels på grund af udgifterne og dels fordi den 
hidtil usete byudvikling på åbne marker gik imod en stigende lokal inter
esse for naturfredning. Det blev oplæg til en bitter lokalpolitisk kamp, der 
betød, at det konservative folkeparti i i94o’erne og første halvdel af 
50’erne var splittet af den såkaldte uafhængige kommunalforening. Stri
den om de store arealer i offentligt eje drejede sig ikke blot om niveauet 
for de offentlige udgifter og om personlige modsætninger. Den kan også 
både anskues som en kamp om overordnede principper for en samfunds- 
styret planlægning og som en interessekonflikt mellem arbejdere og bøn
der med dårligt rentable landbrug på den ene side, og på den anden 
konservative tilflyttere. De sidste, bl.a. repræsenteret ved professor i byg
ningskunst, arkitekten Palle Suenson, der boede på Rygård, ønskede 
store, rekreative arealer ved boligområder af høj kvalitet og var sagligt 
mere i overensstemmelse med efterkrigstidens overordnede planlægning 
for hele hovedstadsområdet.

Som bekendt blev bebyggelses- og befolkningsudviklingen efter 2. ver
denskrig styret på en helt anden måde end forudsat i byplanforslaget fra 
1943. I dag fremstår Søllerød som en kommune med store og jævnt for
delte grønne områder, adskilt af store, nord-sydgående trafikårer og af 
bebyggelser, fortrinsvis bestående af parcel- og rækkehuse. Alligevel viser 
perioden frem til o. i960, hvor der var o. 26.000 indbyggere i kommunen, 
den relativt største befolkningstilvækst i kommunens historie. Størstepar
ten af byggeboom’et var statsstøttet etage- og rækkehusbyggeri for unge 
familier i Nærum- og Holteområdeme samt parcelhuse med statslån.

Selv om idrætsanlægget ved Nærum ikke kom til at fungere som det 
centralstadion, der havde været hensigten, betød det, at idrætslivet i øst- 
og midtsognet blev samlet omkring den tidligere nævnte Skodsborg
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Rejseoplevelser har altid været en væsentlig del af den organiserede idrætsud
øvelse, og traditionelle arvefjender har ofte søgt sammen i det ukendte. Her 
fraterniserer SNIKs damehold med Virums herrer i Grenå i 1954.

Idræts Klub. Den fik sit nuværende navn Søllerød-Nærum Idræts Klub 
(SNIK) i 1955 efter en række sammenslutninger. Bl.a. indgik Søllerød 
Arbejder Boldklub, der var stiftet 1947 i GI. Holte formodentlig i for
bindelse med etagebyggeriet Skoleparken, i sammenslutningen.

En lignende koncentration, men på et senere tidspunkt, fandt sted i det
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Klublivet

nordvestligste hjørne af kommunen omkring Rudegård stadion ved en 
sammenslutning af Holte Gymnastik- og Idrætsforening (med gymnastik 
om vinteren og fortrinsvis håndbold om sommeren) og Holte Boldklub 
(med en lang fodboldtradition bag sig) til den nuværende Holte Idræts
forening. Karakteristisk for idrætsbilledet i Holteområdet var dog, at der i 
de foregående tiår var etableret en række klubber på egne anlæg med 
idrætsgrene med specielle behov, som sognerådet ikke så det som sin 
opgave at afhjælpe på samme måde. Det gælder tennis fra 1921, og fra 
3o’erne badminton (idrætshallen på Griinersvej brændte dog under kri
gen) og ridning samt ro- og sejlsport, hvor beliggenheden ved sø og skov 
blev udnyttet. Klubberne i Holte kunne dog i 1940 danne et fælles sports- 
udvalg og afholde en sportsuge, der blev gentaget i de følgende år, hvor 
idéen også blev taget op i Nærum.

Som generelle træk ved idrætslivet i kommunen efter etableringsfasen og 
indtil o. i960 kan næraes, at området for rekruttering af aktive og til
skuere var bebyggelsesmæssigt afgrænset, at stadig flere idrætsgrene blev 
taget op nogenlunde samtidigt forskellige steder i kommunen, og at en
kelte (som boksning fra begyndelsen af 1920’erne og bueskydning 20 år 
senere) ikke slog rod. Klublivet, med rejser og kammeratligt samvær, blev 
prioriteret højt, og det var almindeligt at dyrke flere idrætsgrene i samme 
forening. Konkurrenceniveauet var ikke særlig højt, selv om de første 
danske mesterskaber blev erobret i begyndelsen af 50’erne. Det skete i 
mindre idrætsgrene som atletik, hvor de nye bebyggelser i Nærum og 
Holte gav den nødvendige befolkningsmæssige bredde, samt oriente
ringsløb, der vil blive nærmere omtalt nedenfor. Endelig gik de sportslige 
aktiviteter overalt hånd i hånd med revy’er, baller og andre mere socialt 
betonede aktiviteter, ofte i samarbejde med andre organisationer, f.eks. 
handelsstanden i de pågældende bydele.

I dette forløb sætter besættelsestiden imidlertid skel. Ved indvielsen af 
Rudegård stadion i 1948 blev der således på forskellig vis givet udtryk for
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Holte Gymnastik og Idrætsforening ved tennisbanen på Grünersvej efter sejren i Holte Rundt-løbet, der 
blev afholdt i forbindelse med sportsugerne under krigen. Det var almindeligt, at gymnastikfolkene i 
Holte om sommeren drog til Nærum og dyrkede atletik, bl.a. nr. 2 fra venstre, Kaj Olsen (f. 1922), og 
manden med trofæet, F.P. Dahlkild (1908-1988). Kaj Olsen blev senere formand for SNIKs atletikaf
deling, mens Dahlkild fandt sin plads som formand for orienterings- og atletikfolkene i den senere Holte 
Idrætsforening.
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Det nordiske 
samarbejde

Holte Idrætsforening

tanker om det nordisk-nationale, det folkeligt-demokratiske og om idræt
tens rolle i denne forbindelse. På det bevidsthedsmæssige plan kan dette 
forløb opfattes som en brudflade i den udvikling frem mod det funktions
opdelte, materialistisk orienterede samfund, som er skitseret i de ind
ledende afsnit. Det er karakteristisk for tiden frem til o. i960, at for
manden for den i 1945 oprettede lokalafdeling af foreningen Norden taler 
ved åbningen af større idrætsarrangementer, hvor fanerne bliver flittigt 
brugt, og at et idrætssamarbejde finder sted via det nordiske venskabs
bysamarbejde og (ganske vist mere kortvarigt) via sydslesvigske organisa
tioner.27

I 1940’erne kom Søllerødegnen ind på det elitesportslige Danmarkskort. 
Afgørende var, at egnens særlige natur var velegnet til træning og konkur
rencer i de nye »nordiske« idrætsgrene, orienteringsløb og skisport, som 
kom frem i slutningen af 30’erne. Det må dog bemærkes, at aktiviteterne i 
det første tiår i alt væsentligt var organiseret af Københavns Skiklub, der 
holdt orienteringsløb i Jægersborg Hegn ved Nærum i 1940 og i 1942-43 
byggede skihopanlægget Holtekollen i Geelskov, hvor der i årene efter 
besættelsen og frem til begyndelsen af 1950’erne blev afholdt hopstævner 
med kendte nordmænd (og som regel også norsk sne) under overværelse 
af op til 30.000 tilskuere.28

Udbredelsen af disse idrætsgrene kan opfattes som del af en udvikling 
bort fra et estetisk-betragtende, idealistisk præget natursyn og frem mod 
en ny opfattelse, der er karakteristisk for det moderne, funktionsopdelte 
samfund, hvor naturen ses som middel til fysisk sundhed og velvære. Men 
den kan også ses som led i en ny interesse for det danske og for det 
nordiske, som et eksempel på, at traditionelle strømninger i det danske 
samfund i disse år er indgået i nye sammenhænge.

Bevægelsen synes at have været stærkest i den i 1947 sammensluttede 
Holte Idrætsforening. Det er her, man er mest aktiv i det nordiske og det
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1 1955 arrangerede Holte Idrætsforening en tur til Sverige og Finland. Der deltog 
47 medlemmer fra atletik- og orienteringsafdelingerne. Et af målene var Ekenäs, 
kommunens finske venskabsby.

sydslesvigske arbejde. Det er også her, man får det første klubblad, hvor 
der føres debatter om (medlems)demokrati og om idrætten som ung- 
domsopdragende faktor, mens det tilsvarende blad i Nærum mere er præ
get af det nære hverdagsliv i klubben.29 Det er også i Holte, at man fra 
1949 går i gang med at planlægge opførelsen af en idrætshal for egne 
midler og med frivillig arbejdskraft. Som en af de sidste af denne art i 
landet stod den færdig i 1961, men omkostningerne på lederplan havde 
været så store, at væsentlige træk i den traditionelle foreningsstruktur 
forsvandt. De enkelte afdelinger fik selvstændig økonomi, og klubbladet
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Cindersbanerne er 
klargjorte, faneme 
hejst, og et forvent
ningsfuldt publi
kum på plads til et 
arrangement på 
Rudegård stadion, 
ca.1960.
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En kommunal 
idrætspolitik

måtte gå ind af mangel på redaktører og annoncetegnere. Til gengæld 
blev hallen udnyttet til at bringe idrætsgrene som håndbold og atletik op 
på et kvalitativt og kvantitativt meget højt niveau. Med sine gode facilite
ter og sin beliggenhed ved skoven og ved den udvidede Kongevej, der gav 
en hurtig forbindelse til og fra hovedstadsområdet, stod klubben udmær
ket rustet, lokalt som regionalt, da velstandssamfundet med dets særlige 
vækstdynamik brød igennem i de følgende år.

I denne nye fase er det karakteristisk, at idrætsmiljøerne i stadig mindre 
grad påvirkes af efterkrigstidens idealistisk prægede problemstillinger, 
som de er beskrevet ovenfor. Med periodens almindelige normopbrud 
udviskes det patriarkalske, ungdomsopdragende sigte som generelt træk, 
og arbejdet i foreningerne specialiseres og systematiseres i samspil med en 
ekspansiv offentlig sektor.

Det kommunale engagement i idrætsanlæg havde hidtil fortrinsvis været 
koncentreret om fodbold og udendørs håndbold, men med de »store år
gange« og forventninger til (og bekymringer om) ungdommens øgede 
fritid blev man fra begyndelsen af 1960’erne interesseret i en samlet 
idrætspolitik.30 I 1962, samme år som man vedtog en fredningsplan, der i 
det væsentlige satte blivende skel mellem bebygget og ubebygget areal i 
kommunen, blev der nedsat et idrætsudvalg med repræsentanter for kom
munalbestyrelsen og for idrætsforeningerne, samtidig med at disse efter 
forbillede fra nabokommunen Lyngbv-Taarbæk dannede Sammenslutnin
gen af Idrætsforeninger i Søllerød Kommune (SIS). Idrætten blev for 
første gang kortlagt, og der blev på baggrund heraf gennemført forskel
lige tilskudsordninger til foreningernes drift. Endelig udarbejdede SIS i 
1964 og 1973 memoranda om det nuværende og fremtidige behov for 
sportsanlæg i kommunen.31 Næppe til større uro for kommunalbestyrel
sens flertal (der siden 1921 havde været borgerligt), anbefalede man, at 
flest mulige af de fremtidige anlæg blev bygget og drevet af foreningerne, 
men med kommunal økonomisk støtte afpasset efter de pågældende an-
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Bygningen af den første Holtehal blev bl.a. finansieret ved at medlemmerne 
solgte »mursten« til interesserede borgere. Hallen blev indviet i 1961.

lægs og den pågældende idræts økonomiske formåen. Dette gjaldt natur
ligvis ikke for de kommunalt ejede stadionanlæg i Vedbæk og ved Rund
forbi i Nærum samt de udendørs baner på Rudegård stadion i Holte.

Mens forslagene i de to memoranda i hovedtrækkene blev gennemført, 
er planlægningsaktiviteten faldet siden 1973, dels på grund af stadig mere 
differentierede krav til fritidsfaciliteter i området, og dels, og vel navnlig, 
fordi den økonomiske højkonjunktur klingede af efter dette år. Karak-
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Udbygningen a f 
Rundforbi stadion

Skoleidrætsstævne på Rundforbi stadion i midten af 1960’erne.

teristisk for den førte anlægspolitik var, at den især kom de idrætsgrene til 
gode, der som roning, sejlsport, vandskiløb, ridning og tennis havde egne 
anlæg med specielle behov. Endvidere at der i planlægningen blevet taget 
vidtgående hensyn til bebyggelsesudviklingen, som i det store og hele var 
afsluttet midt i 1970’eme, og som fra begyndelsen af 1960’erne i særlig 
grad var præget af byggeri af fritliggende enfamilieshuse omkring de 
gamle landsbebyggelser i den midterste del af kommunen.

Hermed blev tanken om et centralstadion ved det nu utidssvarende 
anlæg ved Rundforbi i Nærum genoptaget og fremmet, da fodboldaf
delingerne i Holte (med et succesrigt førstehold) og Nærum (med en stor



Elitehåndbold i Holtehallen i begyndelsen af 1960’erne. Det er hjemmeholdet, 
der er kommet på skudhold.

ungdomsafdeling) i 1967 sluttede sig sammen i Søllerød Boldklub og øn
skede flest muligt af klubbens aktiviteter samlet her. En væsentlig bag
grund for dette ønske var, at der på længere sigt ikke ville være plads til en 
elitefodboldklub på Rudegård stadion. Rundforbiprojektet blev som et af 
de sidste fra de store planers tiår 1964-73 gennemført med haller og 
baner. Den bagvedliggende tanke havde været, at eliteidrætten på Rude
gård stadion efterhånden skulle samles her. Afdelingerne i Holte Idræts
forening, hvoraf atletik- og håndboldafdelingen tidligere er nævnt, vok
sede imidlertid og gjorde sig stadig stærkere gældende på eliteplan. At
letikafdelingen vandt således 3 danske seniorholdmesterskaber i perioden
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Holte Vandskiklub ved »Kinabugten« i Furesøen har været en af de foreninger 
med særlige behov, der fik et løft i 1960’erne med kommunens anlægspolitik. Her 
ses klubbens mangeårige danske mester, Louis Glesner i et hop omkring 1965.

1978-1985, og den i 1973 oprettede volleyballafdeling har været dansk 
mester uafbrudt siden 1986. Bl.a. derfor har Søllerød Kommune i 
1980’erne i stedet for den planlagte afslutning af Rundforbianlægget i 
Nærum i flere omgange udbygget det eksisterende stadionanlæg i Holte i 
det nordvestlige hjørne af kommunen. Den centralistiske planlægnings- 
filosofi, som blev praktiseret andre steder i hovedstadsregionen i disse år, 
kom således i alt fald delvis til kort over for lokale og efterhånden også 
regionale idrætstraditioner og funktioner på tværs af kommunegrænserne.
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Idræts- og
befolkningsudvikling 
efter i960

Det nyopførte Rundforbianlæg med svømmehal ved arkitekterne Claus Bremer 
og Ole Helweg 1965-1970. Foto 1970.

Den sportslige udvikling og de nye kommunale støtteordninger åbnede 
nye muligheder, men stillede også stadig mere professionelle krav til le
delserne i foreningerne både hvad angik den daglige drift og anlægs
virksomheden. Idrætsmiljøerne blev i højere grad præget af mindre 
idrætsgrene, hvor afstanden mellem elite- og breddeidrætten og mellem 
konkurrencefolk og motionister i det daglige samvær er forholdsvis lille, 
men hvor kravene til natur- eller anlægsfaciliteter er høje. Medlemstallene 
er af mange grunde vanskelige at opgøre, men det kan fastslås, at tennis 
siden o. 1970 været den største idrætsgren i kommunen. Den har i dag o. 
2.300 organiserede spillere, mens de tre eksisterende fodboldklubber i alt 
kan mønstre o. 800 medlemmer. Til sammenligning er tallene for de to
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Udviklingen inden 
for atletikdiscipli
nen stangspring er 
et markant eksem
pel på, hvorledes ny 
redskabs- og an- 
lægsteknologi i de 
senere tiår er gået 
hånd i hånd med 
stadig mere viden
skabeligt systemati
serede træningsfor
mer. I 1961 var Jør
gen Jensen fra 
Holte Idrætsfore
ning nr. 2 på den 
europæiske junior
rangliste. På en cin- 
dersbane havde han 
sprunget over 4,21 
m. med en stiv stål
stang. I 1980 satte 
hans klubkammerat 
Peter »Fut« Jensen, 
der ses på billedet, 
dansk rekord med 
5,15 m. med en bø
jelig glasfiberstang 
på kunststofbane. 
Billedet fra 1980 er 
optaget på Rund
forbi stadion.
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Hold fra Holte Star Club til indendørs fodboldstævne i Holtehallen 1967-68. 
Klubben var stiftet i 1965 på Rudegård som en pop-klub og vakte fra starten en vis 
opmærksomhed, da den såvel i ydre påklædning som i indstilling til spillet var en 
forløber for det antiautoritære »ungdomsoprør« senere i årtiet. I øverste række til 
venstre ses initiativtageren til klubben, dens senere præsident Jørgen »Star« Ras
mussen (1948-1981). Forfatteren optræder i øvrigt også i løftet stemning i forreste 
række yderst til højre.

idrætsgrene i Danmarks Idræts Forbund o. 117.000 for tennis og o. 
292.000 for fodbold.

I årene 1962-1992 steg indbyggerantallet kun svagt i Søllerød Kom 
mune fra o. 27.000 til o. 30.000, mens medlemstallet for idrætsforenin
gerne blev næsten tredoblet fra o. 4.500 til o. 12.000. T il sammenligning 
er indbyggertallet på landsplan o. 5,2 mill., mens de o. 10.000 klubber i
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Flere ældre idræts- 
udøvei’e

Danmarks Idræts Forbund tilsammen har o. 1,5 mill. Selv om en ikke 
opgjort, men formentlig forholdsvis storre del af idrætsforeningernes 
medlemmer nu er bosiddende uden for kommunen, er væksten i med
lemstallet bemærkelsesværdig. Gennemsnitsalderen for kommunens ind
byggere har nemlig været stigende i samme periode, ligesom der i alt fald 
på landsplan synes at have været en kraftig vækst først (fra midt i 
1970’erne) i forskellige former for uorganiseret idræt og siden (fra midt i 
8o’erne) i legemskulturelle tilbud på det kommercielle marked.

Et generelt træk ved idrætslivet i kommunen er, at det særligt ungdoms- 
orienterede sigte er blevet udvisket. A f de tidligere nævnte o. 2.300 ten
nis- og o. 800 fodboldspillere er således kun henholdsvis o. 950 og o. 500 
under 25 år, og det er et problem for de ungdoms- og seniororienterede 
foreninger, at mange unge flytter fra kommunen i den alder, hvor det i 
dag er normalt at satse på eliteidræt eller gå ind i det frivillige leder
arbejde. Det er betegnende, at størstedelen af de danske mesterskaber, 
som foreningerne i kommunen vinder, er i veteranklasserne.

Andre karakteristiske træk er, at det ikke er så almindeligt at dyrke flere 
idrætsgrene, som det var tidligere, og at det kammeratlige samvær er 
blevet mere koncentreret om selve idrætsaktiviteterne, mens det traditio
nelle foreningsliv med dets bredere sigte er vigende. Med de nye funk
tionsopdelinger i det danske samfund er sporten (ligesom i øvrigt lokal
historien) blevet en selvstændig kulturel faktor.

Antallet af klubber har i de senere år svinget omkring 35, men er i dag 38 
på grund af tilgang af et par orientalsk inspirerede idrætsgrene. Klub
berne har adgang til kommunalt ejede eller støttede anlæg, hvis tilblivel
seshistorie for enkeltes vedkommende er blevet fulgt i det foregående. Da 
mulighederne for sponsorering fra erhvervslivet i kommunen er begræn
sede, finansieres driften primært af medlemskontingenterne samt af de 
kommunale tilskudsordninger for medlemmer under 2 5 år, som i hoved
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Offentlige tilskud

Sammenfatning

Fra landliggersport 
til organiseret idræt

sagen blev fastlagt midt i 1960’eme efter forbillede i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Disse tilskud, der i øjeblikket andrager knap 1,7 mill. kr. år
ligt, omfatter dels et fast medlems-/aktivitetstilskud og dels et tilskud til 
træner- og instruktørlønninger, hvilket har betydet, at klubberne, der 
ellers drives på amatørbasis, i en vis udstrækning har kunnet ansætte løn
nede trænere. Med folkeoplysningsloven fra 1990 er kommunerne for 
første gang blevet forpligtet til at yde tilskud til aktiviteter for børn og 
unge under 2 5 år. Endnu er der dog kun foregået begrænsede ændringer i 
de eksisterende lokale tilskudsordninger for idrætten i Søllerød Kom 
mune.

Sporten, der slog igennem i 1880’ernes København, er i denne artikel søgt 
forklaret som del af en struktur, der på det bevidsthedsmæssige plan er 
præget af gennembruddet for den anvendte naturvidenskab. Sportsaktivi
teterne indgik i de forskellige tids- og stedsmæssige sammenhænge frem 
mod det moderne, funktionsopdelte samfund i et forløb, hvor besættelses
tiden sætter klart skel.

Idrætten som organiseret fritidsliv i form af den engelske sport har 
været dyrket på Søllerødegnen fra begyndelsen af 1880’erne, dels af land
liggere og dels af først cykel- og senere fodsportsfolk, der følte sig til
trukket af egnens særlige natur. E t lokalt organiseret idrætsliv synes der
imod etableret forholdsvis sent. Det skete i tiåret lige før 1. verdenskrig, 
ved udfaldsvejene fra København, hvor udbredelsen fulgte villabebyggel
sen, og ved Mølleåindustrierne. Med enkelte undtagelser, betinget af om
rådets særlige natur, havde Søllerød en udpræget periferistatus på det 
idrætslige landkort til 0.1960, hvor København på såvel dette som andre 
områder begynder at miste sin dominerende rolle til fordel for forstæ
derne.

De to andre almindelige former for fritidsidræt, den svenske gymnna- 
stik og arbejderidrætten, som begge i modsætning til sporten i deres op
rindelse og udbredelse her i landet havde ideologisk sigte, har ikke haft
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væsentlig betydning på Søllerodegnen. Dette kan med al muligt forbehold 
for kildematerialets bæredygtighed ses i sammenhæng med manglen dels 
på en traditionel andelsbevægelse og dels på en revolutionær arbejderbe
vægelse. Der kan konstateres væsentlige forskelle ved opbygningen af 
idrætslivet i de mere udprægede villa- og omegnsbyer Vedbæk og Holte 
på den ene side, og i de mere beskedne indtægters byer Nærum og 
Gl.Holte på den anden. Situationen blev på mange måder ændret i 
30’erne med kommunale centraliseringsbestræbelser i Nærum ud fra for
ventninger om den fremtidige byudvikling i hovedstadsområdet, som dog 
kun blev indfriet i begrænset grad.

Idrætslivet i det 20. århundrede er karakteristisk ved udbredelsen af en 
særlig, voksenstyret ungdomskultur, organiseret i klubber eller forenin
ger, der indgår i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Området for rekruttering af medlemmer var indtil omkring i960 be- 
byggelsesmæssigt afgrænset og medlemstallet begrænset. De sportslige 
aktiviteter var typisk vintergymnastik på skolerne og boldspil på kommu
nalt græs om sommeren. I Nærum var der en særlig tradition for fri idræt, 
og navnlig i Holteområdet opstod efterhånden klubber med egne anlæg 
til idrætsgrene med specielle krav: tennis og badminton, ridning, ro- og 
sejlsport. Overalt gik de sportslige aktiviteter hånd i hånd med revy’er, 
baller og andre mere socialt betonede aktiviteter.

Med den økonomiske og befolkningsmæssige udvikling mindskedes af
standen mellem København og omegnskommunerne fra begyndelsen af 
50’erne. Den i 40’erne vakte interesse for de »nordiske« idrætsgrene, 
skisport og orientering, hvor Søllerødegnens særlige natur kunne udnyt
tes, bidrog yderligere til at give kommunen en central placering i det 
stærkt voksende hovedstadsområde. Befolkningsudviklingen koncentrere
des i bydelene Holte og Nærum, der hver på sin vis blev opfattet som 
fremtidige centre for kommunen. Idrætsligt var der dog den forskel, at det 
store spring mod øget specialisering og systematisering havde fundet sted 
i Holte Idrætsforening, før Søllerød Kommune fra begyndelsen af
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Spileren er sat på 
Furesøen. I vel
standssamfundet er 
sejlsport blevet en 
af de helt store fri
tidsbeskæftigelser. 
Foto fra 1960’erne.
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Den nye Vedbæk havn hører til de mest moderne lystbådeanlæg langs Øresund
skysten. Foto af J.FI.Tiemroth 1989.

6o’erne, i takt med den overordnede planlægning, begyndte at styre 
idrætsudviklingen centralt via drifts- og anlægsbudgetterne. Den efter
følgende periode er særlig præget af byggeri for idrætsgrene, hvor kravene 
til natur- og anlægsfaciliteter er relativt høje, og medlemstallet næsten 
tredobles. Med periodens almindelige normopbrud udviskedes først det 
patriarkalsk-ungdomsopdragende og siden det særligt ungdomsoriente- 
rede sigte, ligesom det traditionelle, bredt orienterede foreningsliv er vi
gende samtidig med, at sporten er blevet en selvstændig kulturel faktor.
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Foto fra Søllerød Golfklub i GI. Holte 1992. Klubben blev stiftet i 1972 og det 
naturskønne anlæg indviet 3 år senere.

NO TER

i. Denne artikel er en videreførelse af et arbejde til Festskrift til Carl-Axel Gem- 
zell, Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, på 60-årsdagen den
20. oktober 1991. Dette arbejde har hovedtitlen »Periferi og centrum« og 
indeholder bl.a. en række mere teoretiske overvejelser, afgrænsninger og be
grundelser, som ikke er medtaget her.

Til undersøgelsen er anvendt et meget forskelligartet materiale i Byhisto
risk Arkiv, hvoraf det væsentligste er anført i de efterfølgende noter. Endv. 
mine egne optegnelser. Af den righoldige litteratur om Søllerød kommune 
skal især fremhæves Jens Johansens fortræffelige bog »Fra seks landsbyer til 
syv bydele« (Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommune 1988).
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2. Se bogen om »Frederic de Coninck og Dronninggård« ( i987)-
3. Mange af de spil og lege, som landbosamfundet før i tiden var så rigt på, gik 

netop ikke ud på at blive vinder, men at undgå at blive taber (f.eks. So-i-hul). 
Et godt lokalt eksempel på denne selvbevidst-beskedne mentalitet, som til en 
vis grad stadig præger bondekulturen, hvor adfærdsmønstret tilsiger en at rose 
andres og ikke fremhæve sit eget, findes i Kirsten Voss’ artikel »Bønderne i 
Søllerød«, hvor Ane Marie Mortensen (1837-1905) fra Rygård omtaler sit 
eget og familiens ubehag ved det københavnske borgerskabs direkte adfærd og 
udtryksmåde. (Søllerødbogen 1977, s. 11).

4. En fin, generel skildring af samfundsudviklingen af perioden 1870-1914 ud 
fra lignende synspunkter, som er anvendt i denne artikel, er Jarle Simensen: 
»Vesten erobrer verden« (Aschehougs Verdenshistorie, bind 12. 1986). Se 
også mine afsnit om historieskrivning og samfundsudvikling fra 1880’erne og 
fremefter i »Historiens historie« (Gyldendals Danmarks historie, bind 10. 

I992)'Et pionerarbejde om dansk idræts historie gennem 200 år er Ove Kors- 
gaard: »Kampen om kroppen« (1982, 2. udg. 1985). Se dog debatten om den 
svenske gymnastik og den danske samfundsudvikling mellem Else Trangbæk 
(»Gymnastik og opdragelse«) og Ove Korsgaard (»Mellem natur og kultur«) i 
Idrætshistorisk Årbog 1987.

5. Om Godthåb se »Fabrik og bolig«, nr. 1, 1986, s. 14.
6. Nostalgikere kan berolige sig med, at Geels Bakke faktisk var højere før i 

tiden. Den fik skåret toppen af ved vejreguleringer midt i 1960’erne.
7. Se Lars Bjørn Madsen: »Nordsjællandsk cyklisme i gamle dage« (Frederiks

borg Amts Historiske Samfund. Årbog 1992, s. 44). Om cykelryttere på det 
nyistandsatte Hotel Nyholte se også »Kjøbenhavns Amts Avis« 1891, 25/4.

8. Se levnedsskildring i Byhistorisk Arkiv om idrætspioneren og billedhuggeren 
Marius E. Jørgensen (1870-1959), skrevet af hans datter.

9. Valget mellem betegnelserne klub og forening synes gennem perioden ikke 
blot bestemt af organisationsform og antallet af forskelligartede aktiviteter, 
men også af traditioner.

10. Jf. skoleprogrammer for Birkerød Kostskole 1876/77 ff. Ligesom i moderlan
det England fik kostskolerne betydning for spillets udbredelse, og Birkerød 
Kostskole var deltager i den første egentlige fodboldkamp herhjemme, der 
fandt sted den 16 .december 1883. Modstanderne var et juniorhold fra KB, 
som havde inviteret. Kampen blev spillet på Rosenborg Eksercerplads, hvor 
KB dengang holdt til. Resultatet blev 4-0 til Birkerøddrengene.
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Om boldklubben i Taarbæk, der i dag bl.a. kendes gennem sin fane, se: 
»Nordre Birks Boldspil-Union gennem 25 år« (1938), s. 10. Klubben er ikke 
nævnt i Jørgen Skipper Nielsen og Steen Flindt: »Idræt i Lyngby-Taarbæk« 
(Lyngby-bogen 1991).

Om fodboldklubberne i Søllerød kommune er i det følgende anvendt 
»Nordre Birks Boldspil-Union ...«, hvor intet andet er anført. Et oplysende 
værk er også Axel Alstrup (red.): »Sjællandsk fodbold gennem tiderne« 
(I954)-

1 1 . Se f.eks. Harald H. Melchior: »Henriksholm 1892-1943« (Søllerødbogen 
1968). Carl Melchior og den nedenfor nævnte Aug. Bagge er optaget i 
»Dansk Sportsleksikon I-II« (1944-45).

12. »Skoleliv i Søllerød. Et stvkke af den danske landsbyskoles historie i det 
19. århundrede« (Søllerødbogen 1975, s. 171).

13. Om den første Vedbæk Boldklub og om tennisklubbens etablering, se direktør 
Ernst Philipsons skildring i klubbladet »VT-Nyt«, aug. 1966. Om den nuv. 
Vedbæk Boldklubs etablering, se bl.a. »Vedbæk Boldklub 1918-1968« (1968). 
Om fodboldbanen jf. dog heroverfor »Søllerødbladet« 1916, 1/4.

14. »Nordre Birks Tidende« 1912, 2/7 og 8/7 om henholdsvis Holte Idrætsfore
nings første fodboldkamp og om tennisklubben. Om Holte Kvindelige 
Idrætsforening se »Vejviser for Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner« 
19 10 0 g  19 1 1, realregisteret. Om Holte Idrætsforening se vejviseren for 1913 
og følgende år.

15. Se »Søllerød Tidende« 1922, 22/4.
16. Se f.eks. »Søllerød Tidende« 1925, 22/8 og »Avisen for Søllerød Kommune« 

1925, 23/8.
17. Om SIK se »Søllerød-Nærum Idræts Klub gennem 50 år« (1967). Om op

rettelsen af AIK, se »Søllerød Tidende« 1924, 11/ 10 , samt N. Chr. Villadsens 
papirer i Byhistorisk Arkiv. Villadsen, der var AIKs første formand, bestred i 
1923 og 1924 samme post i SIK.

18. Jf. »Søllerød-Nærum Idræts Klub ...«, s. 21.
19. Se »Søllerød Tidende« 1918, 13/7 og 1919, 18/1.
20. Om landøkonomen J.C . la Cours bestræbelser i 1867 på at oprette en land

boskole på egnen, se Gunnar Sandfeld: »Søllerød som det var engang. III 
samling« (1975), s. 58-59. Endv. Jeppe Tønsberg: »Lyngby-Taarbæks gamle 
foreninger« i Lyngbybogen 1983, s. 157-158.

21. Om sognerådsmødet den 26/6-1922, se »Søllerød sogns forhandlingsproto
kol«, bind 7 i Byhistorisk Arkiv. Endvidere »Søllerød Tidende« 1925, 22/8.
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22. Efter branden af hallen i Holte (se senere) i 1943 spilledes dog foreningsbad- 
minton på Gl.Holte skole til Holtehallen stod færdig i 1961.

23. Jf. »Søllerød Tidende« 1936, 23/5. Om Rundforbis status blandt kommunens 
idrætsanlæg se også klubbladet »Holte Idrætsforening«, 1948, nr. 8.

24. For karakteristiske argumenter for og imod gennem årene, se f.eks. »Avisen 
for Søllerød Kommune« 1925, 23/8, og »Søllerød Tidende« 1925, 15/8 og 
22/8, 1941, 13/2, 1943, 5/8 og 22/8, samt 1946, 7/11.

25. Se f.eks. »Søllerød Tidende« 1941, 13/2 og 1946, 7/11.
Fra 1935 regnede Statistisk Departement kommunen som helhed for for

stad til København i bebyggelsesmæssig henseende, dog således at de enkelte 
bebyggelser, bortset fra Holte, indtil 1950 yderligere opgjordes som bymæs
sige bebyggelser. Jf. Jens Johansen, anf.arb., bilag 2. Befolkningsstatistik 
1769-1988.

26. Se »Forslag til kommuneplan 1982-91«, s. 9.
27. Se bl.a. Niels Peter Stilling: »Søllerød og samarbejdet med de nordiske ven

skabsbyer« (1990), især s. 16-18 og 45.
Om de sydslesvigske organisationer se Johannes Hofffneyer: »Sønderjysk 

foreningsliv i Søllerød 1926-85«. Søllerødbogen 1985.
28. Se Axel Ottesen: »Op og ned på ski i Holte«. Søllerødbogen 1989.
29. Navnene på klubbladene var henholdsvis »Holte Idrætsforening« og det mere 

opfindsomme »Snik-Snak«.
30. Skildringen af tiden efter i960 beror først og fremmest på personligt kend

skab til miljøet og herudover på samtaler med Finn Glud Konradsen, der var 
SIS’ første formand.

3 1 . Eksemplarer i Byhistorisk Arkiv. Det seneste dog udateret.
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Paradisets bjælkehuse
En bygningshistorisk gennemgang af bjælkehusene 
i Paradiskvarteret

af  Jørgen Berg

Igennem mange år har jeg været en hyppig gæst i flere af de mange 
stemningsfulde bjælkehuse i Paradiset nord for Øverød og har altid be
fundet mig godt ved det. Der er en særlig atmosfære i de huse.

M in interesse for dem skærpedes ved en række besøg, jeg i 1975 aflagde 
hos Otto Mouritzen på Brandbakken, hvor han levende og præcist fortalte 
om sine erfaringer med at bygge og bo i bjælkehus. Det førte til andre 
indsamlinger af stof om emnet, og efter nogle års forløb stod jeg med et 
helt arkiv, som nu har dannet udgangspunkt for denne fremstilling. Det 
har været mit ønske at beskrive husene, som de er -  eller var. Heldigvis 
eksisterer de fleste af dem endnu. Jeg  har haft den glæde at kunne høste 
viden hos flere af »Nybyggerne«, der direkte kunne fortælle om husenes 
tilblivelse, og hos deres efterkommere, der stadig (i 1993) har klare erin
dringer om historien. I offentlige og private arkiver findes meget materia
le, som har bidraget til undersøgelsen af denne særlige byggeskik, som 
udvikledes i området, og til de faktorer, der styrede den.

B jæ l k e h u se t s  g u ld a ld er

Bjælkehuse i den norske stil byggedes i Danmark hovedsageligt i perioden 
1900-1940. Sammenlignet med den udstrakte anvendelse af andre byg
ningskonstruktioner her i landet må det siges at være et særdeles kort
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På herregården Broholm på Sydfyn lod ejeren kammerherre Niels Frederik Bern
hard Sehested i 1870’erne foretage omfattende arkæologiske udgravninger på 
gårdens arealer, hvorved fremdroges righoldige fund, heriblandt store mængder 
af stenalderredskaber. Sehested foretog en lang række forsøg med brugen af disse 
redskaber, og i 1879 lod han sine folk opføre det afbildede bjælkehus helt igennem 
fremstillet med stenøkser og andre stenredskaber fundet på gårdens marker. 
(Kobberstik efter tegning af Magnus Petersen i Sehested’s bog »Archæologiske 
undersøgelser« 1878-1881).
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»Nordisk romantik«

De første bjælkehuse

tidsforløb, og i forhold til de århundredgamle norske huse er der kun tale 
om en lille parentes i byggeriets historie. I Danmark fik denne byggestil, 
hvad man godt kan kalde et kort og hektisk liv: I nogle få årtier var 
interessen for husene udbredt, men i løbet af 1930’erne døde den hen, og 
bebyggelsesudviklingen gik andre veje.

Fænomenet må ses i den historiske sammenhæng, hvor behovet for at 
»flytte på landet« forenedes med udbredte romantiske forestillinger i ti
den. Det var borgerskabet, der ville ud i sommerlandet og lod husene 
opføre ved kysten og ved skoven af fremstående arkitekter og gode hånd
værkere. Samtidig fulgte folk, der måske ikke havde helt samme økonomi
ske formåen som det velstående borgerskab. Til gengæld havde de gåpå
modet og viljen til selv at tage fat. Alle var optændt af samme trang til et 
fredfyldt landliv i romantisk »nordisk« regi, og netop de norske huse 
dækkede dette behov.

Hvis et sådant hus skal komme rigtigt til sin ret, kan man imidlertid 
ikke opføre det på en flad, ucharmerende villagrund på 1.000 m2. Det skal 
være i samklang med omgivelserne og ligger derfor bedst i et kuperet 
terræn, højt placeret, nær skov eller sø og med god plads omkring sig. 
Sådanne muligheder gaves netop på Søllerødegnen -  og ikke mindst på 
Paradismarken -  i begyndelsen af århundredet, og det er derfor naturligt, 
at så mange bjælkehuse blev opført netop i det bakkede, skovrige Søl- 
lerødlandskab. Med deres rustikke bjælkevægge og græsdækkede tage var 
de en fryd for øjet. Senere tiders ofte hårdhændede udstykninger har 
desværre reduceret oplevelsen, til fordel for ensartet parcelhusbyggeri, 
der sjældent er i harmoni med ret meget og da slet ikke med naturen.

Et af de tidligst kendte bjælkehuse på Søllerødegnen blev opført for 
enden af Norske Allé i 1898. Det lå på en smuk sydvendt skråning med vid 
udsigt over engdraget nord for Vejlesø. Huset var bygget i Norge, hvor 
det blev nedtaget og genopført i Holte, og i øvrigt blev hædrende omtalt i 
»Hver 8. Dag«.1 »Det Norske Bjælkehus« blev nedrevet i 1967.

I 1907 lod etatsråd Isak Glückstadt arkitekten Carl Brummer opføre et



De laftebyggede 
bjælkehuse

ovenud smukt bjælkehus på Gliickstadts landsted Carlsminde ved Krags 
Mose, i dag tilhørende Søllerød Park. Gliickstadts bjælkehus eksisterer 
stadig, dog ikke på sin oprindelige plads. Sønnen Valdemar Glückstadt 
nedtog huset i 1916 og lod det genopføre på sit landsted Bel Colle i 
Rungsted, hvor det blev møbleret og udsmykket som et museum. Huset 
blev påny nedrevet i 1930’erne, men blev i 1944 genopført for tredie gang 
på Rudegårds Allé i Holte af Gunna og Richard Aagaard. Her ligger 
bjælkehuset endnu.2

De her nævnte bjælkehuse er de umiddelbare forløbere for de bjælke
huse, der snart skød op rundt omkring på egnen i årene omkring første 
verdenskrig og i 1920’erne. Eksemplet smittede, stilen slog an og ikke 
mindst i Paradiskvarteret, der hurtigt kunne opvise en usædvanlig kon
centration af bjælkehuse.

Ser vi på selve konstruktionsformen, bjælkernes tildannelse og hjørner
nes sammenføjning (lafting), finder vi her den enkleste form for bjælke
husbyggeri, som slet ikke står mål med de mange raffinerede bjælkeprofi
ler og samlinger, der anvendes i andre lande, for eksempel Norge. Dette 
har sin forklaring i den manglende håndværksmæssige tradition for træ
husbyggeri i Danmark og i det udstrakte selvbyggeri, som naturligt nok 
førte til anvendelsen af den enkleste teknik. Man skal kravle, før man kan 
gå, og vi kom ikke ud over kravlestadiet. Husene er derfor ensartede i 
udtryksform, og nogen egentlig udvikling ses ikke i perioden, men da 
form og materialer i udpræget grad indbyder til husherrens individuelle 
udsmykning og indretning, fremtræder husene hver med deres særpræg, 
og flere af dem med meget smukke udskæringer.

P a r a d isk v a r t e r e t  i b e g y n d e l se n  af i 900-TALLET

I årene 1899-1900 udstykkedes Paradisgården, matr.nr. 3 af Øverød by. 
Gården nedbrændte i 1897, efter sigende fordi et plejebarn havde stukket 
ild i en halmstak. Udstykningen foretoges af den kendte C. L. Ibsen
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Ibsens udstykning a f 
Paradisgården

Etatsråd Isak Gliickstadts nyopførte hus fotograferet fra søsiden i al sin sommer
lige idyl. Det er stærkt inspireret af norske forbilleder, og dets høje kunstneriske 
format fremgår klart. (Fotografi fra Kunstakademiets samling af arkitekturteg
ninger).

(1837-1917), der omkring århundredskiftet opkøbte og udstykkede store 
arealer i Københavns nordlige omegn.

Paradiskvarteret var oprindelig tænkt anlagt som et fornemt villakvarter 
i stil med det nyligt udstykkede Dronninggård-kvarter, og derfor var par
cellerne store og alle belagt med servitutter, som kunne sikre en tilpas høj 
standard: »Våningshusene inå ikke være højere end 2 etager foruden kælder,



Auktionsforvalteren i Kjø
benhavns Amts nordre Birk

G jo r  vit ter l igt ,  at efter Rekvisition af Overretssagfører 

I. Hartvigson er der under / J?  ^  (fle  afholdt Auktion over den

Grosserer A. I'. Ibsen tilhorende Parcel Nr. J J  af lüjendomnien Matr.-Nr.

y '»g  Sogn, hvilken Parcel ilolge Landbrugsministeriets 

Skrivelse af ¿7-0 er skyldsal under Matr.-Nr. S  

for Hartkorn 2  Glskt. '• ¿  

y (  Extraktafskril't af K o n d itio n e rn e  og K o rt  vedhæftes 

Højslbydende blev *-* • 'S * '___' é  f
ß> o  y  X ,  j?> g e ,

paa hvilket Bud blev meddelt Hammerslag.

Meddelelse om 
auktion afholdt den 
19. oktober 1899 
over matr. nr. 3 ay 
udstykket fra Para
disgården til sko
magermester C.E. 
Berntsen, som i 
1925 afhændede 
ejendommen til 
Otto Mouritzen.

kvist, tårne og deslignende. Ingen lejlighed i våningshuset må bestå a f mindre 
end tre værelser foruden køkken og pigekammer. På parcellen må ej opføres 
fabrikker og ikke haves svinehold«.3 Der var hermed lagt op til noget fint, 
men de velhavende bygherrer udeblev, og i stedet skete der i de første 
årtier en meget langsom udbygning med kun få villaer og mindre huse, en 
del gartnerier og flere sommerhuse, hvoriblandt 17 bjælkehuse. Mange 
grunde var endnu ubebyggede helt op i 1950’eme og 60’erne.

Paradisgårdens udstykkede jorder kaldtes oprindelig Paradismarken, et 
navn, der senere ændredes til Paradiset, hvilket retfærdiggjordes af det
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Paradisets grænser

Paradiskvarteret ca. 
1947. Udsnit af må- 
lebordsblad, mål 
1:20.000. Omgivet 
af Rudeskov mod 
vest og nord og af 
marker mod øst, 
var området endnu 
dengang et ideelt 
sommerhusområde 
med god plads på 
store grunde. Det 
blev først tæt be
bygget efter i960.

smukt kuperede terræn med mange småsøer og damme omkranset af 
træer og buske og med Rude skov som nabo i vest. Paradisgårdens jorder 
omkransedes af et stendige, som omtales i de servitutter, der tinglystes på 
alle parcellerne: »De stengærder, der findes på eller ved parcellerne som hegn, 
må ikke borttages«. Rester af dette stendige, der stammer fra dyrkningsfæl- 
lesskabets tid før 1700-tallets store landbrugsreformer, kan ses i Paradi
svængets vestre side.

Det egentlige Paradiskvarter afgrænsedes i vest af Rude skov, mod nord 
af Pindehuggergårdens arealer, mod øst af stendiget i Paradisvænget og

‘ufftyb/ety Gd.
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Den gensidige 
inspiration

en linie fortsat sydpå til vejen Tjørnehøj, hvor linien atter følger stendiget 
og bøjer mod øst til Bøgholmen. Herfra fortsættes direkte mod syd flug
tende med afslutningen af Tungevang og Norddalsvej ned til gården 
Skovly, hvorfra der fortsættes mod vest langs Søndre Paradisvejs sydside 
og videre mod nord-vest over til Rude skov. Det var dette område, som i 
årene 1910-40 tiltrak så mange yngre københavnere med trang til lys og 
luft og fulde af dristige byggeplaner.

N y b y g g e r n e  i P a r a d ise t

Det var en meget markant gruppe af gode venner og bekendte, som in
spirerede hinanden til at bygge bjælkehusene i Paradiset i den omtalte 
periode. De var næsten alle medlemmer af den københavnske kulturelle 
forening »Frisindet Ungdom«.4

Ingeniør Olaf Forchhammer (1881-1964, stadsingeniør i København 
1936-51), der allerede i 1903-06 havde opført bjælkehuse i Tibirke Bakker, 
byggede i 1910 som den første i Paradiset et hus på Søndre Paradisvej. 
Han inspirerede sin gode ven Aksel Nordqvist til at bygge på Nordre 
Paradisvej i 19 13 og forfatterinden Karen Stampe Bendix, som i 1914 
fulgte efter med endnu et hus på Søndre Paradisvej.5 I Paradisvænget 
byggede vennerne arkitekt Rasmus Rasmussen og tegner Otto Wenner- 
berg samtidig efter egne tegninger, og andre fra kredsen fulgte trop. In
gen af dem var håndværkere, og det er betegnende, at da Otto Mouritzen i 
1918 besluttede at opføre et bjælkehus for enden af Paradisvænget, 
spurgte han Wennerberg, hvordan han skulle gribe sagen an. »Det skal 
jeg såmænd sige Dem«, sagde Wennerberg »De skal blot købe det num
mer af Familie-Journalen, hvor jeg har beskrevet processen. Der står en 
fuldstændig beskrivelse af det hele«. »Så skrev jeg efter det nummer af 
Familie Journalen, og der stod det altsammen. Og det var, hvad jeg vidste 
om det på det tidspunkt — jeg vidste ikke engang, hvordan man blander 
cement. Men så gik jeg igang«.6
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Husene bygges

En bygherres 
beskrivelse a f bygge 
processen

Familie-Journalens
byggeanvisninger

Alle husene er bygget efter samme princip med vægge af runde, vandret 
liggende, afbarkede granstammer, som på undersiden udhuledes, så de 
passede til den underliggende bjælke, og som i hjørnerne sammenfælde
des ved en ret enkel udskæring. Dette er den ældste og enkleste form for 
bjælkehus, og det er kun naturligt, at man i Paradiset med de mange 
selvbyggere uden håndværksmæssig uddannelse valgte denne fremgangs
måde.

Hele byggeprocessen blev levende beskrevet af Otto Mouritzen, som i 
1921-22 byggede »Bryggerbakken« for enden af Paradisvænget, helt oppe 
i skovkanten: »Da jeg havde tegnet huset, engagerede jeg vognmand 
Tscherning fra Rude skov til at levere grantræer, og de blev fældet lige 
ovre på den anden side af skovgærdet. Det var langt det billigste. Han 
havde et par heste, og de slæbte stammerne ind på grunden -  og de var 
store! Nogle af dem målte 35 cm nede ved roden, og de var 20-25 m 
lange. De var jo grønne, og det er mest fordelagtigt, for de skal jo afbarkes 
og derefter skæres ud på alle leder og kanter, og det gør man lettest, når 
de er friske, for grantræ er hårdt som sten, havde jeg nær sagt, når det er 
tørt«. Arbejdet skal udføres som foråret, hvis man let skal kunne få barken 
af. Det gør man med en særlig slags spade, kaldet barkspade, men man kan 
også bruge en almindelig spade eller en båndkniv til dette formål. Fyr
retræ er egentlig bedre egnet, for det er mere olieholdigt og derfor også 
blødere og har færre knaster — men det var for dyrt. Der var almindeligvis 
ikke tale om lagring. Fundamentet er vigtigt, så huset står godt, og der 
skal være god ventilation under det, så der ikke går råd i de nederste 
bjælker og gulvet. Man kan bruge søjler eller rigtigt støbt fundament ført 
ned til frostfri dybde. Mouritzen byggede gerne ret høje fundamenter 
med kampesten -  en skik, som Hagemeister senere anvendte på mange af 
sine huse.

»Ovenpå dette skulle så bjælkerne lægges« fortsætter Otto Mouritzen 
»og de skulle saves ud efter Wennerbergs beskrivelse i Familie Journalen. 
Og den er omstændelig -  meget omstændelig! Stammerne skal jo ende-
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vendes, når de lægges oven på hinanden, således at en tyk ende kommer 
oven på en tvnd og sådan fremdeles, så de bevarer et vandret plan, efter
hånden som de går til vejrs«. Stammernes tildannelse foregår ved, at man 
lægger to stammer oven på hinanden og klodser dem godt af. Så bruger 
man en »ko«, en lille træklods, som man lægger en blækstift ovenpå, og 
den kører man langs den nederste bjælke og overfører dens ujævnheder til 
den overliggende bjælkes underside. Det gør man på begge sider. N år 
man så vender stammen om, har man to lange streger, der går ud og ind, 
og mellemrummet mellem dem hugger man bort. Til det bruger man 
økse, huljern og stemmejern. N år man så igen vender stammen om og 
lægger den ovenpå, så passer den nogenlunde efter de knaster og ujævn
heder, der har været på den nedenunder.

»Hjørnerne er et helt kapitel for sig, de er så svære at lave, at man 
næsten ikke kan beskrive det -  men fremgangsmåden fremgår af Familie- 
Journalen«. N år man har lavet hjørnerne og lagt bjælkerne på plads, så 
ruller man byggevat ud langs den øverste bjælke, og oven på dette lægger 
man den næste bjælke, som man lige har passet til. Vattet skal stikke ud i 
begge sider og derefter hamres ind ind imellem bjælkerne. Man kalfatrer. 
Derved bliver væggen nærmest lufttæt, man behøver ikke at lave nogen 
indvendig beklædning af huset.

Den omtalte opbygning af 
bjælkevæggene fremgår af 
disse to detail-tegninger 
fra Wennerberg’s artikel.
Man ser, hvorledes det 
kun er i underkanten bjæl
kerne tildannes. Af teksten 
fremgår det, at den inder
ste bjælke skal boltes fast i 
hjørnesoklerne for at fast
holde den.
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Fællesskabet

Gavlene tildannes på samme måde som væggene -  men naturligvis 
uden de komplicerede samlinger i hjørnerne. N år de er opbygget, streges 
der og saves til i præcis den vinkel, som giver den rigtige taghældning. Så 
skal der hugges ud for åsene, de bjælker der ligger på langs og bærer taget. 
De skal være kraftige, for de skal bære taget med græstørv og måske sne 
eller anden væde. Den øverste skal være størst.

Fru Ellen Lund, som fra 1916 og i årene frem deltog ivrigt i hus
byggeriet på Paradisvænget 22, fortæller i 1979 om det stærke fællesskab, 
der eksisterede: »Man var jo gode venner og hjalp hinanden med byg
geriet, med råd og dåd, men det at få åsene op, især den øverste, tag
ryggen, det var et arbejde, som krævede hjælp fra alle heromkring -  der 
var et leben, mens det stod på!«

På taget lægges 1 1/4« brædder, og oven på det flere lag tagpap, som 
tjæres godt flere gange. Så sættes vindskeder og kantbrædder op, og der
efter lægges græstørv på i passende stykker á ca. 10 cm tykkelse med 
græsset opad. Der bruges ikke tagrender til at begynde med, men de kom 
op efterhånden de fleste steder.

»Gulvene lægges på almindelig vis: Imellem gulvbjælkerne er der for- 
skallingsbrædder dækket med tyndt pap og på det lægges sand i mellem
rummene. Derover lægges så gulvet af 1 1/4« brædder«.

Montering af døre og vinduer i bjælkehuse sker altid ud fra den forud
sætning, at træhuse arbejder -  »sætter sig«, og specielt når huset er opført 
af friskt træ, hvilket som regel var tilfældet her. De må derfor fastgøres i 
karmene og ikke i selve bjælkerne, som under sætningen ville ødelægge 
dem. Granbjælker sætter sig ca. 2% cm pr. meter i højden, og derfor må 
man afsætte ekstra plads over døre og vinduer, for ellers kommer bjæl
kerne efterhånden til at hvile på karmtræet, således at døre og vinduer 
ikke kan åbnes og måske bliver helt ødelagt. Åbningerne stopper man ud 
med værk, som efterhånden bliver helt overflødigt. Visse steder kan man 
afstive med et lag klodser, som fjernes efterhånden. Det første års tid er 
der derfor mange revner og sprækker i huset, som man må holde øje med.
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Isolation: et ukendt 
begreb

Husenes indretning

Sætningen sker under megen knagen og bragen -  ofte med knald som 
kanonskud. Da taget synker efterhånden, skal der være luft omkring skor
stenen, som skal kunne »vandre«.

Om isolation i nutidig forstand var der naturligvis ikke tale -  dels fordi 
husene opførtes som sommerhuse, og dels fordi begrebet endnu var upå
agtet. I tilfælde hvor husene alligevel brugtes til helårsbeboelse, klarede 
man sig, som man bedst kunne -  i tidens spartanske ånd. 1 1992 fortæller 
Gudrun Petersen, som fra 1940 boede hele året i Paradisvænget 1: »Taget 
var godt, tagpap med græstørv -  det luner. Egentlig isolation havde vi 
ikke, hverken i tag eller gulv, men i gulvet havde vi isolationspap under 
gulvtæppet. Der var gode tætte vinduer i huset, men jeg polstrede ind
vendig med aviser i vinterhalvåret, så var de isolerede. Og så havde vi et 
fedt isolationslag af malerier, det hjælper. Men det var koldt, hvis ovnen 
var gået ud. Så tændte jeg op og gik en tur i skoven, rundt om Løjesø, og 
så var der varmt, når jeg kom hjem. I de strenge vintre under krigen skete 
det, at jeg gik i seng med alt tøjet på -  ellers var jeg måske frosset ihjel!«

Tekniske installationer i nutidig forstand fandtes naturligvis ikke i de 
første årtier. Elektricitet blev først installeret op i tyverne, og man klarede 
sig derfor med petroleumslamper og i køkkenet med komfur eller primus
ser. Vand hentedes ofte fra helårshusene eller fra en fælles brønd eller 
vandhane. I nogle tilfælde fra en nærliggende sø, som hos Mouritzen, der 
lod vandet undersøge på Stein’s laboratorium, som erklærede det for »ab
solut sundt og ufarligt«. Ellen Lund fortalte, at de om sommeren stod og 
vaskede nede ved søen og varmede vand i komfur med ringe på. »Senere 
fik vi jo vaskekælder og den slags«.

W .C. hørte fremtiden til, men man klarede sig. Otto Mouritzen: »Så 
var der kun at lave toilet, og det var meget let at ordne med en gammel
dags tønde. Indholdet blandede vi med blade og brugte til gødning i 
haven. Det var simpelt nok«.

Det oprindelige antal rum i husene har ikke i alle tilfælde kunnet ho
norere servitutbestemmelsen om, at »ingen lejlighed i våningshuset må
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bestå af mindre end tre værelser foruden køkken og pigekammer«. Et 
flertal af husene bestod kun af stue, værelse og køkken, og enkelte endda 
kun af en stue, hvilket naturligvis skyldtes, at de var opført som sommer
huse. Der ses dog ikke at have været rejst påtaler i den anledning.

Husenes udsmykning Husenes ydre og indre fremtræden var helt i tidens stil: Farverne er 
grønt/rødt/hvidt, der anvendtes på døre, vinduer, vindskeder og eventu
elle søjler i fin harmoni med de brunlige bjælkevægge strøget med finsk 
tjære, karbolineum eller fernis, og derover det grønne græstag.

Vindskederne var ofte udskåret i buede eller slyngede profiler i hele 
længden, sommetider kun i den nederste del -  og i et enkelt tilfælde 
forsynet med et dragehoved. Udskårne figurer, for eksempel egern, kunne 
smykke tagrygningen, ligesom også udskårne søjler var almindelige, både 
indendørs og ude i forbindelse med svalegange og verandaer. Alt sammen 
træk, som bidrog til den lette romantiske sommerstemning, som kende
tegnede disse huse, og som yderligere understregedes af en møblering 
inspireret af den norske almuestil.

O v e r s ig t  over  b jæ l k e h u se n e  i P a r a d ise t

Oversigten omfatter de 17 huse med eventuelle senere til- eller ombyg
ninger samt enkelte mindre sekundære bygninger. For hver ejendom fore
tages dels en bygningsbeskrivelse og dels en gennemgang af bygningens 
historie og ejerforholdene i perioden.

Gennemgangen er baseret på tegningsmateriale og beskrivelser fra 
bygningsinspektoratets arkiv på Søllerød Rådhus, fra Byhistorisk arkiv for 
Søllerød Kommune, Landsarkivet for Sjælland m.m. Nordre birks amts- 
tuearkiv, Erhvervsarkivet i Århus og diverse offendige biblioteker. Derud
over på samtaler med nuværende og tidligere ejere, studier af gamle foto
grafier og andet materiale og naturligvis på egne iagttagelser af husene. 
Bygningerne beskrives som de forefandtes på tidspunktet for registrerin-
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Adresserne

Matrikelnumrene

Ejerforholdene

Brandforsikringer

gen, afsluttet i sommeren 1992, -  i tilfælde af nedrivning som de så ud på 
nedrivningstidspunktet.

De opgivne adresser er de nuværende, og ikke de der gjaldt, da husene 
opførtes, idet vejnavne og numre er ændret betydeligt, efterhånden som 
området blev udbygget. Efter Paradisgårdens udstykning omkring århun
dredskiftet var postadressen for hele vejnettet ganske enkelt »Paradis
gårdens mark«. Først omkring 1920 blev Vestre og Østre Paradisvej navn
givet. I 1933 navngaves Paradisvænget og i 1937 fik Nordre og Sondre 
Paradisvej navne. De øvrige små sideveje er alle anlagt og navngivet efter 
1945.

De anførte matrikelnumre er alle af Øverød by, Søllerød sogn. Der er 
ikke i artiklen redegjort for grundenes udviklingshistorie, idet det er hu
sene, der interesserer her. Visse af grundene har samme størrelse, som da 
huset blev bygget, mens andre er reduceret kraftigt ved senere udstyk
ninger.

I oversigten over ejerne er anført datoen for skødets tinglysning, men 
den faktiske overtagelse kan være sket flere år før, idet der ofte var tale om 
handel mellem venner, der hjalp hinanden med at bygge. De juridiske 
formaliteter ordnedes, når huset var færdigt.

Brandforsikrings-arkivalierne fra »Østifternes Brandforsikring« og 
»Den aim. Brandforsikring for Landbygninger« kan ikke bidrage væsent
lig til bygningsbeskrivelserne, idet de kun sparsomt supplerer og verifi
cerer bygningsinspektoratets fyldige materiale. Men bygningernes vur
deringer fremgår naturligvis af de anførte forsikringssummer, som des
værre ikke altid har kunnet oplyses. Det må antages, at ejerne i alle til
fælde har tegnet forsikring i betragtning af de anvendte byggematerialer, 
men større brandskader ses ikke at være indtruffet.



Paradiskvarteret ca. 
1940. Udsnit af to
pografisk matrikel
kort, mål 1:10.000. 
De omtalte huse er 
markeret på grun
dene og nummere
ret som i artiklen. 
Det kraftigt op
trukne skel ned 
gennem kortet, som 
afgrænser kvarteret, 
er det stenhegn, der 
omtales i auktions- 
konditioneme.

RUDE
SKOV
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B j æ l k e h u s e n e  i P a r a d i s k v a r t e r e t  o p f ø r t  i  k r o n o l o g i s k  o r d e n

Nr. Opførelsesår* Matr.nr. Nuværende adresse Bygherre
i. 1910 3 ah Sdr. Paradisvej 8 Olaf Forchhammer
2. 1913 3 bø Ndr. Paradisvej 5 c-d Aksel Nordqvist
3- 1915 3 ai Granstuevej 3 Karen Stampe Bendix
4- ! 9!5 3 cd Ndr.Paradisvej 13 Carl Dahl
5- 1915 3 cv Paradisvænget 7 Rasmus Rasmussen
6. 1916 3 cy Paradisvænget 13 Otto Wennerberg
7- 1917 3 dk Paradisvænget 22 Albert Lund
8. 1922 9 au Paradisvænget 17 Otto Mouritzen
9- 1923 3 dg Paradisvænget 1 Arthur Hertz

10. 1923 3 cæ Ndr. Paradisvej 14 Jens Peter Bie
11 . 1928 3 ay Brandbakken 6 Otto Mouritzen
12. r933 9 t Pindehuggervang 19 Emely Christensen
J 3- 193 3 9 u Pindehuggervang 21 Emely Christensen
T4- r933 3 ie Paradishegnet 17 Harald Gade
: 5- !9 36 3 aæ V. Paradisvej 101 William Hagemeister
16. I94° 3 0 Ndr. Paradisvej 1 Rudolf Quistorff
17- T942 3 bc V. Paradisvej 78 M. Christoffersen

* Opførelsesåret kan i enkelte tilfælde være lidt usikkert, idet byggeperioden for 
nogle huse har strakt sig over en årrække, og bygningsattest ikke altid er ud
færdiget umiddelbart efter husets færdiggørelse.
Alle matrikelnumre er af Øverød by.

P a r a d ise t s  bjæ l k eh u se

i . S  dr. Paradisvej 8.
Matr. nr. 5 ah.
Bygheire: O laf Forchhammer 

Bygningsbeskrivelse To-længet hus, hvis fløje ligger parallelt forskudt og er forbundet med en 
mellembygning. Huset er dels opført af bjælker og dels for tilbygninger
nes vedkommende af gasbeton og træ beklædt med vandretliggende, gen- 
nemsavede granbjælker. Det gamle tag har høj rejsning, mens det nye har
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Hus nr. i

Bygningshistorie

Sydfacaden af det oprindelige hus set fra fortovet på Sdr. Paradisvej. På altanen på 
i.sal ses fra venstre Inger Nordqvist (f. Nyholm), hvis forældre ejede huset, og 
datteren Rigmor. Liggende uden for rækværket ses Aksel Nordqvist. (Fotografen 
ukendt. Ca. 1929).

mindre fald. Hele tagfladen er beklædt med teglfarvede bølge-plader, og 
vindskederne er røde. Der er store vinduer overalt med røde karme og 
hvide vinduesrammer.

Bebygget areal: 122 m2.
Da ingeniør Olaf Forchhammer i 1910 byggede bjælkehuset, var han 

ikke uden erfaring i kunsten, idet han allerede ved århundredets begyn-
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Hus nr. i 
Snit med stuens 
sydfacade set inde
fra. Man ser den 
indvendige trappe, 
der fører op til dø
ren til den ret store 
udvendige altan, 
som vises på det 
samtidige fotografi. 
Der er ingen rum 
på i.sal. De klassisk 
udformede søjler, 
som også fandtes 
ved hovedindgan
gen, var usædvan
lige for et bjælke
hus. (Originalteg
ning i alen og tom
mer fra 1910 udført 
af bygherren. Sig
naturerne stammer 
fra en anden af 
bygningstegnin
gerne).

Q /'O ’ZC M M O A AA AA n.iri 

Q/Qa Cj  CAAsLOn.
Biinm gsinspeM etøn fo r  S i f c ø d  Kqrrimunc. f \

J n r ^
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delse, fra 1903 til 1906, havde opført tre bjælkehytter i Tibirke bakker på 
Bavnebakken 8. Husene eksisterer endnu, og deres placering i det ku
perede terræn er tydeligt norsk inspireret, hvilket måske hænger sammen 
med, at hans mor var norsk.

Forchhammers daværende kone, Karen Stampe Bendix, fortæller om 
byggeriet: »Granstammeme, hvoraf huset skulle bygges, købte han nu af 
skovfogeden for 27 kr., og summen skaffede han ved at sælge sit ur. Men 
for at få materiale til loft og gulvbrædder, samt vinduesrammer og ruder, 
foruden et yderst spartansk, men hyggeligt møblement måtte jeg stampe 
et familiebillede for 100 kr. Vi byggede selv og ganske uden nogen uved
kommendes hjælp. Klædt i hvidt arbejdstøj gravede Olaf grunden ud, og 
så sprang han til skovs dagen igennem, for at komme langsomt tilbage, 
bærende en svær granstamme over sin skulder. Mens han hentede en ny, 
var det min opgave, siddende overskrævs på bjælken med en båndkniv at 
skrælle barken af, til den lå og lyste blank og hvid i solen...« (Af »Fra mit 
livs tjørnekrat«).

Huset på Sdr. Paradisvej bestod af en større og en mindre bygning, 
forbundet med en gang, og omfattende to stuer, kammer, køkken og 
pigekammer, samt et gæsteværelse i tagetagen. Taget havde høj rejsning 
og var beklædt med tagpap. Huset forsikredes i Aim. Brand for 4.900 kr. 
Det er det først opførte bjælkehus i Paradiset. Det brugtes i de første år til 
helårsbeboelse af familien.

I 19 14  overtoges huset af skoleinspektør Nyholm, hvis familie benyt
tede det til sommerhus indtil 1941, hvor civilingeniør Ove Sørensen er
hvervede det.

I 1976 overtog læge Stig Lyndgaard det gamle hus, som nu fik helårs- 
status. I 1983 foretoges en ombygning med indretning af nyt køkken og 
en tilbygning af en ny stue (38 m2) i et plan mod syd-vest, som beklædtes 
med gennemsavede bjælker, hvorved skabtes en vis lighed med det op
rindelige hus. I 1990 opførtes en lignende tilbygning mod nord med et 
værelse og badeværelse. En carport opførtes foran huset i 1992. Mange af
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Bygningsbeskrivelse

Bygningshistorie

disse arbejder udførtes af familien selv. Med de foretagne ændringer er 
husets karakter ændret siden Forchhammers tid, idet ejerne dog har be
stræbt sig på at bevare karakteren af bjælkehus.

Ejere: Købspris:

19 10 -19 14  Civilingeniør Olaf Forchhammer
1 9 14-1 941 Skoleinspektør J. Nyholm 7.000 kr.
1941-1970 Civilingeniør Ove Sørensen 9.000 kr.
1970-1974 Tandlæge Niels Preben Sørensen 145.000 kr.
1974-1976 Ella Sørensen 200.000 kr.
1976- Læge Stig Lyndgaard 300.000 kr.

2. Ndr. Paradisvej 5 c-d. »Finnebo«.
Matr. nr. 3 bø.
Bygherre: Aksel Nordqvist

Et to-etages træhus bestående af en oprindelig bjælkestue, orienteret 
nord-syd, med en tilbygning med i.sal placeret vinkelret herover. Træ
værket malet med mørkebrun imprægnering. Vinduerne småsprossede 
med blå vinduesrammer, og vindskederne røde. Taget var beklædt med 
rødt Icopal.

Bebygget areal: Ca. 60 m2.
Huset nedrevet i 1978.
I marts 19 13  ansøgte Aksel Nordqvist bygningsinspektoratet om til

ladelse til at opføre et »lysthus« på sin grund i Øverød. »Husets højde 
bliver ca. 4%-5 alen, alt eftersom rundtømmeret, som det skal bygges af, 
strækker til. Gulvfladen ca. 50 alen2.« Der var tydeligvis tale om fritids- 
byggeri! Nordqvist lånte 50 kr. af sin ven Olaf Forchhammer til at købe 
tømmeret for og byggede så selv huset efter egen tegning. Ialt ca. 20 m2 på 
sokler og med græstørv på taget.

I de første år hentedes vand på Pindehuggergården i to spande i et åg.
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Hus nr. 2

Dette vinterbillede viser husets dristige udformning: I stueplan ses til højre det 
oprindelige bjælkehus med et senere tilføjet kammer med udvendigt halvtag og 
som en lang længe herover tilbygningen med to værelser og en østvendt altan, 
hvorfra Øresund og Hven kunne ses i klart vejr. (Fotograferet i 1975 af Jørgen 
Berg).

Da en vandpost opsattes på grunden, føltes det som ren luksus -  og 
medførte, at Nordqvist nogle gange spulede husets bjælker indvendigt, 
hvorved han løste bjælkehusejernes evige problem: Støv på bjælkerne! 
Der var afløb i gulvet.

I 1 9 1 5 opførtes en mindre tilbygning på 9 m2 med køkken, skorsten og 
brændeovn. Oven på dette hus i retning ost-vest opførtes derefter i 1923 
en tilbygning efter tegning af arkitekt Rasmus Rasmussen, som var en 
meget benyttet rådgiver for vennerne fra »Frisindet Ungdom«. Den ud-
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Hus nr. 2 Ü

Tegning af sydfacaden visende projekteret tilbygning med køkken og kammer i 
stueetagen samt 1. salen. Døren til venstre udførtes ikke. Under tilbygningen 
opførtes en trappe til 1. salen. (Tegning af arkitekt Rasmus Rasmussen. 1923).

førtes med en bræddebeklædning i 1 på 2 mørkt imprægneret som det 
øvrige hus og rummede et forsænket køkken og på i.sal to værelser og 
altan. Adgangen hertil foregik via en åben trappe. Samtidig hermed op
førtes mod vest et værelse beklædt med brædder på klink. I 1962 ind
rettedes toiletrum i tagetagen.

I næsten alle årene fra 19 13  til 1972 benyttedes huset til sommerbolig 
for familien. I 1978 måtte det lade livet for at give plads for et moderne
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Bygningsbeskrivelse

Bygningshistorie

boligbyggeri. Huset blev købt til nedrivning med senere opsætning for øje 
af ingeniør Knud Holm, men planen herom blev desværre ikke realiseret. 
En del af materialerne blev genbrugt til reparationsarbejder i forskellige 
bygninger -  blandt andet i et gammelt hønsehus.

Ejere:

1913-1972 Kontorchef Aksel Nordqvist.

3. Granstuevej 3.
Matr. nr. 5 ai.
Bygherre: Karen Stampe Bendix 

To fritliggende huse bygget i vinkel med en forbindende mellembygning i 
det indre hjørne mod syd. Vægge og vindskeder var brunt imprægnerede, 
og vinduerne vist nok grønne. Der var græstørv på taget. Huset nedrevet i 
1970.

Bebygget areal: Ca. 51 m \
I 19 14  opførtes for Karen Stampe Bendix to bjælkehuse formentlig 

efter tegning af Aksel Nordqvist og udført under tilsyn af Olaf Forch- 
hammer.

Det ene hus, stuen, lå øst-vest og var på 28 n r, og det andet, køkkenet, 
på ca. 20 m2 lå nord-syd. De stødte sammen i et hjørne, og der var rejst en 
udvendig skorsten. Taget var beklædt med græstørv. Den manglende, 
indvendige forbindelse mellem husene førte i 1940 til opførelsen af en 
forstue på 6 m2 i vinklen mod syd. Denne tegnedes og udførtes af William 
Hagemeister.

Huset benyttedes i de første år af Karen Stampe Bendix til sommerbe
boelse, men i en længere årrække efter krigen boede hun der hele året -  i 
en forunderlig kontrast til herregården Nysø, hendes moders barndoms
hjem.7



Hus nr. 3 
De to huse lå vin
kelret på hinanden 
uden indvendig for
bindelse: Til højre 
stuen og til venstre 
køkkenet. Først i 
1940 opførtes i 
vinklen mellem hu
sene en mindre for
bindende entré. 
(Fotografi fra 
1930’erne. Fotograf 
ukendt).

I 1943 byggede Hagemeister et solidt bjælkeudhus, som stadig står på 
Granstuevej 3. I 1970 solgte den nye ejer, Irs. E. Troelstrup, huset, der 
blev nedrevet, muligvis med senere opsætning andetsteds for øje, men 
dets videre skæbne er desværre ukendt.

Ejere: Købspris:

1915-1943 Forfatter Karen Stampe Bendix 
1943-1950 Skuespiller Lillian Ellis Lind (datter)
1950-1964 Forfatter Karen Stampe Bendix
1964-1969 Karen Engelhardt 39.000 kr.
1969-1970 Lrs. E. Troelstrup 9 1.112  kr.
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4. Ndr. Paradisvej ry. »Lillebo«.
Matr. nr. 5 cd.
Bygherre: Carl Dahl 

Et bjælkehus i en etage orienteret mod syd med en veranda med loggia. 
Huset og vinduerne er brunt imprægneret, vindskederne er malet grønne, 
og taget beklædt med grønt tagpap. Der er udskårne felter omkring ho
veddøren og vinduet i pejsestuens sydfacade, ligesom også søjlerne i syd
gavlen er udskårne. Sammenbygget hermed i nord ligger en tilbygning på 
ca. 69 m2 i brune smalle mursten, omfattende et værelse, tre kamre, bad 
og gang. Et meget smukt og velbevaret hus, der ligger i en tilgroet, gam
mel have.

Bebygget areal: 165 m2.
Da gravør Carl Dahl i 19 15  ville bygge sommerhus på sin nyerhvervede 

grund, bad han sin fætter Aksel Nordqvist om assistance. Nordqvist teg
nede så et bjælkehus på ca. 30 m2 med stue, soveværelse og køkken og 
ansøgte kommunen om »tilladelse til at opføre et hus i lighed med mit 
eget på parcellen 3 cd, Paradismarken«. Materialer og arbejdsløn androg 
300 kr.

Carl Dahl fik desværre kun kort glæde af huset, da han døde året efter. 
Huset blev allerede i 19 16  overtaget af fabrikant Valdemar Madsen, som 
straks udvidede det med et værelse imod vest, nyindrettet køkken, udhus 
mod nord og en overdækket veranda syd for stuen. Alt udført i bjælker 
efter tegning af arkitekt Aage Mathiesen. I 19 18  skiftede huset ejer igen, 
idet det overtoges af grosserer Oscar Møller, hvilket indvarslede starten 
på en lang ubrudt ejerperiode, præget af omsorg for huset og en udviklet 
sans for de æstetiske muligheder i udsmykningen af et bjælkehus. Derved 
skabtes et hus af stor skønhed.

I 19 19  opførtes en tilbygning af bjælker øst for det eksisterende hus, 
projekteret af arkitekt Aage Mathiesen. Byggesummen var 3.830 kr. Den 
var på ca. 30 m2 og udstyredes med en høj pejs med livfulde dekorationer 
af malermester Bahne Preisler. I 19 3 1 ønskede Oscar Møller visse byg-



ningsmæssige ændringer og udvidelser foretaget, men efterhånden som 
arbejdet skred frem, viste huset sig at være så ødelagt af svamp og råd, at 
det måtte nedbrydes, og så godt som alt materiale måtte kasseres. Kun 
pejsestuen blev stående, og i tilslutning hertil opførtes da et nyt hus efter 
tegninger af arkitekt Rasmus Rasmussen. Det omfattede spisestue, sove
værelse, køkken med /  kælder og en tilbygget entre i syd under loggiaen. 
Taget beklædtes med tagpap og græstørv.

E t særkende for bjælkehuset er de mange billedskærerarbejder, som 
pryder det både ude og inde. De er udført af billedhuggeren Thomas 
Hansen, som i lange perioder boede i huset, medens han udførte ud-

9 2



Hus nr. 4 
Husets sydfacade 
domineres af den 
markante veranda, 
hvis fire udskårne 
søjler bærer gavl
trekanten med de 
brede vindskeder. 
Deres tykkelse er 
øget i forhold til 
den oprindelige, 
idet taget fornylig 
er forsynet med et 
isolationslag be
klædt med grønt 
tagpap. Vindske
derne, rammerne 
omkring skodderne 
og verandaens un- 
derbrædt er lyse
grønne. (Fotogra
feret i 1992 af Jør
gen Berg).

skæringerne. Udvendigt hefter man sig især ved de to felter i oregonpine, 
som flankerer hoveddøren, dyrereliefferne ved sydvinduet i pejsestuen og 
ved de smukke søjler ved verandaen. Indvendigt ved en portal mellem 
stuerne, udskåret i kraftige stammer, samt de indlagte fyldinger i stue
dørene, der indrammes af karme med motiver fra blomsterverdenen.

Efter Erik K. Christiansens overtagelse af huset i 1963 opførtes en 
tilbygning i nord, projekteret af arkitekt Nels Jakob Rasmussen (søn af

Vinduerne i pejsestu
ens sydfacade flankeres 
af udskårne skodder 
med dyremotiver. Til 
venstre findes en hjort 
og til højre den her 
viste stenbuk. (Foto
graferet 1992 af Jørgen 
Berg).
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De mange billedskærerarbejder af Thomas Hansen giver huset sin særlige karak
ter, hvilket fint illustreres af de her viste søjler, der pryder indgangen til pej
sestuen. (Fotografi fra ca. 1935 af ukendt fotograf).

Rasmus). Den udfortes af bygherren i brune Flensborg-sten, som farve- 
mæssigt harmonerer med bjælkevæggene. Den omfattede et værelse, tre 
kamre, badeværelse og gang, med fuld kælder. Inden for de seneste år er 
taget isoleret og belagt med grønt tagpap.

Ejere: Købspris:

19 15 -19 16  Gravør Carl Dahl
19 16-1918  Fabrikant Valdemar Madsen 3.500 kr.
1918-1963 Grosserer Oscar Møller 10.000 kr. 
1963- Grosserer Erik K. Christiansen 57.000 kr.
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5. Paradisvænget 7.
Matr. nr. y cv. (nu 5 ql)
Bygherre: Rasmus Rasmusseri 

E t rektangulært to-etages hus liggende i retning nord-syd med den åbne 
havefacade mod vest og syd, hvor en loggia indrammes af søjler med 
snoede udskæringer. Mod øst er en en-etages tilbygning i vinkel med 
hovedhuset, som består af en træbeklædt mellembygning og en bjælke
bygning. Taget er græsklædt, og vindskeder og vinduer er grønne.

Bebygget areal: Ca. 100 m2.
Huset nedrevet i 1981.
Efter egen tegning opførte arkitekt Rasmus Rasmussen i 19 14  et bjæl

kesommerhus i to etager, ved egne og gode venners kraft -  og med en vis 
hjælp af håndværkere.

Huset fik en smuk omtale i Illustreret Tidende (24.6.1916), hvori det 
blandt andet hedder: »Det er udelukkende bygget af danske granstammer, 
som er et ganske fortrinligt materiale, og som nu under krigen er be
tydeligt billigere end bræddemateriale, hvilket er meget vanskeligt at få 
importeret og af den grund er steget ganske overordentlig i pris. E t hus 
som dette kan opføres for ca. 2.500 kr. til 3.000 kr., hvilket jo må regnes 
for at være billigt, særlig når man tager i betragtning, hvor smukt og 
præsentabelt det er. Der er en meget stor stue i hele husets højde, ca. 12 
alen til loftet, desforuden er der en mindre stue, køkken og loggia. I den 
store hall er der en trappe, der fører op til iste sal, hvor der findes 2 
soveværelser...«

Indvendig var huset malet og møbleret i almuestil.
Det var forsikret i »Den aim. Brandforsikring for Landbygninger« for 
10.700 kr. Huset modsvarede den nye tids interesse for sommerhuse, for 
som Illustreret Tidende skriver: »Folk er bleven led og ked af pensionat
livet og foretrækker...at købe et lille stykke jord i byens nærhed og bygge 
sig et nemt lille hus, hvor de kan bo hele sommeren, fremfor at tilbringe 
den reglementerede sommerferie i et pensionat«.
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Rejsegildet i sommeren 1914 fejredes som traditionen byder det. Og ved bjælke
huse er der god grund til at feste, for oplægningen af åsene -  de lange tagbjælker -  
er en tung og besværlig operation. Man ser, hvorledes bjælkeenderne først saves af 
efter husets opbygning, hvilket her kun er sket ved væggen midt i billedet. På 
jorden til højre ligger endnu ikke afbarkede stammer. (Fotograferet 1914 af O. 
Wennerberg).

I 19 17  blev der gravet en brønd på ejendommen, som leverede vand til 
ialt 7 omkringboende ejere og lejere. Udgifterne hertil deltes, og adgangs- 
ret til brønden tinglystes. Endvidere aftaltes i 19 18  anlæg af en vej, den 
nuværende Vængestien, fra Vestre Paradisvej mod øst til stendiget, som 
gennembrødes for at skaffe adgangsvej til Wennerberg’s, Lund’s og Ols-
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Husets interiører vidner om bygherrens sikre stilfornemmelse: I form og farver er 
den norske almuestil gennemført, som det fremgår af dette billede, samt af flere 
illustrationer, der bragtes af »Illustreret Tidende« i 1916. (Fotografi fra 1916 af 
Rasmus Rasmussen).

son’s huse. Herved overtrådtes deklarationen, der påbød, at stendiget om
kring Paradisgården ikke måtte fjernes. Samtidig anlagdes en bro over 
kanalen mellem de to søer.

En udvidelse fandt sted i 19 19  omfattende en bjælke bygning med værk
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sted og en mellembygning i bræddebeklædt bindingsværk, rummende en
tre, køkken og gæsteværelse. Herefter steg forsikringssummen til 19.200 
kr. Huset benyttedes til sommerbolig for familien næsten uændret igen
nem mere end 50 år, men efter at det i nogle år havde været ubeboet, blev 
grunden i 1981 udstykket i fire parceller, og huset nedrevet og brændt. 
Det var desværre for medtaget til at kunne genbruges.

Ejere:

1913-1960 Arkitekt Rasmus Rasmussen 
1960-1970 Fru Margrethe Rasmussen
1970-1982 Civiling. Søren Rasmussen og arkitekt 

Nels Jakob Rasmussen (sønner)

6. Paradisvænget 15.
Matr. nr. 3 cy.
Bygherre: Otto Wennerberg 

E t sammenbygget hus placeret i retningen øst-vest og bestående af to 
en-etages bjælkehuse i parallel forskydning og et teglhængt murstenshus i 
to etager på en høj kampestenssokkel, bygget vinkelret på bjælkehusets 
østgavl. Bjælkerne er mørkt imprægneret, og vinduerne hvidmalede. 

Bebygget areal: 175 m \
Tegner Otto Wennerberg fik i 19 13  tilladelse til »opførelse af et bjæl

kehus med kamin« på sin grund i Paradismarken, efter egne tegninger. 
Han byggede selv huset, og vi er så heldige, at processen er beskrevet i 
Illustreret Familie-Journal (1919), hvor det blandt andet hedder: »To 
somre gik der, inden huset stod færdigt, men i den tid arbejdedes der kun i 
ferierne og i fritiden; når som helst det lod sig gøre, opholdt bygherren sig 
på arbejdspladsen, også om natten; han logerede da i overdelen af en 
gammel udrangeret bypostvogn, som han havde købt af en karetmager for 
15 kroner -  den første lille kapital, som blev anbragt i byggeforetagen-

Købspris:

2.552 kr.
28.000 kr.

390.000 kr.
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Huset fra 1916 som det så ud i 1983. Den åbne veranda er afskærmet med glasdøre 
og vinduer, og arealet er inddraget til beboelse. Til højre anes tilbygningen af 
mursten med tegltag fra 1923-25. (Fotograferet af Jørgen Berg).

det«. Huset blev færdigt i 19 17  og indeholdt en stue i to niveauer, køkken, 
alkove og veranda, ialt ca. 60 m2.

Den lange byggetid for selvbyggerne illustreres levende i bygnings
inspektoratets arkiv vedrørende en senere sag: Otto Wennerberg ansøger 
i 19 19  om tilladelse til opførelse af et »Udhus med Ildsted«. Tilladelsen 
gives straks, men bygningsinspektoratets notater viser, hvor langsomt det 
kan gå: »28 .1.1920: Skorstenen ikke fuldt opført. 10.9.1920: Huset ikke 
fuldt færdigt. 28.2.1922: Ejeren har opført et uanmeldt Bihus af Grund
mur. (Et lille sidespring!). 18 .12 .19 23 : Bygningen ikke helt færdig.
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De nyfældede granstammer til Otto Wennerbergs hus transporteres til bygge
pladsen af forpagter Tscherning fra Rude Skov. (Fotograferet af O. Wennerberg i 
1913).

25.8.1924: Bygningen ikke helt færdig. 27.8.1925: Bygningen synet og i 
Orden.«

En tilbygning opførtes i årene 1923-1925 øst for det første hus efter 
tegning af ark. Kaj Gottlob, og hovedsagelig som selvbyggeri. Den bestod 
af en to-etages murstensbygning på en høj stensokkel, beklædt med tegl, 
og rummede to stuer, vaskerum og køkken i stueetagen, tre værelser på 
i.sal og tre rum i kælderen. Bebygget areal på ca. 55 m2. Herefter be
nyttedes huset som helårsbolig.

I begyndelsen af 1930 ’erne opførte Wennerberg et legehus (15 m2) i 
bjælker placeret ved søen. I 1959 flyttedes det til Paradisvænget 26, hvor 
det benyttedes til sommerhus. Herfra flyttedes det i 19 7 1 til K FU M - 
spejdernes nabogrund, »Ærkesædet«, hvor det stadig ligger i velbevaret 
stand.
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I 1959 indrettede den nye ejer, arkitekt Allan Jessen, badeværelse i 
kælderen og installerede centralvarme.

Advokaterne Dorte Lykkegaard og Thor Andersen, som har beboet 
ejendommen siden 1975, lod i 1990 opføre en 50 n r tilbygning bestående 
af et norskbygget bjælkehus samlet på stedet af norske håndværkere og 
placeret nord for det oprindelige bjælkehus. Det rummer hall, værelse, 
bad og udhus. Denne veludførte tilbygning vidner om ejernes trofasthed 
over for den oprindelige byggestil. Med den skovlignende bevoksning i 
nord og søen i sydvest er der stadig noget paradisisk over beboelsen — 
uanset de mange udstykninger i nabolaget.

Ejere: Købspris:

1913-1959 Tegner og lærer Otto Wennerberg 2.555 k*-
1959 Fru Bodil Wennerberg 39.100 kr.
1959-1975 Arkitekt Allan Jessen 77.500 kr.
1975- Advokater Dorte Lykkegaard og Thor Andersen 690.000 kr.

7. Paradisvænget 22.
Matr. nr. 5 dk og 4 æ.
Byghem : Albert Lund 

E t rektangulært hus med en fløj i vinkel med huset. Det hviler på en 
kampestenssokkel og er beklædt med græstørv. Hus og vindskeder er 
malet med brun imprægnering, vindueskarmene er blå og rammerne lyse
grå.

Bebygget areal: 95 m2.
1 19 17  begyndte Albert Lund som selvbygger opførelsen af »et bjælke

hus på fundament af kampesten«, som det hed i ansøgningen til kommu
nen. Han fik hjælp af sin kone Ellen og venner, ikke mindst Wennerberg, 
som faktisk ejede grunden indtil 1923, da Lund lovformeligt overtog den. 
Huset var på 24 m2. Man hentede vand ved brønden på arkitekt Rasmus
sens grund.
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Hus nr. 7

Byggeriets første etape er nu næsten fuldendt, men der mangler endnu opsætning 
af kantbrædder og vindskeder. Den glade familie nyder det lille hus, som senere 
ved »knopskydning« voksede til næsten 100 m2 bebyggelse. Fra højre ses Karen 
og Ellen Lund samt sidstnævntes far Charles Larsen. (Fotograferet i 1918 af 
Albert Lund).

I løbet af 1923-1925 opførte Lund en tilbygning nord og vest for det 
første hus, omfattende en stue på ca. 12 m2 og en forstue på ca. 7 m2.

En yderligere tilbygning fandt sted i 19 17-19 28  omfattende kælder, 
køkken og en stue på ca. 30 m2, isoleret med rustikbrædder beklædt med 
krydsfiner og tapet, idet bygherren ikke syntes, at deres møbler passede til 
bjælkevægge. Herefter benyttedes huset som helårsbolig, idet der nu var 
indlagt både vand og el, og vejforholdene var bragt i orden, hvilket var 
Albert Lunds betingelser for at flytte fra København.
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Det første hus under opførelse. Man ser Albert Lund i gang med udhuling af en 
bjælkeunderside ved hjælp af huljern og kølle. Tilskuerne er fru Ellen Lund og 
datteren Karen. (Fotograferet i 1918 af Charles Larsen, Ellen Lunds far, som også 
fremstillede en del møbler til huset).

Ejendommen forsikredes i 1927 i Østifternes Brandforsikring for ialt 
22.500 kr., hvilket foruden selve huset omfattede: »Vaskekedel, ovn, bade
kar og komfur, samt udhus, halvtag og retirade«.

I 1958 opførtes på nordsiden en mindre toiletbygning på 5 m2, beklædt 
med brædder på klink. Huset ligger højt i den gamle smukke have, der 
skråner mod sydvest, og den gamle bjælkehus-karakter er fint bevaret.
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1913-1923 Tegner Otto Wennerberg
(Matr. nr. 3 dk udmatrikuleredes først fra 3 cy i 1923).

1923-1936 Tapetserermester Albert Lund
1936-1966 Ellen Lund (Ved skifteudskrift lyst i 1943)- Ejendomsskyld: 15.000 kr. 
1966- Vicetoldinspektør Karen Lund 145.000 kr.

8. Paradisvænget 17. »Bryggerhuset«.
Matr. nr. g au.
Byghetre: Otto Mouritzen 

Et øst-vestvendt hus med en udbygning mod syd. Fundamentet er udført 
af kampesten i en usædvanlig højde på 1- 1,5 0  m. Der er græstørv på taget. 
Huset er malet med sort imprægnering, og vinduerne er lyseblå. 

Bebygget areal: Ca. 38 m2.
I 19 19  fik Otto Mouritzen tilladelse af ejeren af Pindehuggergården, 

Emely Christensen, til at opføre et sommerhus »et sted på grunden«, og 
Mouritzen valgte at lægge det på bakken nord for »Bryggermosen«, helt 
ind mod skoven. Grunden blev ikke selvstændigt udmatrikuleret, hvilket 
Mouritzen ret hurtigt kom til at beklage, idet han aldrig fik lov til at købe 
grunden og således ikke kunne udvide huset. I stedet satsede han på sit 
andet træhus på Brandbakken. Han valgte at bygge et bjælkehus, og vej
ledningen hertil fik han som andetsteds omtalt fra Otto Wennerberg’s 
artikel i Familie-Journalen. Han købte stammerne i skoven, og de mange 
store sten til fundamentet hentede han på markerne. Da huset stod fær
digt i 19 2 1, omfattede det entré, stue og køkken, ialt ca. 38 m2. Huset lå 
egentlig for tæt på skoven, 4,8 m fra stengærdet, og Mouritzen havde 
nogle forhandlinger med en ingeniør fra rådhuset om det -  »men da huset 
nu var bygget, og skovfogeden ingen indvendinger gjorde, så talte vi ikke 
mere om det«.

I årene 1923-1926 opførte Mouritzen en tilbygning mod syd med en 
stue på 10 m2. Indtil 1924 brugte familien huset til sommerhus, og der-
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Sydfacaden af det charmerende lille hus på den høje sokkel, som det tog sig ud en 
tidlig forårsdag i 1983. Til højre i billedets baggrund ses stendiget i skovkanten, 
og man fornemmer, at bagkanten af huset kun er få meter fra diget. (Fotograferet 
af Jørgen Berg).

efter som helårsbolig, indtil de i 1928 flyttede til et nyt bjælkehus, som 
Mouritzen i mellemtiden havde bygget på Vestre Paradisvej (nu Brand
bakken) -  denne gang på egen jord! Vand hentedes på Pindehuggergår- 
den. I 1940 indrettede A. Johansen, som nu boede i huset, en tilbygning 
omfattende udvendigt vaskerum og to kælderrum, og i 1957 lod S. Bøgh 
indrette w.c. i et udhus.

Den nuværende ejer, Jan Tøpholm, satte i 1991 taget i stand. Det blev 
isoleret og nyt tagpap blev lagt på, ovenpå kom græstørv og nye vindske
der opsattes. Huset fremtræder i dag i velbevaret stand, og beliggenheden
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Den 5.maj 1921 afholdtes indvielsesfest i »Bryggerhuset«. Forrest til venstre ses 
bygherren Otto Mouritzen og ved hans side fru Louise Mouritzen. Damen med 
hunden er Elisabeth Christensen, søster til Emely Christensen, »Pindehugger- 
gården’s« ejer, som sidder forrest til højre. I forgrunden ses den cirkelformede ryg 
til en af Mouritzen’s selvgjorte stole fra 1915, der stadig ejes af datteren Me 
Mouritzen. (Formentlig fotograferet af Eline Nebel).

op mod skoven, og udsigten mod syd-vest ned over den store grund og 
søen er helt formidabel. Absolut et bevaringsværdigt hus.

Ejere:

1919-1959 Emely Christensen
1959-1972 Lrs. Søren Bøgh (9 au selvst. matrikuleret i 1959).
1972-1976 Dansk Kautionsforsikring A/S
1976-1981 Antikvitetshandler Michael Sinding 
1981-1983 Leif Sinding 
1983- Civiling. Jan Tøpholm

Købspris:

356.400 kr.
320.000 kr.
300.000 kr.
539.000 kr.
925.000 kr.
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Hus nr. 9

(). Paradisvænget 1
Matr. nr. 3 dg.
Bygherre: Arthur Hertz 

En rektangulær en-etages bygning liggende i retning nord-syd bag stendi
get i vejens vestside. Huset hviler på en kampestenssokkel, som er højest i 
sydenden på grund af det faldende terræn. Tagbeklædningen er tagpap 
med græstørv. Vindskeder og vinduer er blåmalede. Huset blev nedrevet i 
1985 og genopsat i Havebyen Mozart, København SV.

Bebygget areal: Ca. 48 m2.
Slagtermester Arthur Hertz lod i 1922 opføre »et blokhus på stensok-

Det næsten færdige -  men endnu umalede hus -  ligger højt på sin sokkel i grun
dens nord-østlige hjørne. På jorden ligger strimler af granbark, og jordbunken og 
trillebøren til højre viser, at der også er havearbejder, der venter forude. (Fotogra
feret i 1925 af ukendt fotograf).
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Hus nr. 9

I 1985 forærede Peter Veje Jensen huset til nedrivning til brødrene Karsten, som 
ses på billedet, ogjakob Holm, som lod det opmåle og tegne. Inden nedtagningen 
afmærkede de hver enkelt bjælke med et aluminiumsskilt, hvori var stemplet et 
nummer og et tal, som præcist angav bjælkens placering i huset, ligesom bjælke
enderne i visse vægge nummereredes med kridt. Herefter nedtoges huset og gas
sedes mod insekter, og i eftersommeren genopførtes det i Havebyen Mozart. De 
nederste bjælker og enkelte i kippen måtte fornyes, ligesom nye tagbrædder måtte 
pålægges. (Fotograferet i 1987 af Knud Holm).

kel«, som var tegnet af hans svoger Albert Lund, der selv havde bygget 
bjælkehus i Paradisvænget. Huset opførtes af murermester Schou fra »E l
verbo«, og det rummede stue, soveværelse og køkken. Det forsikredes i 
1927 i »Den aim. Brandforsikring for Landbygninger« for: Beboelse 
7.200 kr., udhus 400 kr. og havehus 200 kr.

Fra 1929 ejedes huset af Thor Petersen, hvis kone Elisabeth og datter
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Gudrun Petersen fra 1940 benyttede det som helårsbolig dog efter op
sætning af en kakkelovn, der fremover besørgede opvarmningen. Gudrun 
Petersen beskriver i 1992 huset som godt at bo i -  selv om der naturligvis 
var »visse tekniske svagheder«. I 1975 indrettedes w.c., men derudover 
foretoges ingen bygningsmæssige ændringer, hvilket er ret usædvanligt 
for husene i Paradiset.

Der ansøgtes i 1969 om tilladelse til opførelse af en tilbygning i t-form 
mod syd, opført som en »laftekonstruktion med 6 /«  fyr udført af et norsk 
firma med dettes håndværkere«. Sagen blev imidlertid henlagt i 1970, og 
tilbygningen opførtes ikke.

Det således uændrede hus måtte desværre vige for en større nybygning, 
og nedrivningstilladelse forelå i sommeren 1985. Lykkeligvis nedtoges 
huset omhyggeligt af Karsten og Jacob Holm, som senere genopførte det i 
Havebyen Mozart i Sydhavnskvarteret i København. Det er endnu ikke 
helt færdiggjort, men står dog i det ydre nogenlunde som oprindeligt, idet 
der dog er bygget en forlængelse på huset.

Ejere: Købspris:

1922-1927 Slagtermester Arthur Hertz
1927-1928 Kommissionær J. Roed 10.500 kr.
1928-1929 Redaktør Haagen Hetsch 10.000 kr. 
192 9-1941 Grosserer Thor Petersen 10.000 kr. 
1941-1957 Fru Elisabeth Petersen 9.000 kr.
1957-1979 Læge Gudrun Petersen 14.000 kr.
1979-1985 Cand.jur. Ingrid Gormsen og cand.jur. Peter V. Jensen 328.000 kr. 
1985- Blev huset flyttet
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Hus nr. 10

Bygningsbeskrivelse

Bygningshistorie

Huset under opførelse set fra sydvest. Endnu mangler bislaget til venstre, kant
brædder og græstørv på taget og maling overalt. (Fotograferet i 1922 af Jens P. 
Bie).

10. Nordre Paradisvej 14.
Matr. nr. 5 cæ.
Bygherre: Jens Peter Bie 

Vinkelbygget bjælkehus, der er brunt imprægneret og med store vinduer 
af nyere dato. Hertil er bygget en lille fløj mod øst, opført af gasbeton, der 
er pudset og hvidmalet. Taget er beklædt med tagpap og isat ovenlysvin
duer.

Bebygget areal: Ca. 65 m2.
I 19 19  ansøgte malermester Bahne Preisler, Paradismarken, om til

ladelse til »opførelse af et træhus forsynet med ildsted« på matr. nr. 3 cæ, 
»beliggende ved den østlige Paradisvej«. Det drejede sig om et bjælkehus 
med stue, soveværelse og køkken til hans gode ven tegner Jens Peter Bie, 
der ville opføre det som selvbyggeri. Efter to års byggeri kunne Bie flytte
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Hus nr. io

I døren til det ottekantede lysthus står Lydia Bie (f. Veng), og siddende på hug på 
trappestenen ses Jens Peter Bie, som byggede huset. Hun var maler, og han var 
tegner, hovedsagelig i reklamebranchen. Han tegnede billedet af Tordenskjold på 
tændstikæsken. I  sine unge dage i årene 1908-10 gik han »på valsen« i Tyskland, 
Schweiz og Spanien med sin gode ven, og senere nabo, malermester Bahne Preis- 
ler.
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Bygningebeskrivelse

Bygningshistorie

ind i 1923. Han benyttede huset både til helårsbeboelse og sommerhus, 
og lånte det også hyppigt ud.

En ny ejer, gartner Marcus Sørensen, lod i 1955 bygge en lille til
bygning ved køkkenet på ca. 3 m2 indeholdende entre og w.c. Denne 
nedreves i begyndelsen af 1960’erne for at give plads for en tilbygning i 
øst, som indeholdt kammer, bad og vindfang, iværksat af salgschef Jørgen 
Jensen. I dag ser huset lidt forsømt ud, og haven er helt tilgroet. I det 
sydvestlige hjørne står et gammelt, ottekantet lysthus.

Ejere:

1918-1924 Ingeborg Preisler
1924-1950 Tegner Jens Peter Bie
1950-1959 Gartner Marcus Sørensen
1959-1961 Salgschef Jørgen Jensen
1961- Civiling. Kjell B. Gommesen

i l .  Brandbakken 6. »Brandbakken«.
Matr. nr. 3 ay.
Bygherre: Otto V. Mouritzen 

Et vinkelformet bjælkehus på ca. 100 m2, hvilende på en høj kampe- 
stenssokkel. Hus og vindskeder er mørkt imprægnerede. Vindueskarmene 
er blå og rammerne hvide. Der er græstørv på taget. Hertil føjer sig mod 
vest en værkstedsbygning på ca. 30 m2 med ateliervindue og ovenlys. 
Bygningen er muret og pudset hvid, og taget er beklædt med tagpap med 
græstørv ovenpå. De to bygninger forbindes af en mellembygning med 
glasfacade. Huset ligger smukt med en lille sø mod syd og skoven i vest.

Da Otto Mouritzen i 1928 begyndte opførelsen af huset, kunne han 
bruge sine erfaringer fra »Bryggerbakken« i Paradisvænget. Det tog ham 
et år at bygge det store hus. Han havde ingen håndværkere til at hjælpe 
sig, »men i perioder fik jeg assistance af en mand ved navn »Røde Harry«,

Købspris:

16.000 kr. 
33.700 kr. 
89.600 kr.
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Hus nr. n

Dette stemningsfulde billede fra 1950 viser huset i dets fulde udstrækning: Til 
højre bjælkehuset fra 1928 og til venstre den lille tilbygning med ateliervindue fra 
1946. Der var god plads omkring huset dengang -  et forhold som senere tiders 
udstykninger har ændret på. Men huset ligger stadig dejligt. (Fotografi fra 1950 af 
Me Mouritzen).

der fik 1,25 kr. i timen. Men han kom kun, når han selv ville og til sidst 
blev han helt væk«.

Huset brugtes til helårsbeboelse fra opførelsen. I de første år var der 
ikke indlagt vand, men man klarede sig med søens vand. Mouritzen ville 
dog godt have et brusebad og kopierede derfor et sindrigt system, som 
han havde set på en idrætshøjskole i Sønderjylland i 19 16 : »Det består af 
en spand med en særlig bundprop, der føres igennem en blok ophængt i 
spandens hank. Og når man trækker i snoren, udløses ventilen, og vandet

I Z 3



Hus nr. n

Foran sit egenhændigt malede billede af orlogsskibet »Elephanten« fra 1700- 
tallets begyndelse viser Otto Mouritzen en af sine skitsebøger. Væggene i hans 
atelier var dækket af akvareller og oliemalerier med motiver fra hans mange rejser, 
blandt andet i Afrika, og fra hans maritime studier. (Fotograferet i 1975 af Jørgen 
Berg).
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strømmer ud. Denne spand fylder man først med vand af den ønskede 
temperatur«.

Til brug for Mourtizen i hans tekniske og kunstneriske virksomhed 
byggede han i 1949 og i de næste år den lille værksteds- og ateliertil
bygning af mursten.

Efter at Kirsten Jørgensen og Morten Meldgaard i 1990 har overtaget 
huset, er der indsat en glasfacade i mellembygningen, men ellers frem
træder huset stort set uændret fra Mouritzen’s tid, bortset fra omgivel
serne, der bærer præg af den intensive bebyggelse af arealerne.

Ejere: Købspris:

1925-1972 Postkontrollør Otto V. Mouritzen (for ca. 28.000 m2) 10.000 kr. 
1972-1990 Civilingeniør Marie Louise Mouritzen 310.000 kr.
1990- Kirsten Jørgensen og Morten Meldgaard 480.000 kr.

12 ./13 . Pindehuggervang 19  og 2 1.
Matr. nr. 9 t og <) u.
Bygherre: Emely Christensen 

Svigersønnen af Emely Christensen på Pindehuggergården, Søren Bøgh 
lod i 1932 to ens bjælkehuse opføre på Pindehuggergårdens marker, imel
lem V. Paradisvej og skoven, bestemt til sommerbrug for familiens med
lemmer. De tjente som sådan indtil slutningen af 1950’erne. Husene var 
hver på 74 m2 og rummede en stue med loggia, tre værelser, køkken, entre 
og toilet.

Om husenes tilblivelse oplyser den tidligere ejer af nr. 19, Merete Boes- 
gaard: »De to bjælkehuse på Pindehuggervang 19 og 21 er begge bygget i 
Nysum ved Ravnkilde (Himmerland) af tømmer fra Rold Skov. Det var 
den lokale snedker, der opførte dem i begyndelsen af 1930 ’erne på et 
tidspunkt, hvor der ikke var så meget arbejde at få. M in far, Søren Bøgh, 
stammer fra Nysum, og han sørgede for, at de to huse blev flyttet til Holte 
og opført på Pindehuggergårdens jord, hvor de ligger i dag.«
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12 . Pindehiiggervang 19.
Matr. nr. 19 t.
Bygherre: Emely Christensen 

Bygningsbeskrivelse Et u-formet hus bestående af det oprindelige bjælkehus mod øst. Mod 
vest og syd er opført tilbygninger, udført med bræddebeklædning 1 på 2. 
Taget er beklædt med tagpap. Huset er mørkt imprægneret og har hvide 
vinduesrammer og blå døre. Huset ligger smukt placeret omkranset af 
birketræer i vejsiden, og fra haven er en god udsigt over den lille sø og ind 
mod skoven.

Bebygget areal: 142 m2.
Bygningshistorie Som omtalt benyttedes huset fra opførelsen i 1932 til sommerhus for

familien i omkring 25 år.
A f arkivalierne fremgår det, at der i juli 1938 udbrød brand i huset som 

følge af, at aftrækket fra skorstenen var placeret for tæt ved træværket,
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Hus nr. 12 
Set fra nordøst- 
hjørnet af grunden 
viser billedet den 
ældste, oprindelige 
del af huset fra 
1932, mens de se
nere tilbygninger 
ikke ses her. Som 
det fremgår af tek
sten er huset af 
samme form som 
nabohuset, hvilket 
fremgår af illustra
tionen til dette. 
(Fotograferet i 1992 
af Jørgen Berg).

Bygningsbeskrivelse

Bygningshistorie

som antændtes ved fyring i ildstedet. Det er det eneste registrerede til
fælde af ildløs i disse mange bjælkehuse, som ellers kunne formodes at 
være særligt brandfarlige.

I 1957 udmatrikuleredes 9 t fra Pindehuggergården’s jord, og i 1959 
overtoges ejendommen af Merete Boesgaard, der sammen med sin mand 
lod foretage visse bygningsmæssige ændringer i forbindelse med husets 
overgang til helårsbolig, herunder indretning af w.c. og bad.

I i960 projekterede arkitekt Peer Bruun en tilbygning mod vest, udført 
med bræddebeklædning 1 på 2, og omfattende et værelse og to kamre. I 
1992 opførtes en tilbygning mod syd til brug for musikstue.

Ejere: Købspris: 

1932-1959 Emely Christensen
1959-1989 Merete Boesgaard (Ejendomsskyld) 24.900 kr.
1989- Ghita Nørby og Svend Skipper Rasmussen 1.550.540 kr.

15. Pindehuggervang 2 1.
Matr. nr. 5? u.
Bygherre: Emely Christensen 

Et rektangulært bjælkehus med paptag. Huset er mørkt imprægneret, og 
vindueskarme og vindskeder er malede grå. Vinduesrammerne er hvide. 
Nord for dette og forskudt mod øst er en tilbygning i hvidmalet, pudset 
gasbeton.

Bebygget areal: 122 m2.
I 1 5 år benyttedes huset til sommerbolig af familien, idet det dog i en 

periode var udlejet til revisor Wellendorff. 1 19 51 forelå en udvidelsesplan 
med en stue på høj sokkel placeret syd for huset, men planen blev ikke 
realiseret.

Da automobilforhandler Christian Petersen i 1957 erhvervede huset, 
opførtes en hvidmalet tilbygning i gasbeton på 47 m2, beliggende nord for
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Hus nr. 13 
Bjælkehuset fra 
1932 skjuler her 
den senere tilbyg
ning, der er pla
ceret i husets nord
østlige hjørne. Bil
ledet gengiver des
værre ikke indtryk
ket af den prægtige 
natur, der omgiver 
huset. (Fotograferet 
i 1992 afJørgen 
Berg).

bjælkehuset. Det indeholdt tre kamre, bad og w.c. Centralvarme instal
leredes, og huset benyttedes herefter til helårsbolig.

I dag fremtræder huset, som det udformedes i 1957, og beboerne kan 
glæde sig over en storslået udsigt ned over den lille sø i syd og ind mod 
skoven i vest.

Ejere

1932-
I957"
1964-
1965- 
1969- 
1984-

1957 Emely Christensen
1964 Automobilforhandler Christian Petersen
1965 Käthe Terslin 
1969 Læge Jens Olsen
1 984 Ingeniør Karl Gustav Ahm 

Instruktør Erling Westh

Købspris:

37.500 kr. 
204.100 kr.
250.000 kr.
352.000 kr. 

i.o 15.000 rk.
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Hus nr. 14 
Den toetages fløj af 
det oprindelige hus 
set fra havesiden i 
øst i sommeren 
1992. Huset var 
under reparation, 
idet der var rådska
der i taget og en
kelte bjælker på 
grund af utætheder, 
hvilket ses midt i 
billedet til venstre. 
Disse skader ud
bedredes, ligesom 
nye vindskeder op
sattes. (Fotograferet 
af Jørgen Berg).
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Bygningsbeskrivelse

Bygningshistorie

14. Paradishegnet 17.
Matr. nr. 5 av. (nu 5 ie).
Bygheire: Harald Gade 

Et et-længet hus med forskudte sektioner, bestående af det oprindelige 
bjælkehus i to etager, en mellembygning i en etage, som er hvidmalet, 
samt en bjælkebygning, hvortil slutter sig en carport. Huset er mørkt 
imprægneret og beklædt med tagpap. Vindskederne er røde med grønt 
overbrædt, og vinduerne er ligeledes røde.

Huset ligger smukt kun ca. 10 m fra skoven, men de frie arealer rundt 
om søen, der tidligere tilhørte ejendommen, er nu udstykkede og be
byggede.

Bebygget areal: 160 m2.
1 19 31 fik møbelhandler Harald Gade tilladelse til opførelse af »et min

dre sommerhus, opført som et decideret norsk bjælkehus udført af hele 
granstammer« på sin ejendom i Paradisbakkerne. 1 1932 var huset færdigt 
og bestod af en stueetage med to stuer, køkken, forstue og veranda, samt 
i. sal med et værelse og to kamre (ialt ca. 100 m2).

1 1933 opførtes en garage med udhusrum (ca. 48 m2) i bjælker, og i 1955 
lod Else Riis indlægge centralvarme, w.c. og bad, hvorefter huset be
nyttedes til helårsbeboelse.

En væsentlig forøgelse af boligarealet skete, da Carsten Friis Møller i 
1971 indrettede den eksisterende garage til beboelse og opførte en mel
lembygning (17 m2), som forbandt garagen med det oprindelige beboel
seshus. Garagetaget forlængedes mod nord, hvorved dannedes en carport. 
I sommeren 1992 gennemgik huset en større reparation, som desværre var 
nødvendiggjort af visse vandskader.
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Et endestykke af en 
af de kasserede 
vindskeder, der lig
ger på en svellebe
lagt plads. Man be
mærker den ud
savede profil og det 
udskårne ansigt på 
det dragelignende 
uhyre. Disse ud
skæringer er des
værre ikke udført 
på de nye vindske
der. (Fotograferet i 
1992 af Jørgen Berg).

Ejere: Købspris:

1930-1955 Møbelfabrikant Harald Gade.
Arealet omfattede alle grundene på Paradishegnet og Paradisledet. 
35.000 kr.

1955-1958 Snedkermester Oluf J. Nielsen 200.000 kr.
1958-1966 Else Riis (nu udstykket) 40.000 kr.
1966-1972 Tandlæge Carsten Friis Møller og tandlæge Jytte Bisgaardi75.ooo kr.
1972- Lærerne Claus og Erika Staehelin 425.000 kr.
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Hus nr. 15 
William Hagemei- 
ster i færd med til
hugning af en bjæl
kekonstruktion ved 
en spejder-sommer- 
lejr i 1931. Billedet 
lader os ikke i tvivl 
om, at her arbejder 
en mand af stor 
fysisk styrke. 
(Ukendt fotograf).



Husbyggeren
William
Hagemeister

15. Vestre Paradisvej 10 1. »Skovgården«.
Matr. nr. 5 aæ.
Bygherre: William Hagemeister 

Man kan ikke beskæftige sig med historien om bjælkehuse i Nordsjælland 
uden at fremhæve William Hagemeister, af familien kaldet »Bill«. Han 
byggede ialt 48 bjælkehuse igennem 25 år, og det var »rigtige« bjælke
huse, bygget i hans egen norsk/østrigske stil: Lave huse på høj kam- 
pestenssokkel, tage med store udhæng, halvdøre og lavloftede rum. A f 
profession var han maskinist, men han prøvede meget forskelligt og op
trådte endog en periode som »kraftatlet« i et omrejsende cirkus under 
navnet »W llem  van der Straaten«. Dette skyldtes naturligvis hans store 
legemsstyrke, som også førte til flere Danmarksmesterskaber i hammer
kast og vægtløftning i 1920-erne. I fritiden var han også spejder, og han 
skrev skuespil, og så byggede han som sagt bjælkehuse -  og næsten altid 
alene, uanset de tunge materialer: »Det svære tømmer, der ofte vejer op 
mod i ton, lægger han selv på plads ved hjælp af taljer og løftestænger. 
Ingen skal hjælpe ham, for han er en self-made mand helt igennem«. 
(Allerød Posten 3.7.1969). 1 1940’erne stod han året rundt på marken ved 
Paradisstien og byggede mange huse, som han efter opførelsen skilte ad 
og satte op andetsteds. Jeg  husker hans lavstammede fremtoning, hvis 
muskelkraft fremhævedes af hans sparsomme påklædning: Om sommeren 
underbukser og gummisko, om vinteren korte spejderbukser, kortærmet 
undertrøje og træsko. En vejrbidt fremtoning!

Skovfoged Niels Jørgensen, Hørsholm, fortæller: »Jeg kendte udmær
ket Hagemeister i 1950’erne og leverede en del træstammer til ham fra 
Rude skov, dels til huse og dels til reparationer. Han fik træerne leveret i 
skoven, målte dem ud, savede dem til på stedet, hvorefter de blev kørt 
hjem på lastvogn. Andre skove for eksempel Tokkekøb Hegn leverede 
også træ til ham«. De eneste eksisterende huse Hagemeister har opført i 
Paradiset, ud over »Skovgården«, er tilbygningen til Ndr. Paradisvej 1,
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(jfr. hus nr. 16 her), det overfor liggende lille havehus på Vestre Paradisvej 
78 (jfr. hus nr. 17) og udhuset på Granstuevej 3 (jfr. hus nr. 3).

M en i 1954 erhvervede William Hagemeister en grund på Fr. VII.s vej i 
Tokkekøb, og der byggede han et bjælkehus »Søholmen« (matr. nr. 13 ae), 
som endnu kan ses på denne smukke skovvej, som har flere andre bjælke
huse at fremvise. Han flyttede derop i i960.

Bygningsbeskrivelse Hagemeisters bjælkehus på Vestre Paradisvej er et langhus sammen- 
a f »Skovgården« bygget i etaper og beklædt med lodretsiddende, gennemsavede granbjæl

ker, der er sort imprægneret. Taget er beklædt med græstørv, og vindske-
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Hus nr. 15 
På den ubebyggede 
hjørnegrund Vestre 
Paradisvej/Para
disstien havde Wil
liam Hagemeister i 
mange år sin ar
bejdsplads. Her 
byggede han et 
stort antal bjælke
huse, som efter fær
diggørelsen ned
toges og opsattes 
andetsteds -  i al
mindelighed uden 
for Søllerød Kom
mune. Fotografiet 
bærer påtegningen 
»Bill arbejder med 
bjælkerne« og er 
dateret 5.7.1944. 
(Ukendt fotograf).

der, døre og vinduer er malet lyseblå. Et fritliggende, rektangulært hus i 
syd danner en afgrænsning for en anlagt terrassehave. »Skovgården«, som 
opførtes i årene 1935-39 af William Hagemeister, hører strengt taget ikke 
med i denne sammenhæng, da den ikke er bygget efter det norske for
billede med vandretliggende bjælker, men som en sammenboltet bin- 
dingsværkskonstruktion beklædt med lodretsiddende, gennemsavede 
granbjælker. Lidt i retning af stavkonstruktionen, som den kendes fra de 
norske stavkirker.

Hagemeister byggede ialt tre huse på grunden. Det første placeredes i 
retningen nord-syd og rummede to værelser (38 m2) og benyttedes til 
bolig, medens de næste huse opførtes. I fortsættelse af hus nr. I opførtes et 
tilsvarende hus II (34 m2) i ca. 5 meters afstand mod sydøst vinkelret på 
hus I. Umiddelbart herefter byggede han en hovedbygning på ca. 90 m2 
vest for hus I, omfattende to værelser, køkken og toilet. Herved dannede 
de tre fritliggende huse en helhed i U-form, der indkransede den græs- 
klædte gårdsplads -  helt efter norsk forbillede.

H er boede bygherren og hans kone Maria Suldowska -  af tjekkisk fami
lie -  i over tyve år, mens hendes forældre boede i hus nr. I i en lang 
årrække. Faderen var skomager af profession og udførte reparationer for 
kvarterets beboere.

I i960 overtog Edith Sigbrand ejendommen og lod hus I flytte og 
bygge sammen med hovedbygningen mod øst, idet der samtidig opførtes 
en tilbygning på 15 m2. Således dannedes et nyt »langhus«. Hus nr. II blev 
liggende. Mod øst byggede Knud Overø senere en carport og lod taget 
isolere og pålægge grønt tagpap.

Ejere: Købspris:

1934-1960 Maria Suldowska (gift Hagemeister).
Arealet afgrænsedes af skoven i vest og vejen i øst 7.000 kr.

1960-1973 Søllerød Ejendomshandel v. Edith Sigbrand 113.000 kr.
1973- Direktør Knud Overø 570.000 kr.
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Bygningsbeskrivelse

Bygningshistorie

16. Når. Paradisvej i.
Matr. nr. 3 fl.
Bygherre: Rudolf Qnistorff 

E t næsten kvadratisk bjælkehus med en udbygning mod syd med en høj 
kampestenssokkel. I nord-vest er en tilbygning beklædt med gennem- 
savede, vandretliggende bjælker på vestgavlen, mens syd- og nordfaca
derne er beklædt med klinkbyggede bræddevægge. De udvendige vægge 
er mørkt imprægnerede. Vindskederne og vinduerne er blåmalede. Der er 
græstørv på taget.

Bebygget areal: 137 nr.
En garage af granbjælker ligger i det sydøstlige hjørne af grunden.
Huset opførtes i 1940 af værkfører Rudolf Quistorff efter tegning af 

arkitekt Paul Leffland Larsen. Det blev fundet værdigt til omtale i bogen 
Danske Hjem (1944), der roste »de herlige stuer« og tilføjede ... »og det 
morsomme er, at Quistorff selv har udført det meste af arbejdet, men når 
man så hører, at der til dette hus er medgået 88 grantræer hver 30 m høje, 
forstår man sikkert, at det ikke er nogen helt let spøg at gå til, men 
pragtfuldt er det«. I øvrigt ydede William Hagemeister god hjælp ved 
byggeriet. Det indre er udsmykket med billedskærerarbejder og en sme- 
dejernsudsmykning i en portal, som Quistorff udførte som »fusk« på R if
felsyndikatet. Huset er på ca. 55 m2 indeholdende stue, soveværelse, køk
ken, entre og w.c.

En bjælkegarage, tegnet af Ole Nielsen, opførtes i 1947 og eksisterer 
stadig.

1 1951 opførtes en tilbygning til stuen imod syd på ca. 10 m2, bestående 
af kraftige granbjælker på en høj kampestenssokkel. Den udførtes af W il
liam Hagemeister i hans sædvanlige solide stil.

Efter Wilfred Kragstrup’s overtagelse af huset i i960 udførtes en til
bygning på 72 m2 i gasbeton efter tegning af ingeniør Bahl Andersen. Den 
omfattede to værelser, forstue og køkken samt indlæggelse af central
varme. Senere beklædtes vestfacaden med gennemsavede bjælker, således
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Hus nr. 16 
Syd-øst facaden, set 
fra fortovet, med 
William Hagemei- 
ster’s tilbygning på 
høj stensokkel, der 
springer frem vin
kelret på det op
rindelige hus. Til 
højre ses hjørnet af 
garagen. (Fotogra
feret 1992 afJørgen 
Berg).

at huset i det hele har facader af træ, hvilket var magtpåliggende for 
bygherren.

Ejere: Købspris:

1941-1960 Værkfører Rudolf Quistorff 3.000 kr.
i960- Chefbandagist Wilfred Kragstrup /

Sygeplejerske Inger Kragstrup 86.000 kr.

77. V. Paradisvej 7# (eller Ndr. Paradisvej 2).
Matr. nr. 5 bc.
Bygherre: M . Christoffersen 

Bygningsbeskrivelse Lille rektangulært bjælkehus på cementsøjler. Taget har ret høj rejsning 
og er beklædt med tagpap og græstørv. Vindskeder, vindue og dør er
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SØLLERØD KOMMUNE 

TEKNISK FORVALTNING

B Y G N IN G S IN S f E K I O R A TE T  
Byggesag J . N r. 7 ^ /
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Bygningshistorie

Hus nr. 17 
Det lille charme
rende hus gengives 
bedst på denne teg
ning af vestgavlen 
udarbejdet af Wil
liam Hagemeister 
og dateret 
1.12.1941.

malet grønne. Huset er mørkt imprægneret. E t mindre skur er tilbygget i 
øst.

Bebygget areal: Ca. 7 m2.
Den 12 .1.19 4 1 ansøgte William Hagemeister om tilladelse til opførelse 

af huset, og allerede den 31.1.1942 udstedtes der bygningsattest. Det er 
den korteste byggeperiode, der er registreret, men huset er også det 
mindste, der blev bygget. De anvendte materialer var rester fra QuistorfPs 
byggeri på grunden overfor på Ndr. Paradisvej 1. Huset anvendtes til 
sommerhus af familien Christoffersen, men efter at skibsbygger E. Ham
mer havde overtaget det i 1952, blev det anvendt til helårsbeboelse, mens 
det nuværende beboelseshus opførtes.

Ejere:

1942-1952 Fru Christoffersen 
1952- Skibsbygger E.Hammer

S l u t n in g  -  S it u a t io n e n  i dag

En status for de 17 omhandlede huse i Paradiskvarteret viser, at fire af 
husene er nedrevet. E t enkelt af disse er genopsat andetsteds, medens der 
for to af dem har været planer om genopsætning, som dog ikke er reali
seret. A f de resterende 13 står kun to næsten uændrede i dag, mens de 
øvrige har gennemgået omfattende til- og ombygninger, der afgørende 
har ændret det oprindelige udseende. Husenes overgang til helårsboliger 
og efterkrigstidens øgede krav til plads og komfort har stillet ejerne over 
for valget mellem at fortsætte i fortidens romantiske spor eller at renovere 
husene i nutidigt regi. Det har efter 1945 medført bygningsændringer 
udført af andre materialer end de oprindelige granbjælker, som for eksem
pel mursten, gasbeton og forskellige former for træbeklædning. En med
virkende årsag hertil har været økonomiske overvejelser, idet udgifterne
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til håndværkerlønninger i efterkrigsperioden relativt set har været sti
gende. Mangelen på tømrere, der mestrede denne efterhånden sjældent 
anvendte teknik, har naturligvis ikke gjort det hverken nemmere eller 
billigere at opføre tilbygninger udført af bjælker.

I lyset af ovenstående er det helt afgjort i n .  time, at disse skønne huse 
får deres historie. Det mærkelige er, at selv om husene vandt stor ud
bredelse i Danmark i perioden fra 1900 til 1940, så er der ikke foretaget 
nogen samlet undersøgelse af deres historie, og der findes ingen skriftlig 
fremstilling af emnet forfattet af fagfolk. Måske betragtes husene -  med 
urette -  blot som en »kuriositet«, der ikke er opmærksomhed værd? An
dre lande kan glæde sig over store værker om emnet, og selv om hustypen 
kun fik en kort levetid her hos os, bør den absolut gøres til genstand for en 
grundig arkitekturhistorisk analyse, så vi kan få udfyldt dette hul i vor 
historiske viden.

19  B jæ l k e h u se  i S ø llerø d  ko m m u n e  u d e n  for 
P a r a d isk v a r t e r e t  o pfø rt  i kro n o lo g isk  o r d en .

Opfø
relsesår

Matr.
nr.

Nuværende
adresse

Bygherre Nuværende / 
seneste ejer

1898
(1969)

i ky 
Dr.gård

Norske Allé 15 grosserer 
Charles Strøyer

civilingeniør 
B.Højbjerg Pedersen

I9°7 i cq
Rudegård

Rudegårds Allé 
7 C

etatsråd
Isak Glückstadt

ingeniør 
Jeff Mankvard

I9I3
(1971)

i nn 
Dr.gård

Skovmindevej 3 læge
Einar Schaffer

direktør
Preben Ankergren

I9I5 ?h
Nærum

Rundforbivej 
143

kontorchef
J.Schaarup

styrmand 
Peter Bencke
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Opfø
relsesår

Matr.
nr.

Nuværende
adresse

Bygherre Nuværende / 
seneste ejer

1915 i bg
Geel Skov

Birkholmvej
10

cand.jur
H.Holck

civilingeniør 
Niels Holck

1918
(i987)

4 d m.fl. 
Trørød

Kratmosevej
33

overretssagfører
Thorvald
Mikkelsen

trafikkontrollør
G.Dilling

I9I9 3 aæ 
Søllerød

Mothsvej 76 grosserer
P.APetersen M. Hurup-Andersen

1919 6 z
Søllerød

Kong Valdemars- 
vej 44 C

cand.mag.
L.Thy

civilingeniør 
Jens Laursen

1922 i akt 
Dr.gård

GI. Dronning
gårds Allé 16

grosserer 
Ernst Falck Kirsten Berg

1923
(1969)

I cc
Aggershvile

Vedbæk Strand
vej 316

skibsreder 
Marius Nielsen

direktør
Thomas P.Olesen

I9 13 i fc
Aggershvile

Frydenlundsvej
!3

grosserer 
J. Wolf-J ürgensen

fabrikant 
Jørgen Windelev

1923 1 P
Rudegård

Kongevejen 
151 A

prokurist 
Knud H.Leerbeck

advokat
Finn Mikkelsen

T924 i aiy 
Dr.gård

Elmevej 12 overassistent
O.Pendrup

civiløkonom 
Ulf Frausing

I 9 2 7 i alz 
Dr.gård

Fredskowej
¡ 9

overretssagfører
M.Tetens Mette Hallas-Møller

1928 i gm
Aggershvile

Skodsborg 
Strandvej 233

direktør 
Preben Brahne

tegner
Anders Hansen
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Opfø
relsesår

Matr.
nr.

Nuværende
adresse

Bygherre Nuværende / 
seneste ejer

1928 3 cg
Søllerød

Mothsvej 43 overassistent 
Aage Uhre Dagny Mørck

I93° 2 eø 
Øverød

Poppel Allé
15

lærer
Brems

sekretær 
Helle Bæklund

J935 2 a
Jægersborg
Dyreh.

Svenskevej 58 restauratør 
Carl Jensen

Rådvad
Kro

!947 
flyttet 
hertil fra 
Virum

10 c 
Dr.gård

Vejlesøvej
44

Eva Kemp direktør 
Hans Blom

() om årstal angiver, hvornår huset er blevet revet ned.

N o ter

1. Ugebladet »Hver 8. Dag«, maj 1899, s.544.
2. Om bjælkehusets udsmykning: Vilhelm Lorenzen: S.Clod Svenssons Dekora

tioner i det norske Hus paa »Belkolle« ved Rungsted, (»Skønvirke« III, 
s.65-80, 1917). Desuden Fritze Graae: Geheimeetatsrådens norske bjælkehus, 
der tre gange holdt flyttedag, (Berlingske Tidende 28/12 1969).

3. »Auktionskonditioner for salget af parceller af ejendommen matr. nr. 3 a af 
Øverød by, Søllerød sogn.« Kjøbenhavn i oktober 1899. Ivan Hartvigson, 
Overretssagfører.

4. Villiam Berg: »Om Paradiskvarteret i Holte«. Redigeret af Jørgen Berg, Søl
lerødbogen 1981.

5. Olaf Forchhammer blev i 1906 gift med Karen Stampe Bendix. De blev skilt 
omkring 1916.

6. »Illustreret Familie-Journal«. Nr. 1 1 .  42. årgang, 1919. Samtidens forestil
linger om bjælkehusenes kvaliteter præsenteredes levende i »Illustreret Fami- 
lie-Journal’s« omtale i 1919 af Otto Wennerbergs hus i Paradisvænget: »Blok
huset, det vil sige et hus opført af »Blokke«, rå, uhøvlede træstammer, er
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naturfolkenes og nybyggernes naturlige bolig, og der hviler fra gammel tid et 
eget romantisk skær over disse primitive menneskehuse, som vore forfædre, der 
udvandrede til Amerika, med egne hænder måtte rejse hist ovre på de vilde 
prærier og i de mægtige urskove, hvor indianere og rovdyr lurede på hvert af 
deres fjed. Blokhuset var disse eventyrfolks bedste værn og beskyttelse mod alle 
fjender: Snestorm og kulde holdt det ude, rødhudernes angreb modstod det, 
bjørne og ulve kunne ikke trænge derind, og selv den frygtelige midsommer
hede svaledes af et sådant træhus’s kølige græstørvstag«.
Om Karen Stampe Bendix se også Bent Hilberts erindringsartikel »Da vi blev 
»Øverødder«« i Søllerødbogen 1990, s.145-147



På Søllerød kirke
gård

Sommergæster i Søllerød -
Tanker omkring det Eibeske gravsted på 
Søllerød kirkegård

a f Marie Louise Gunder-Hansen

Jeg  er født i 1913 på Frederiksberg. Marie Louise Eibe kom jeg til at 
hedde ved min dåb. 1 1944 midt under 2.verdenskrig kom jeg til Søllerød 
Kommune, hvor jeg har boet siden.

I de fire år fra februar 1986 til august 1990, hvor jeg boede på Røjelskær 
i Holte, gik jeg ofte en tur på den nærliggende smukke og interessante 
Søllerød kirkegård. Jeg  har altid haft en svaghed for kirkegårde, især de 
gamle romantiske, fordi gravmælerne kan fortælle spændende historier. 
Blandt mine favoritter er Assistens kirkegård, som jeg har besøgt adskil
lige gange. Jeg  har malet et forårsbillede derfra med blomstrende rhodo
dendron. Det har jeg foræret min datter.

Omtrent samtidig med, at jeg flyttede til Holte, overtog jeg vedlige
holdelsen af det gravsted, som min familie på fædrene side har haft i over 
100 år. Den sidste, der er blevet gravsat der, er min grandtante, min fars 
faster, Thyra Eibe, der døde 1955. Jeg  havde egentlig ikke tænkt nærmere 
over, hvordan det var gået til, at en københavnsk familie havde fået et 
gravsted i Søllerød. Men da udstillingen »Eftermæler« på Søllerød M u
seum i 1990 satte fokus på Søllerød kirkegårds gamle gravmæler, fik jeg 
lyst til at undersøge sagen nærmere.

Jeg  havde siden nedsættelsen af Thyra Eibes urne i 1955 ikke besøgt 
kirkegården, som lå ret langt fra mine daværende bopæle. N u gjorde 
gravstedsovertagelsen det nødvendigt for mig at fastslå, hvilket gravsted
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Det Eibeske gravsted nedenfor mindesmærket for de faldne fra 1864 på Søllerød 
Kirkegårds afdeling II, gravsted 104. Fotograferet februar 1993.

jeg havde ansvaret for. Det var ret vanskeligt for mig at finde det. Jeg  
vidste, at det skulle ligge i nærheden af krigsmonumentet for de fra Søl
lerød faldne i krigen 1864. Men da solen en sen eftermiddag skinnede på 
et gravmonument på afdeling 2 ganske nær ved Hulvejen, fandt jeg ende
lig stedet næsten tilgroet bag et rustent gitterværk på skrænten ned mod 
Sødalen. Udover faster Thyra ligger følgende medlemmer af slægten be
gravet der: For det første mine oldeforældre, F.H. og Ida Eibe, der døde 
henholdsvis i 1871 og 1904, samt de spæde børn Helene og Valdemar, 
dernæst de fleste af oldeforældrenes ugifte børn, Agnes f. 1850 d. 1934, 
Elisabeth f. 1854 d. 1891, Axel f. 1861 d. 1908, Oluf f. 1862 d. 1898. A f
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Helene Eibe (1852- 
1856) blev begravet på 
Søllerød Kirkegård 
som den første af fami
lien Eibe og blev min
det med dette støbe- 
jernskors.

F.H. og Ida Eibes 10 børn giftede kun de fire sig, og af dem havde kun to 
efterkommere. Et medlem af familien i 3. slægtled er boghandler Carl 
Eibes ugifte søn, landsdommer Poul Eibe f. 1889 d. 19 31, begravet i fami
liegravstedet. A f dem har jeg kun kendt faster Agnes, min farfars ældste 
søster, faster Thyra og Poul Eibe, den sidste endda kun flygtigt.

Meget taler for, at familien Eibe har været på sommerophold i Søllerød,
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F. M . Eibe

nærmere betegnet i Vedbæk, hvor de sandsynligvis har lejet sig ind for 
sommeren hos Vedbækfiskere, som man gjorde dengang. Mens de lå på 
landet dér, døde et af deres børn, den i 1852 i København fødte pige 
Helene. Hun døde den 22.maj 1856 og blev begravet på Søllerød kirke
gård. I i860 mistede familien endnu et barn, Valdemar, født 1859 i K ø
benhavn og død samme sted, men begravet i Søllerød i det allerede op
rettede gravsted, som fra nu af må betragtes som det Eibeske familiegrav
sted.

Min oldefar Frederik (Frits) Henrik Eibe blev født den 2 .marts 1816 på 
»Billeshave« på Nordvest-Fyn ved Strib som søn af proprietær, senere 
forpagter Niels Julius Eibe (1770-1829) og hustru Hedvig Fabricius 
(1782-1848).

Billeslægten har givet navn til 14 fynske gårde, deriblandt »Billeshave«, 
som sandsynligvis er blevet oprettet af Erik Bille til Kærsgård. Om hoved
gården samledes efterhånden et anseligt gods. I 1728, ved ejeren Sivert 
Urnes død blev det samlede hartkorn opgjort til 357 tdr. De efterfølgende 
ejere havde store vanskeligheder i landbrugskriseårene i 1700-tallets før
ste del. Mange forskellige ejere vandrede gennem Billeshaves sale indtil 
Juel-slægten i 1764 overtog godset. 1 1804 solgte Niels Krabbe Juel gården 
til godsforvalter på Wedellsborg Rasmus Nellemann, som udstykkede ho
vedgården. Den da oprettede udbyggergård Katrinebjerg blev solgt til 
forpagteren på Tybrind, Niels Julius Eibe, som 18 11 (to år før statsban
kerotten) købte selve Billeshave til. Eibe kunne imidlertid ikke klare pen
gekrisen og måtte 1819 gøre opbud, så gården ved tvangsauktion blev 
solgt til en major Rahleff for 12.000 rdl.

For Julius Eibe og hans familie skabte tvangsauktionen familiært skib
brud, idet mange af Julius Eibes børn kom ud blandt fremmede. Julie 
Eibe, Niels Neergårds moder blev f.eks. optaget i den barnløse rektor 
Taubers hjem i Aalborg. F.H. Eibe måtte tage studentereksamen i Aal
borg ved formuende venners hjælp. Han blev indskrevet ved universitetet
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Hostrup og Eibe

Eibes Forlag

i København i sit rusår, men kunne først begynde sine teologiske studier 
efter flere års virksomhed som huslærer i Jylland for at skaffe penge til 
studierne. Som provinsstudent kom han til at bo på Regensen, hvor han 
blev gode venner med den to år yngre Jens Chr. Hostrup, som også 
studerede teologi. De var muntre og livsglade personer begge to, og stu
denterlivet på Regensen gik de meget op i. Eibe gjorde ikke for meget ved 
studierne, og da han efter en afdød ven overtog og videreførte et ind
bringende »kollegieabonnement« d.v.s. udlejning af teologiske og andre 
kollegiehæfter med professorernes forelæsninger, afbrød han definitivt 
studierne og etablerede sig 1845 som forlagsboghandler. Jakob Deich
mann fra Gyldendal rakte ham i starten en hjælpende hånd, så han kom 
sikkert i gang.

I kraft af sin store bekendskabskreds skabte Eibe sig snart en blom
strende boghandel. Først og fremmest udgav han regenskammeraten H o
strups komedier. Hostrup havde oprindelig skrevet »Genboerne« som et 
lejlighedsstykke for at fejre sammenslutningen af to studenterforeninger. 
Studenterne opførte først stykket på Hofteatret i København, siden rejste 
de rundt i provinsen med stykket, hvor det overalt gjorde stor lykke for til 
sidst at blive optaget i Det kgl. Teaters repertoire med professionelle 
skuespillere. Komedier som »En Spurv i Tranedans« og »Eventyr på 
Fodrejsen« blev ligeledes udgivet på Eibes Forlag.

Hostrup har i »Erindringer fra min Barndom og Ungdom« (Køben
havn 1891) skrevet følgende om sin regenskammerat: Blandt de mere frem 
trædende på Regensen, med hvem jeg  der blev bekendt, kan foruden Johan Lange 
nævnes Worsåe (den berømte arkæolog) og F.H . Eibe, senere Boghandler og min 
første Foi'lægger. Ved sin praktiske Dygtighed kom han til at træde i Forgrunden, 
når der var noget at arrangere og styre. Je g  skrev om ha?n i en Regensvise 
således:

Her min Ven du Manden ser 
hvem som Medlem du beundred 
fast a f  hundred Kommitér.
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Dickens i dansk 
oversættelse

l Slutningen af  denne Maaned  
lste Levering af

C h a r l e s  D i c k e n s ’ 
samlede Værker.

3die Odgave, oversatte af L. M o ltk e .
1 komponeret Omslag med Forfatterens  

Portrait.

Pris 24 ß  —  50 Øre. 
Begyndelsen skeer  med „Vor fælleds 

Te«“  og Subskriptionen er kun bindende  
for en Roroan ad Gangen.

Af ovenstaaende Nyheder, tivoi 
opnaae en betydelig Subskription ved 
Levering i uindskrænket Antal, hvortil 

K jeb en liav n  d e a  14d e S e p te m b e r  18

F.H.Eibes annonce for bl.a. Dickens’ sí 

tember 1874, henvendt til boghandlere.

udkommer paa  tnit For lag :  

lste Levering af

C .  ■ ■  «»«>*• ■ * ■ ■ £ » « • «

Prædikener
til alle Kirkeaarets Sen- og Festdage. 

2den l'dgave (Godtkjøbsudgave).

Pris 48 ß  =  1 Krone.

Bliver komplet i 5 Leveringer.

paa miue Herrer Collegaer  maae kunne  
rigelig Udsending ,  tilbyder jeg  1ste  

bedes benyttet Forlangseddel Nr. 24 6 .

<• F. H. Eibe.
miede værker i Boghandlertidende sep-

Den helt store idé fik Eibe, da han lod den flittige Ludvig Moltke over
sætte samtlige Charles Dickens romaner. Da var hans succes fastslået, og 
man kan uden overdrivelse kalde ham den første bestseller-forlægger i 
Danmark. Alle skulle hen og købe romanerne i hans forlagsboghandel i 
Løvstræde 8, hvor nu Haase og Søn har til huse.

Efterhånden slog Eibe sig på kommissions-virksomhed for udenbys 
boghandlere, og hans firma blev det største på sit felt. I 1880 havde for
laget i alt 114  boghandlere som kommittenter. Det siges om Eibe, at han 
skulle ses, når han i skjorteærmer tumlede med pakkerne til firmaets 
mange kommittenter. Året efter sin etablering som boghandler blev han i 
1846 medlem af Boghandlerforeningen, hvor han også udførte et stort 
arbejde. Oprettelsen i 1858 af egentlig organiseret selskabelighed i Dansk 
Boghandlerforening skyldes også Eibes initiativ. Eibe havde megen er-
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Østerbrohjemmet

Niels Neergaard hos 
F. H. Eibe

faring fra 5 år som ledende senior i Studenterforeningen og foreslog ved 
et møde i Boghandlerforeningen, at man med passende mellemrum skulle 
mødes til tvangfrie sammenkomster. Naturligvis valgte man forslagsstil
leren til formand.

1 1847 var F .H .E ibe blevet gift på Store Restrup med godsejerdatteren 
Ida Roulund (f. 1822), datter af auditør og stænderdeputeret Rasmus Rou- 
lund. Ægteparret blev så velstående, at de i 1860’erne kunne flytte ud i det 
mondæne Rosenvænget på Østerbro. Her holdt de åbent hus, hvor fattige 
slægtninge som f.eks. søstersønnen, den senere stats- og finansminister 
Niels Neergaard kunne få et godt måltid mad. Niels Neergaard har i sine 
erindringer »Fra Ungdomsaarene og mit offentlige Liv 1854-94« (udgivet 
1935) beskrevet sine besøg hos sin morbror, efter at familien var flyttet fra 
Ugilt til København i forbindelse med faderen, pastor Neergaards syg
dom og død: »Allerede forinden havde jeg  begyndt mine Søndagsbesøg hos min 
Morbroder, Forlagsboghandler Frits Eibe, gammel Regenskammerat a f Hostrup, 
som i en Regensvise havde hyldet ham med de Vers, der endte således:

Vi har kun den ene Eibe,
Verden ikke fler.

M in Onkel var en velhavende M and med en betydelig Forretning og beboede en 
stor Villa — i mine Øjne et helt Palæ —på den gamle Classens Haves Grund med 
fr i Udsigt over og Adgang til Sundet. Her så jeg  fo r første Gang, hvordan et rigt 
københavnsk Hus blev ført og fik  endog ved et a f hans store Middagsselskaber en 
veritabel M inister at se, daværende Justitsminister Lem ing. Men det bedste ved 
det hele var i mine Øjne den store Have, hvor jeg  kunne lege med Fætrene og 
Kusinerne og gå der fra  lige ned til Stranden og samle Søsnegle og Muslingeskal
ler.«

Andre har beskrevet F .H .E ibe som arbejdsgiver, f.eks. digteren Rudolf 
Schmidt, som i »Husvennen«, billedblad for menigmand, udgivet af N .C . 
Rom (1872) har skrevet om lære- og medhjælperårene hos F .H .E ibe i
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Landliggere ved 
Øresundskysten

F.H .Eibe (1816-1871) 
fotograferet ca. 1865 
hos Th. Bloch i Hil
lerød (dengang kaldt 
Frederiksborg).

1850’eme. Han fik 50 rdl. om året i de to første læreår. I de sidste to år fik 
han 100 rdl. Han påstod, at han ofte blev snydt for den aftensmad, der 
indgik i aftalen.

Som andre velstående folk foretrak familien Eibe at slå sig ned for 
sommeren ved Øresundskysten. Det har sikkert ikke været behageligt at 
opholde sig i hovedstaden om sommeren på grund af den dårlige kloa



Thyra Eibe (1866- 
1955) fotograferet i 
1892 hos fotograf 
Marie Budtz i Got- 
hersgade.

kering. Det var i de år, da koleraen huserede i Kobenhavn, kulminerende 
med den store epidemi i 1853. Det vides ganske vist, at der også var 
koleratilfælde i Søllerødområdet, men mange har som familien Eibe fore
trukket at komme væk fra byen.

F .H .E ibe havde slidt sig op. Han døde i 1871, kun 55 år gammel. År
sagen var en blindtarmsbetændelse, som han ikke havde kræfter til at 
komme over. Han blev begravet i familiegravstedet på Søllerød Kirke
gård, hvor fagfæller og venner rejste en smuk mindesten for ham. N u sad 
enken tilbage med 8 børn, hvoraf den ældste, min farfar Rasmus Roulund 
Eibe var 2 2-årig jurastuderende og den yngste, Thyra, kun var 5 årgammel.

Forlaget blev ført videre med forskellige bestyrere, indtil sønnen Carl 
(1855-1913) havde uddannet sig, så han kunne overtage forretningen. 
Desværre havde han ikke arvet faderens forretningstalent. Desuden havde 
han vanskeligheder med en konkurrent, forlæggeren Immanuel Ree 
(1845-1920), som også var begyndt med kommissionsvirksomhed for 
udenbys boghandlere og som desuden havde foranstaltet en ny Dickens- 
udgave samt en dansk udgave af John Forsters Dickensbiografi. F.H. Ei- 
bes forlag mente at have forretten til biografien, da deres Dickensoversæt- 
telse var kommet først. 1 1894 overgik Eibes kommissionsforretning sam
men med andre, mindre forlag, til den nystiftede »Boghandlerforeningens 
kommissionsanstalt«. I 1904 overtog Th. Linds Eft. bogladen. Forlaget 
sygnede efterhånden hen.

F.H. og Ida Eibe fik ialt 10 børn, heraf 4 døtre og 6 sønner. Min farfar var 
den ældste og min grandtante, faster Thyra var den yngste født 1866. Hun 
blev den eneste af døtrene, der fik en uddannelse. Det var måske, fordi en 
ny tid var undervejs. Tiden med at sidde på en forhøjning ved vinduet og 
brodere og vente på en bejler, som ikke kom, var ved at være forbi. Jeg  
havde engang en lille tallerken, som faster Thyra har malet som ganske 
ung. Hun sagde selv om den: »Jeg lavede den, mens jeg endnu blev op
draget til at være en ung pige med kvindelige sysler.«
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Malerinden Cáthrine Helene Zernichow (1864-1942) har malet Ida Rouglund 
Eibe og Agnes i hjemmet i Østersøgade på dette oliekridtbillede fra 1889.
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Kvindelige mate
matikstuderende i 
1890’erne. Faster 
Thyra sidder i mid
ten i ternet kjole. 
Fotograf: L. 
Grundtvig, Grundt- 
vigsvej 3 på Fre
deriksberg.
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Thyra Eibe

Faster Thyra i min have i Nærum, sommeren 1950. Hun var da 83 år.

Faster Thyra blev gammelsproglig student 1889 fra N . Zahles skole. I 
1895 blev hun cand.mag. i matematik og blev først ansat ved Zahles skole, 
dernæst ved Karen Kjærs skole og ved Slomanns skole, inden hun blev 
ansat ved sin gode veninde Hanna Adlers Fællesskole (det nuværende 
Sortedams Gymnasium), hvor hun var ansat i 35 år. Hun var lektor der fra 
1919 til 1934, og en kort tid var hun konstitueret som rektor. Da hun ud 
over at være matematiker havde en gammelsproglig studentereksamen, 
var hun i stand til at oversætte Euklids »Elementer« (udgivet 1897-1900). 
For oversættelsen blev hun siden belønnet med Tagea Brandts rejselegat 
for fremtrædende kvinder. Hun udgav også Ole Rømers »Adversaria« 
sammen med dr. phil. Kirstine Meyer, svigerinde til Hanna Adler. Faster 
Thyra stod overhovedet Hanna Adlers familie nær, bl.a. hendes søstersøn
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Nærumgård

ner Niels og Harald Bohr. Hun havde ofte været sammen med dem om 
sommeren på D.B. Adlers sommerresidens »Nærumgård«.

Mens jeg boede med min familie i Nærum på Frølundsvej 14 (nu Næ- 
rumhusvej 11), havde vi i 1950 besøg af den da 83-årige faster Thyra, der 
mindedes glade dage i Nærum, da hun sammen med Hanna Adler besøgte 
D.B. Adlers enke på Nærumgård nede ved gadekæret. Det var et hjem, 
som var berømt for sin store gæstfrihed tilbage fra D.B.Adlers tid. D.B. 
Adler var en fremtrædende finansmand og nationalliberal politiker.

Nærumgård er Nærums ældste bygning og mest fremtrædende land
sted. Dens kærne er en større gård (middelalderens hovedgård i Nærum). 
Fra 1733 var gården ejet af Andreas Lawson, som var den første stabile 
landligger i Nærum, Han anvendte betydelige beløb på husets og havens 
forskønnelse. Efter Lawsons død 1759, overgik stedet til staldmester, ge- 
heimeråd W. P. Werner v. Staffeldt, som også var ejer af Dronninggård. 
En senere ejer var grosserer Peter Borre, en driftig mand, som oprettede 
et sukkerraffinaderi på Christianshavn. Han var fra 1760 til 1781 admini
strator af statens monopol på tobakshandelen.

Gården i Nærum omfattede Borre med forkærlighed, og det er sikkert 
ham, der i 1778 opførte den nuværende hovedbygning i 3 stokværk. Han 
kaldte stedet Sophienhøj efter sin hustru. Efter hustruens død tabte Borre 
interessen for landlivet og solgte gården i 1781 for 4500 rdl. til daværende 
kammeradvokat Chr. Colbjørnsen. Navnet Sophienhøj fulgte ejendom
men til 1820’erne, hvorefter den kaldes Nærumgård. Chr. Colbjørnsen, 
den kendte bondereformpolitiker, fremdrog Nærum af dets ubemærket
hed. Efter at Chr. Colbjørnsen i 1785 havde fratrådt sit embede på grund 
af et sammenstød med den daværende justitiarius i Højesteret, helligede 
han sig helt landlivet. »Bonde i Nærum« yndede han koket at kalde sig, 
men han øgede Nærumgårds tilliggende, og han ejede ved århundredskif
tet på det nærmeste alle jorder mellem Nærum by, Dyrehaven og Mølle- 
åen. På de erhvervede arealer opførte han en hovedbygning med tilbehør, 
kaldet »Wesselsminde« efter hans berømte landsmand Peder Wessel Tor-
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D. B. Adler

Reklame for bryggeriet i Nærumgårds park fra i860.

denskjold. Gården blev bortsolgt 1802. 1806 afhændede Colbjørnsen So- 
phienhøj med dens anselige tilliggende til grev Adam Trampe, som al
lerede året efter, 1807, kom ulykkeligt af dage ved et vådeskud i parken til 
Sophienhøj. Hele arealet under Sophienhøj androg henved 200 tdr. land 
udover mange jordløse huse i Nærum by. I de følgende år skiftede Næ- 
rumgård ofte ejere. I 1852 købtes landstedet af et interessentskab på tre 
mænd, hvor overretssagfører C.M . Winther var den førende. For at skaffe 
indtægter af ejendommen anlagde interessentskabet et dampbryggeri i 
stor stil. Det byggedes, hvor annekset »Adashøj« nu ligger. Allerede året 
efter måtte virksomheden indstilles. Finansmanden og politikeren D.B. 
Adler, der stod i forretningsforbindelse med Winther, blev nu medejer af 
Nærumgård. Allerede i 1865 blev bryggeriet nedrevet, og en ny avlsgård 
opførtes på jorderne syd for Nærum by (den senere Fruerlund, nu bi
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Faster Thyras 
sommerhus ved 
Fløjbjerg

bliotek). Ejerforholdet deltes, så D.B. Adler overtog hovedbygningen med 
park og have, mens Winther fik Avlsgården og jorderne, som 1886 blev 
erhvervet af kulgrosserer Alfred Christensen. Det meste af det moderne 
Nærum er opstået på udstykninger fra Alfred Christensens ejendom.

D.B. Adler, der blivende har knyttet sit navn til Nærumgård, var født 
1826. Som ung blev han uddannet i Hamburg og siden i London, hvor 
han i 1849 ægtede Jenny Raphael. Året efter kom han tilbage til Køben
havn og grundlagde vekselererfirmaet D.B. Adler. Han var medstifter af 
Privatbanken, formand for Sø- og Handelsretten m.m. D.B. Adler var 
politisk interesseret og tilhørte det nationalliberale partis venstrefløj. Han 
var medlem af borgerrepræsentationen 1858-61 og 1864-69 af Rigsrådet 
og Folketinget. Fra 1867 og til sin død 1878 boede han om sommeren på 
Nærumgård, der var samlingssted for datidens ledende mænd. Børnesa- 
gen lå ham på sinde og hans efterlevende hustru efterkom hans ønske, idet 
hun testamenterede ejendommen til dette formål og til dens drift skæn
kede en kapital på 150.000 kr. Efter fru Adlers død beboedes Nærumgård 
af Hanna Adler, svigersønnen Herman Trier og hans hustru Emma født 
Adler og fru Ellen Bohr, født Adler, mor til Niels og Harald Bohr. Bør
nene overdrog i 1906 Nærumgård til Københavns Kommune, der i 1908 
lod gården indrette til børnehjem, hvor fattige københavnske børn kunne 
leve et lykkeligt barndomsliv i landlige omgivelser under sunde opdragel- 
sesvilkår.

Der var flere grunde til, at faster Thyra følte tilknytning til Sollerødom- 
rådet. For det første havde hendes slægt haft sommerophold i området og 
var blevet begravet der, og dernæst havde hun været sommergæst på Næ
rumgård i adskillige år og tilbragt en herlig ungdomstid her.

Hun fik chancen for selv at få en sommerbolig herude, da hun fik lov til 
under 1. verdenskrig sammen med en kollega fra skolen at lade opføre 2 
små hvidkalkede sommerhuse på et område, der tilhorte frk. Jørgensen, 
som drev landbrug på Højbjerghus neden for Højbjerg.
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Min søster Gertrud Eibe til højre og forfatteren Marie Louise til venstre, fotogra
feret i 1918.

I efterårsferien 1918 boede min mor, min søster Gertrud og jeg en uge 
sammen med faster Thyra i det søde lille hus. Til huset hørte en lille sø, 
det var den rene idyl. M in søster og jeg fik til opgave at gå hen til H øj
bjerghus for at hente mælk og æg, som vi anbragte på en lille legevogn. På 
hjemvejen væltede vi to gange med vognen, fordi vi havde set bjergman
den vise sit fæle fjæs bag Højbjerg. Vi var på det tidspunkt 4 og 5 år gamle
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Gudran Langgaard med sine fem børn; fra venstre Ulrik, Flemming, Erik, Bitten 
og Ebbe. Fotograferet ca. 1930 af Kehlet.

og fik tit læst historierne om de små skovnisser højt. Elsa Beskows for
tællinger var i høj kurs hos os, og vi levede os ind i skovnissernes op
levelser med den fantasi, man er i besiddelse af i den alder.

I 1927, da min søster og jeg var blevet 13 og 14 år, tilbragte vi hele 
En sommer i sommeren i faster Thyras hus sammen med vores forældre. Det var prak-
Søllerød tisk at bo der, fordi min far, Frits Eibe, som ikke havde ferie før hen imod
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Gudrun Langgaard 
i GI. Holte

Fabrikant Lauritz 
Knudsen (1863-1917).

slutningen af sommeren, kunne passe sit arbejde i Finansministeriet og 
efter kontortid tage toget ud til Holte, hvor vi havde middagsmaden parat. 
N år faster Thyra ikke opholdt sig der, skyldtes det nok, at hun på det 
tidspunkt var på den traditionelle tur til Tyrol med kollegerne Hanna 
Adler og Jenny Meyer samt dennes svigerinde fru Schmidt, alle fra H. 
Adlers fællesskole. Det blev sidste gang, vi fik lov til at låne huset. Min far 
havde nemlig insisteret på, at der skulle indrettes et rigtigt das i haven. 
Faster Thyra havde hidtil klaret sagen ved at sætte sig under et af de 
mange æbletræer i haven og syntes derfor, at det var en unødvendig luk
sus. Vi havde iøvrigt en meget morsom sommer derude. Vi fik lov til at 
luge roer på Højbjerghus’ marker samt bjerge hø og trække køerne til 
vands. Det havde vi københavnerpiger aldrig prøvet før.

Mens vi i 1927 boede i faster Thyras hus, fik vi en dag invitation til at 
besøge vores tante Gudrun Langgaard, født Knudsen, og hendes fem 
børn. Hun var for nylig blevet skilt fra vores morbror, premierløjtnant 
Herman Langgaard. En dejlig sommerdag kørte vi ud til GI. Holte med 
brødrene Sausts rutebil og besøgte familien Langgaard. Gudrun Lang
gaard boede med sine børn i det toetageshus, der ligger ved siden af GI. 
Holtegård og i dag er okkergult. Hun var datter af den kendte Søllerød- 
borger Lauritz Knudsen (1863-1917), en selfmade mand og stifter af det 
endnu eksisterende store elektronikfirma, L K  N E S  (nu L K  A/S). Lauritz 
Knudsen var født i Odense og urmager af uddannelse. Han flyttede til 
København i 1893, hvor han på Vesterbro åbnede en forretning med 
elektriske artikler. Med stor dygtighed og forretningstalent opbyggede 
han her en blomstrende virksomhed, og han var en holden mand, da han 
1901 flyttede ud til Søllerød. Han byggede en stor villa kaldet »Arnen« 
(nuværende Søllerødvej 80). Den var oprindelig smykket med et tårn med 
en vindfløj med bogstaverne LK. Lauritz Knudsen var medlem af sog
nerådet fra 1909 til 19 13 . 1 de år udførte han et stort og påskønnet arbejde 
ikke mindst til fordel for Søllerød by. Han betalte endda ofte af egen 
lomme for de forbedringer, som han mente, var nødvendige, men som



Larsen-gården i 
GI. Holte

sognerådet ikke havde økonomiske midler til at udføre. Han døde allerede 
19 17, kun 54 år gammel.

Enkefru Marie Knudsen blev boende i huset i 3 år efter mandens død, 
hvorefter hun flyttede til Søvej i Holte. Forinden havde hun solgt ejen
dommen til grosserer O. Willer-Petersen, mens hun stadig beholdt ejen
dommen ved siden af GI. Holtegård. Det var derfor muligt for hende i 
1927 at installere den fraskilte datter og hendes fem børn for sommeren i 
det ledige hus i GI.Holte.

Huset, tante Gudrun boede i, var stuehuset til Lars Larsens ellers ned
revne gård. Ejendommen havde Lauritz Knudsen købt i 19 11, efter at den 
i 1908 først var blevet indrettet som forsamlingshus af socialdemokratiet. 
Lauritz Knudsen havde købt huset for at gøre en ende på »det vilde 
leben« på kroen, hvor der ofte var balfaldera og keglespil. I stedet ind
rettedes den første folkebogssamling for GI. Holte og omegn. Den be
styredes vederlagsfrit af det socialdemokratiske sognerådsmedlem Hü- 
benbecker. Senere besluttede Lauritz Knudsen at oprette et børneasyl i 
ejendommen. Vestenden af huset blev stillet til rådighed herfor. Det blev 
styret efter de samme principper, som gjaldt i grevinde Danners stiftelse i 
Jægerspris. Hans første bestyrerinde havde tidligere været tilknyttet asylet 
i Jægerspris og havde sikkert medbragt ideerne herfra. Først blev en fore
ning stiftet med det formål ved underholdning af forskellig art at skabe et 
overskud, der skulle gå til at dække asylets drift. Efterhånden måtte folke- 
bogssamlingen rykke ud på grund af pladsmangel, men alligevel blev for
holdene så trange, at man flyttede til en husvildebarak på Holtegade, som 
tidligere var blevet benyttet af pogeskolen i GI.Holte. Det skete i 1924. 
Først i 1929 solgte fru Knudsen huset, som siden har haft en broget 
tilværelse. Som afholdskro kom huset til at hedde »GI. Holte Kro«. Man 
kan stadig under den gule puds på gavlen svagt skimte navnet »GI. Holte 
Kro«. I 1957 blev kroen endeligt nedlagt og overgik til industrivirksom
hed af forskellig art. En tid havde firmaet H. de H. Ebbesen og Søn værk
tøjslager i bygningen. Der har også været tegnestuer i den gamle bygning.
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Lauritz Knudsens 
gravsted på Søllerød 
kirkegård
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Lauritz Knudsens 
gravsted på Søllerød 
Kirkegård, afdeling III, 
gravsted 12. Foto fe
bruar 1993 med kranse, 
lagt i anledning af 100- 
året for hans virksom
heds grundlæggelse, 
9.2.1893.

På en af mine hyppige vandringer på Søllerød kirkegård i årene 1986-90 
stødte jeg en dag på et meget stort og flot gravsted. Det ligger for resten 
ikke så langt fra det Eibeske gravsted. Det viste sig at være Lauritz Knud-
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Teglstruphus i Vedbæk. Nu Strandvejen 460. Blyantstegning udført den 22.april 
1889 af Peter Heise.

sens familiegravsted på afdeling 3. Det er prydet med et 2 meter højt kors. 
Forneden på korset står at læse »rejst af taknemlige funktionærer«. Lau
ritz Knudsen har været en afholdt arbejdsgiver. Hans datter, Gudrun 
Langgaard (1892-1966) er også blevet begravet i familiegravstedet.

Da jeg i.maj 19 13 blev døbt i Set. Markus kirke på Frederiksberg, var en 
af mine faddere min fars ugifte morbror etatsråd og nationalbankdirektør 
Rasmus Nyerup Strøm (1842-1918). Han var da allerede en gammel
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Teglstruphus i 
Vedbæk

Nationalbank
direktør i Vedbæk

Rasmus Strøm 
(1842-1916). Natio
nalbankdirektør, 
højesteretssagfører. 
Fotograferet ca. 
1890 hos van Bosch 
i Wiesbaden.

mand, født i Vordingborg 1842, hvor hans far, Ole Strøm, var distrikts
læge. I 1890 havde Rasmus Strøm, der var en meget velstående mand, 
ladet opføre en stor toetages sommervilla »Teglstruphus« på Strandsiden 
i Vedbæk. Min far Frits Eibe f. 1881 havde ofte som ung stud.jur. på cykel 
besøgt sin gæstfrie og vennesæle morbror i Vedbæk. Teglstruphus, der 
stadig eksisterer og kun er lidt ændret i det ydre, ligger på Vedbæk Strand
vej 460 (matr.nr. 6t) nord for Stationsvej. Det er for nyligt blevet smukt 
restaureret. I dag bygger man ikke så store sommerhuse. N u er det en 
smuk helårsbolig og stadig ikke af de mindre.

Rasmus Strøm var en kendt skikkelse i det daværende København. U d
over at være nationalbankdirektør var han højesteretssagfører med en stor 
og blomstrende forretning i N y  Vestergade over for Nationalmuseet. Han 
var desuden formand for borgerrepræsentationen i en periode, var med
lem af bestyrelsen for det nystiftede frihavnsaktieselskab, formand for 
Bombebøssen og sad som musikelsker og skønånd i en række kulturelle 
foreningers bestyrelse. Da Rasmus Strøm byggede sommervilla i Vedbæk, 
var Kystbanen endnu ikke anlagt. Den åbnede først 1897. Indtil da kom 
morbror Rasmus altid ad søvejen til villaen. Efter banens åbning tog han i 
stedet med toget og blev hentet ved stationen med en landauer, der førte 
ham hen til villaen på Strandvejen.

1 19 14  fik Rasmus Strøm installeret en elevator for at kunne komme ned 
fra soveværelset på i.sal. Han var på det tidspunkt meget gangbesværet, 
men har ønsket så længe som muligt at kunne tilbringe sommeren i Ved
bæk. Fire år senere, den 25. december 1918 døde Rasmus Strøm 76 år 
gammel og blev begravet fra Domkirken i København, hvor Domprovst 
Henry Ussing holdt ligtalen, som foreligger trykt. Selv om jeg kun var 5 
år gammel, da han døde, kan jeg tydeligt huske ham, en fin gammel herre 
med snehvidt hår.

Da Rasmus Strøm var en velstående ungkarl, tog han sig i sine yngre år af 
en forældreløs ung mand ved navn Peter Heise, som siden blev hans
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Teglstruphus, 
Vedbæk 
Strandvej 460. 
Fotograferet 
ca. 1910, på 
Rasmus 
Strøms tid.
a) fra haven,
b) fra Strand
vejen.



Teglstruphus 1992 
set fra Strandvejen.

Peter Heise (1866- 
1937), fotograferet 
ca. 1930.

plejesøn. Peter Heise var nevø af komponisten af samme navn. Han var 
søn af pastor Frederik Julius Heise født i København 1820, død 1876 og 
dennes 3. hustru Bertha Østrup født 1836 død 1871. Peter, født 1866, var 
således kun 5 år, da hans mor døde og 10 år, da faderen døde. Han blev 
optaget på Sorø Akademi, og herfra blev han student 1884. Han gav sig til 
at studere jura, og mens han studerede, fik han ansættelse på Rasmus 
Strøms sagførerkontor. Rasmus Strøm fik sympati for den beskedne og 
musikalske unge mand og foreslog, at han blev Peter Heises plejefar. I 
1892 blev Peter Heise cand.jur. og naturligvis ansat som sagførerfuld
mægtig hos sin plejefar. Tre år efter i 1895 blev Peter Heise overretssag
fører. Han fik som sin plejefar forskellige tillidshverv. Han blev 1907 
medlem af bestyrelsen for Løvengreens Garverier og året efter medlem af 
bestyrelsen for Hornemans Musikkonservatorium.
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Fire Øresundsdam- 
pere ved Skods- 
borg, tegnet af Pe
ter Heise den 10. 
august 1889. Tusch 
og lavering med 
rød farveblyant på 
skorstenen.

Den unge Peter Heise var en habil tegner og gengav egnen ved Skods- 
borg og Vedbæk med stor akkuratesse. I studietiden lå han ofte nede på 
stranden foran Rasmus Strøms villa og tegnede de forbipasserende hjul
dampere, der lagde til ved anløbsbroen i Vedbæk.

I 1894 blev Peter Heise gift med Henriette Fasting. I ægteskabet var 3 
børn: en datter, der døde som spæd og 2 sønner Carl (1898-1966) og
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Torkil (1903-1982). De blev begge jurister og førte den af Strøm grund
lagte sagførervirksomhed videre henholdsvis som højesteretssagfører og 
landsretssagfører. Jeg  kendte særlig godt Torkil, der som gymnasieelev 
kom i mit hjem og dyrkede kammermusik (violin) sammen med min far, 
der spillede valdhorn og klaver. Han havde tilknytning til mit hjem livet 
igennem.
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En eftertanke

Hjuldamperen »Øresund« ved anløbsbroen i Skodsborg. Laveret tuschtegning af 
Peter Heise sommeren 1889.

Ved første øjekast har min slægt ikke sat sig mange varige spor her i 
sommerlandet nord for hovedstaden. Efter at jeg i 1944 var flyttet til 
Søllerød prøvede jeg f.eks. at finde faster Thyras lille sommerhus ved 
Højbjerg. Endnu i i93o’erne besøgte hun huset i week-end’erne og hjem
bragte derfra herlige duftende æbler. Men under besættelsen opgav hun at 
tage derud. Huset forfaldt åbenbart hurtigt og forsvandt. Og efter krigen
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Familien samlet omkring Frits Eibes 6o-års fødselsdag den 23.august 1941 på Egernvej 51, Frederiksberg. 
Forrest søstrene Marie Louise (t.v.) og Gertrud. Bag disse fødselaren omgivet af Thyra Eibe (t.v.) og hans 
kone, min stedmoder, Inger Eibe. Frits og Inger blev gift i 1940. Min mor Rigmor Eibe var død i 1932.
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var der intet spor af det lille hvide hus. Faster Thyra Eibe døde i 1955, 88 
år gammel.

Det er via Søllerød Kirkegård, at jeg især er kommet på sporet af min 
slægt, og det har været morsomt at opdage hvor mange, der i virkelig
heden har haft tilknytning til Søllerødegnen. De kom her som sommer
gæster og landliggere i forrige århundrede, længe før jeg i 1944 nåede 
hertil. Til gengæld blev jeg fastboende Søllerødborger og lærer ved kom
munens skolevæsen gennem 2 5 år.
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Min mor Emilie 
Magdalene Jensen 
som konfirmand 
omkring 1915.

Fra barakken i Øverød
Hverdagshistorier fra Øverød og GI. Holte i 
1930’erne og 4o’erne

a f Tove Poore

M or var københavner, datter af en lygtetænder fra Amager. Hun kom ud 
at tjene som ung pige hos en familie på Frederiksberg. De havde et dejligt 
sommerhus »Ellestuen« på Parcelvej i Holte, og hver sommer flyttede de 
hertil. Tjenestepigen skulle også med, så på den måde kom mor til kom
munen.

Far er af gammel skovløberslægt, oldefar var Ole Vallerød. Han fik 
snart kig på den kønne unge tjenestepige fra Ellestuen i Holte. Han selv 
var jo en flot fyr og fem år ældre end den søde Emilie. Han var en god 
fodboldspiller i Holte, han lavede mange mål og fik øgenavnet »Kanon 
Ole«, som fulgte ham hele livet.

Den 21. februar 1920 blev Emilie Magdalene Jensen fru Ole Olsen, og 
de flyttede ind hos fars mor på Skovvej, nu Skovgærdet, i Holte. Hun 
havde været enke siden far var 18 år. Her blev mine to store brødre født. 
Efter nogle år rejste de til Amager, og i 1924 i marts blev Lizzie, min 
storesøster, født i en af de strengeste vintre, de havde oplevet.

Det var vanskelige tider i tyverne. Far var snedker, men der var intet 
arbejde at få. Derfor fandt han og min morbroder Alfred på, at nu ville de 
prøve at ernære sig og familierne som fiskere. De pakkede koner, børn og 
ejendele sammen og rejste til Kalvehave ved Møn. Her kom jeg til verden 
i april 1926, som nummer fire af flokken, der som årene gik voksede til 11 .
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Min far på fodboldkarrierens højdepunkt med Holte Boldklubs (HB) stærke hold 
1918. »Kanon-Ole« står yderst til højre i anden række.

Lizzie var et yndigt lille væsen, da hun blev født, hvorimod jeg var stor og 
tyk. Morfar kiggede en gang på mig og sagde til mor: »N u må du altså 
holde op Emilie, de bliver værre og værre.« Tove blev jeg døbt i Kalve
have kirke, inden de brave fiskere opgav og vendte hjem til Nordsjælland 
igen. Da der desværre ikke var mange penge, blev vi nødt til at bosætte os i 
husvildebarakken på Højbjergvej, nu Fr. Clausens vej og Højbjerggårds- 
vej, og her blev familien i næsten 15 år.

Kalvehave tur/retur Vi levede et meget sundt liv derude og løb frit om i mark og skov, om 
sommeren tit på bare fødder. Vi svømmede i kommunesøen, på hvis bred
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Bryllupsbilledet den 21/2 1920 
optaget hos fotografen Jo 
hanne Hesbeck på Estersvej i 
Holte.
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Barakken

der voksede et stort egetræ. Det klatrede vi op i, og så udførte vi ellers de 
kunstfærdigste hovedspring oppe fra toppen. Lidt farligt var det nok, for i 
den gamle mose var det jo kun overfladen der var varm, nedenunder var 
vandet iskoldt og mørkt. Et meget stort rundt trækar var stillet ud på en af 
markerne, så kvæget havde noget at drikke af, det lånte vi, og i flere år var 
det en herlig båd.

Om vinteren kælkede vi, og far lavede både en iskarrusel på mosen og 
ski til os. N år han kom hjem fra arbejde om aftenen, havde han næsten 
altid en sæk med rester af paneler og dørkarme med. Det var til op
tændingsbrænde i komfur og kakkelovn, men vi unger brugte dem som 
byggeklodser først. Legetøj havde vi ikke meget af, til jul fik vi nyt tøj som 
gave, og hvis der var råd et lille stykke legetøj eller en lille bitte dukke. Et 
år kom storfyrstinde Olga, der boede på Rygård, og gav alle børnene i 
barakken flotte store kulørte bolde og andet fint legetøj. E t par uger før 
jul kom far hjem med silke-og glanspapir, og så fik vi os nogle hyggelige 
aftener omkring det store spisebord. Far var som en anden H .C. Ander
sen, han kunne fortælle historier, og han var dygtig til at klippe i papir og 
lave julestads. Hjerterne han klippede var ikke bare lige flettede terner, 
næh, han kunne klippe, så der var mønstre med både fugle og klokker.

Overfor barakken lå Højbjerggård, der blev revet ned i 1970, ellers var 
der ikke andre huse, kun marker, der strakte sig helt ned til Øverødvej. I 
mine yngre år tog far os tit i skoven, hvor han fortalte os om dyr, fugle og 
planter, og for det meste kom nogle af naboernes børn også med, så der 
var nogle at lege med.

I barakken var der 8 lejligheder, der hver bestod af hoveddør og gang til 
deling med naboen plus to værelser på ca. 5x5 m. Her var det ene køk- 
ken-, spise- og alrum og det andet var soveværelse. Der var hverken lys 
eller vand inde. En episode står meget klart for mig. Lizzie og jeg blev en 
aften bedt om at hente vand ved posten for enden af huset. Det var kulsort 
mørke, der var jo ingen gadelygter heller, så vi var noget bange. Farmor 
var på besøg, hun boede i Øverød og kom tit gående ud til os, og hende
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Arealet i det nordlige Øve
rød omkring barakken og 
Højbjerggård omkring 1940.
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Højbjerggård fotograferet 1969 af E. Jellum, kort før nedrivningen.

kunne man få til så meget. Hun lovede at stå i døren og råbe »juhu« hele 
tiden, og det gjorde hun så, til vi kom tilbage med den tunge spand vand. 
Skulle man på W .C., måtte man op for enden af huset, hvor der var 
bygget et vaskehus, brændeskure og »dasser«. Til at begynde med var der 
kun to, men senere blev der bygget to til. Med sæder helt ud til væggene, 
så der var plads til mange aviser og blade. Her fik jeg mig tit en fredfyldt 
stund, specielt når jeg skulle hjælpe Lizzie med at vaske op efter aftensma
den!

Vi var sunde og raske, der var så at sige aldrig sygdom i huset. Bare bror 
Kjeld fik sommetider strubehoste. Det skete for det meste om natten, og 
et par gange måtte han afsted med fuld udrykning til Gentofte Sygehus,
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Pinse på Høje 
Sandbjerg

Der hentes vand ved barakkens vandpost, som det fremgår var det ofte børnenes 
job. I baggrunden ses Højbjerggårds lade, ca. 1935.

men andre gange blev det kureret ved, at mor satte noget eddike over at 
koge, så hjalp dampene ham. Samtidig fik alle vi andre klaret halsen, for 
dampene bredte sig i hele lejligheden. Mine søskende fik de fleste børne
sygdomme, jeg gik fri, men så havde jeg til gengæld »Røde hunde« helt 
solo, og det var på en af de bedste tider på året, kirsebærsæsonen!

Hvis det var tordenvejr om natten, blev alle i huset vækket. Der var 
ingen lynafledere på bygningen, så vi tog vort tøj på og sad og lyttede til 
bragene og gruede over de store lyn. N år så uvejret var ovre, skulle vi i 
seng igen, men de voksne gik ind til hinanden, for der skulle drikkes 
»tordenkaffe«.

Hver pinse var et højdepunkt. Så fik vi som regel nyt tøj allesammen.
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Foran barakken omkring 1930. Mor med bror Kjeld til venstre og Henning fra 
nabolejligheden til højre.

M or var flink til at sy vore kjoler. Pinsesøndag kom alle københavnerne, 
d.v.s. morbrødre, tanter, mostre og onkler på besøg med deres børn, og så 
gik vi i skoven. Op til Høje Sandbjerg i Rude Skov. Far havde lavet en 
trækvogn, og den var læsset med mad og drikke og de mindste børn. Vi 
legede og sang og spillede harmonika og spiste den medbragte mad, det 
var herligt. Oppe på børnehjemmet Bethlehem ved Høje Sandbjerg havde 
de en åben dag hver sommer, og det var også en god skovtur. Der var 
boder og musik, og der så jeg mine første levende film, som de viste i et af 
lokalerne.

Søster Lizzie Jeg  var heldig at have en ældre søster, for det var hende, der skulle

1 7 0



Familien samlet på Høje Sandberg, pinsemorgen omkring 1940. Min far står 
yderst til venstre, jeg selv yderst til højre. Ved siden af far min ældre bror Verner, 
der få år senere blev dræbt, da han som mælkemand på Dronninggårds mejeri 
faldt ind under en mælkevogn.

hjælpe mor mest indendørs. Jeg  kunne rigtig boltre mig med alle de andre 
børn udenfor. En gang skulle jeg passe på min lille søster på omkring 2 år. 
Vi gik ud sammen med de andre børn og plukkede skovjordbær. Jeg  
glemte alt om lillesøsteren og kom hjem uden hende. Stor opstand! Jeg  
gemte mig hos en nabo, mens de for rundt og ledte, og pludselig kom den
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Børnene fra barakken omkring 1936. Jeg står bagved yderst til højre. Min storesø
ster Lizzie bagest i midten.

lille størrelse travende ude fra skoven, vrælende i vilden sky! Det var ikke 
sjovt at være mig den aften! Jeg  husker også en jul, hvor mor var kommet 
på sygehuset, så stod far og Lizzie, som vel var en 11-12  år, og lavede sovs i 
jeg ved ikke hvor mange gryder, der var nok kommet for meget mel i til at 
begynde med.

M in to år yngre bror Kjeld og jeg var meget sammen, vi lignede også 
hinanden så meget, at fremmede troede vi var tvillinger, og drenge begge 
to! Vi gik ud for at hente brænde i skoven, og vi både savede og huggede 
det og var temmelig stolte, når vi fik fyldt brændehuset; men en dag kom
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Arbejdsløshed i 
19 30 ’eme

Kjeld til at hugge øksen i tommelfingeren, så den sad fast i brændet. Det 
var væmmeligt. Den dag i dag har han bare en lille tommeltot på venstre 
hånd. En gang vi var ude og fiske i mosen, fik Kjeld en krog i hånden, og 
vi kunne selvfølgelig ikke få den ud. M or arbejdede nede på vaskeriet i 
Holte, og jeg bare løb og løb ned over Skovlygårdens marker, igennem 
Øverød og ned ad Tjærebakken til mor i vaskekælderen. Hun ringede til 
lægen, og han kom og tog os med hjem i bilen, og han fik hurtigt ordnet 
den krog.

Der var ikke altid arbejde at få i trediverne, så far måtte skaffe lidt penge 
på andre måder. Han gik ud for at finde kantareller i skoven, dem købte 
grønthandler Persson på Øverødvej i Holte. Han lagde net ud i de om
kringliggende moser om natten og fangede mange krebs på den måde. De 
blev naturligvis også solgt. E t år før jul sad han og lavede de fineste 
dukkemøbler. De lignede antikviteter, stolene havde runde rygge, og sæ
derne blev polstrede med vat og silkestof. Vi måtte ikke røre dem, for de 
skulle sælges.

N år mor gik på arbejde, gik vi som helt små på asylet i Holte. Det lå 
nede under Tjærebakken på hjørnet af Pile Alle lige over for Holte Brugs
forening, (nu Holte kro), på hjørnet af Søvej. Det var en lang gåtur for os, 
både vinter og sommer. N år det var rigtig koldt om vinteren, kom de 
fleste af os vrælende hjem, for hænder og fødder splintrede af kulde. Så 
måtte de i koldt vand først og nulres til de blev varme. Der kunne være så 
megen sne, at de mindste ganske simpelt sad fast i driverne, men det var 
hurtigt glemt, når vi sad omkring det store spisebord i varmen.

Der foregik tit brave slagsmål og skænderier ud ad Øverødvejen. Det 
var især skomager Nielsens børn, vi ikke kunne enes med. Skomager 
Nielsen virkede i et kælderrum i et stort hus på Øverød torv lige ved 
Bystævnet, og da de boede i Buskehøj, skulle vi samme vej. Så blev der 
kæmpet mange hårde slag mellem »Skomagerlusene« og »Barakun
gerne«.

Der kom af og til nye naboer. Det var kun os, der ikke flyttede. M or
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ville så gerne væk fra barakken, men det var svært. En dag kom hun 
glædestrålende hjem og fortalte, at hun havde fundet et dejligt sted på 
Dronninggårds Alle næsten ude ved Næsseslottet. Hun gik op på Søllerød 
Rådhus den næste dag, da det skulle godkendes af kommunen. Dengang 
foregik al samtale over en lang skranke, og da det var om vinteren, var der 

Hos Jappe på en del mennesker, der ventede på socialhjælp. Hun fortalte fuldmægtig
kommunen Jappe, hvad hun var kommet for, men, men, men -  »med så mange børn,

kunne hun ikke bo derude«, sagde han. Så blev mor vred, hun slog i 
skranken og sagde: »Hvis vi bliver ved med at bo i to rum og ligger i lag, 
kommer der endnu flere!« Et stykke tid senere fik vi en lejlighed til i 
barakken. Vi boede nu lige midt i barakken med egen hoveddør og gang 
og fire værelser. Far lavede køjesenge, men alligevel sov vi sammen to og 
to. Jeg  delte seng med Lizzie og for det meste kunne vi enes om, hvad side 
vi skulle ligge på, vi lignede et nummer 55, når vi faldt i søvn. Jeg  tissede 
desværre i sengen nu og da. Lizzie blev tosset og råbte op »Hun har tisset 
igen!« Så blev mor gal i hovedet og gav mig en endefuld med den store 
grydeske, hun havde.

En gang flyttede der en familie ind med lus, og det var noget af det 
værste for mor, for det var jo umuligt at undgå, at vi allesammen fik dem. 

Lus Desuden blev en af pigerne min sidekammerat i skolen. Så måtte vi alle
have en tur med den tætte kam: »Luseforskrækkeren«. For at gøre det 
ekstra godt, dyppede mor den enten i sprit eller eddike. Dette skete altid 
om aftenen, ingen skulle se os kæmmede. Engang havde mor ingen af 
delene hjemme, så brugte hun eddiken fra nogle syltede agurker. Næste 
morgen var håret stift som et bræt!

Mens vi er ved »husdyrene«, må jeg fortælle om den dame, der engang 
flyttede ind. Vi troede, hun var meget fin, for hun havde et klaver. Nogen 
tid senere begyndte vi at blive bidt af et eller andet i vore senge, og det 
viste sig, at damen havde taget væggelus med sig i sine møbler. Det kunne 
vi jo ikke leve med, så der kom nogle mænd og tapede vinduerne til, og en 
form for gas, svovlgas der ødelagde vore spejle, blev blæst ind i lejlig-
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bjergvej. Tegning af 
Jens Johansen efter 
forlæg fra Tove 
Poore.

hederne. Vi måtte blive ude hele dagen. Det viste sig snart, at det ikke var 
nok, så anden gang måtte vi ud et helt døgn. Alle familierne blev ind
kvarteret på GI. Holte Hotel hos fru Dahl. Balsalen blev lavet om til en 
stor sovesal, der blev lavet kridtstreger på gulvet, og hver familie fik sit 
stykke. Næste dag kom vi hjem igen og fik luftet ud, men det var meget 
svært at få udryddet de væggelus, barakken var bygget af træ, og lusene 
kunne gemme sig i mellemrummene. Oppe på kommunen besluttede de, 
at vi skulle blive ude i 3 døgn. Hver familie fik et stort militærtelt, der blev 
slået op ude på marken. En aften tog nogle af forældrene på Dyrehavs- 
bakken, efter vi alle var lagt i seng. Det begyndte at regne, og teltene var 
ikke meget værd, så da mor og far kom hjem, lå vi med paraplyer, og hvad 
vi ellers kunne dække os til med. Men væggelusene havde mødt deres 
Waterloo! Barakken blev i øvrigt ombygget i gule mursten sidst i 30’erne. 
Først blev den ene side opmuret, og det næste år den anden side.

Foran hver lejlighed var der en have, og far havde masser af blomster i 
haven. Han ville helst ikke plukke dem, men en buket til stuebordet blev
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I skolekøkkenet på Øverød skole omkring 1930. Det var nu ikke i køkkenet, at jeg 
lagde min største indsats i skoletiden.

det da til. Oppe ved marken havde vi en stor nyttehave, hvor grøntsager 
og kartofler blev dyrket. Den have strakte sig fra vejen og helt ned til 
mosen, og der var hønsegård og et lysthus, hvor vi somme tider spiste om 
sommeren. Hønseæggene var gode en kold aften, når vi sad om det store 
bord og rørte blommerne med sukker. Det var til toddy med citron og 
varmt vand, men vi unger slikkede hele tiden, så toddyen blev lidt tynd. 
Når far huggede hovedet af en høne, ja, så var der både til suppe og steg.

Vi gik i Øverød skole, tænk engang samme skole, som far havde gået i 
som dreng. Som 11-årig bestod jeg prøven til mellemskolen, så nu skulle
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Bybud hos søstrene 
Madsen

Den gamle vaskeribygning på Øverødvej 19B. Foto Arne Søndenbroe, nov. 1992

jeg på GI. Holte skole i stedet for. Der var jo lidt længere, men hvis man 
skråede hen over markerne, hjalp det.

Næsten samtidig fik jeg job som bypige hos Søstrene Madsen, i va
skeriet på Øverødvej 19 B i Holte, telefonnummeret var Holte 397. Jeg  
overtog jobbet fra Lizzie, der havde arvet det fra vor storebror Erik. Det 
var et slid! En stor firkantet vaskekurv var spændt fast på styret af en 
almindelig cykel, og sommetider var den meget tung. Så kørte jeg ud og 
hentede og bragte vasketøj. Lønnen var 25 kr. om måneden, som mor fik, 
men man fik jo drikkepenge af de flinke. T il jul gav jeg alle mine søskende
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Besættelsen

Konfirmation

og mor og far gaver, jeg havde købt for drikkepengene. Jeg  kørte i alt slags 
vejr sommer og vinter. En dag regnede det fælt, da jeg kom op til for
fatteren Aage Barfod (Han skrev det kendte digt »de tre Hjørnestene« om 
Troen, Håbet og Kærligheden, der stadig kan læses på hans gravsten på 
Søllerød kirkegård). Han boede på Poppel Alle 14 i Holte, og da han 
åbnede døren, stod jeg der og dryppede, man havde jo ikke plastik eller 
vandtæt nylon, så man blev våd til skindet. Han syntes nok det var synd for 
mig, for han lod mig komme ind i varmen. Han sagde, at jeg lignede en 
våd grønlænder. Han var en af de meget flinke.

I flere år var jeg bypige på vaskeriet i Holte, sommetider til klokken 8 
om aftenen. N år jeg så kom hjem, skulle jeg spise og ordne lektier, og det 
betød, at jeg mange gange sad til over midnat, mens resten af familien 
forlængst sov, men jeg var altid glad for at gå i skole, og passes skulle den.

Den 9. april 1940 glemmer jeg aldrig. Vores nabo arbejdede på en af 
gårdene, så han var tidlig ude om morgenen. Han kom farende og råbte 
og skreg: »Tyskerne bomber os!« Vi for ud af sengen og ud af huset, og 
det lignede altså også en slags bomber, det de smed ud af flyvemaskinerne. 
Store mørke runde bolde, men så snart de var ude, løsnedes de, og masser 
af små sedler fløj alle vegne. Det var de lysegrønne »Oprop«. Jeg  har 
stadig en i mine gemmer.

Ja, så var Danmark besat af tyskerne, men vi mærkede ikke meget til det 
sådan i hverdagen, i hvert fald ikke ude hos os. Vi skulle have mørklæg- 
ningsgardiner for vinduerne og rationeringsmærker. En stor familie som 
vores havde mærker nok, jeg tror da også, at nogle af dem blev brugt til 
byttehandel. Det blev efterhånden svært at få læderfodtøj, men det blev 
moderne at gå med træskosandaler. De kunne godt være dyre, men vi 
købte træskobundene, og så lavede vi selv remmene af bælter og gamle 
tasker.

Jeg  blev konfirmeret fra barakken, og den dag glemmer jeg ikke. Der 
var altid lavvande i pengekassen, men mor var dygtig til at sy og lavede
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mig en lang hvid kjole af crepe de chine. Ingen i familien eller omgangs
kredsen var rige den gang, i hvert fald fik jeg meget få gaver. M it første 
armbåndsur fik jeg af frøkenerne Madsen, og så fik jeg den store sum af 25 
kroner. Selvfølgelig fik jeg ikke lov til at tage på andendagstur, som skik 
ellers var, men det var jeg nu også lige glad med. Det allerværste på dagen 
var dog, at vores nabo tilbød, at jeg kunne køre med dem, hans datter 
skulle også konfirmeres, og det syntes mine forældre var fint. Det øsede 
ned, og vi kørte i en stiv åben hestevogn, det var rædsomt! Der ankom vi 

Jeg selv i 12-års al- til Søllerød kirke og måtte skræve ned fra bukken i vore lange hvide kjoler, 
deren 1938. mens alle andre ankom i biler.

I et af krigsårene flyttede der pludselig en rig familie ud på Østerlide, 
der jo stadig ligger ude ad Højbjerggårdsvej ved skoven. Det var en klæde
fabrikant, og han var gift med en baronesse. Huset var blevet gjort i stand 
derude. Far fik også arbejde dér, og han kom hjem og fortalte, hvor fint 
der var, og at et af værelserne oven i købet fik malet loftet som en blå 
himmel med stjerner på. De havde chauffør/tjener, stuepige og kokke
pige, og da de fik en lille dreng, var der også barnepige. De var meget rare 
mennesker. Bil havde direktøren selvfølgelig, den kørte på benzin, ingen 
generator dér. I de år var der meget sne, så mine brødre tjente mange 
penge på at grave ham ud af driverne, når han kørte fast. Men han var 
desværre værnemager, lavede klæde til tyske soldateruniformer, og en dag 
gik der nogle modstandsfolk ind i hans firma i København og skød ham.

N år jeg kørte med vasketøj, mødte jeg mange interessante mennesker. 
En engelsktalende familie med to børn boede på Vejlesøvej nær ved Holte 
station, senere flyttede de til Rudersdalsvej. Jeg  var rævestolt, når jeg kom 
med vasketøj, for jeg kunne snakke med børnene på den smule skole
engelsk, jeg havde lært på GI. Holte Skole. På Rudersdalsvej viste de mig 
et kælderværelse fyldt med elektriske tog, jeg havde aldrig set noget lig
nende. Manden havde en hemmelig radiosender, var engelsk og i kontakt 
med England, og tyskerne pejlede sig ind på ham tilsidst, hvorefter de 
kom og hentede ham. Damen var franskfødt og blev på Rudersdalsvej et
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Fra barakken til 
Gl. Holte

På arbejde i 
Tyskland

En nyforelsket Lizzie og Kaj ved Højbjergvej 1941.

stykke tid, herfra flyttede hun til Dronninggårds Alle lige ved kanalen, 
men så forsvandt de, og det sidste jeg hørte var, at hun var gået i kloster.

En dag fik vi at vide, at barakken var blevet solgt, så langt om længe skulle 
vi flytte derfra, men mor havde slet ikke lyst nu, for vi skulle til GI. Holte, 
hvor alle havde øgenavne, som hun sagde. Hun ville helst til Øverød, men 
det kunne ikke lade sig gøre, så vi måtte afsted. M or ventede vores lille
bror Bruno, så det var hårdt. Det var godt mor havde Lizzie og ikke 
mindst Lizzies kæreste Kaj, de var en meget stor hjælp, og jeg husker, de 
trak mange ting til GI. Holte på trækvognen. Det var sidst i 1941 og far var 
i Norge på arbejde, der var intet snedkerarbejde herhjemme.

Senere i krigen kom far også til Tyskland. Han oplevede Hamborg
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Min fars pasfoto fra 
1941.

GI. Holte skole

under »De tusind bombers raid«. Disse luftangreb varede fra den 24. juli 
til 3. august 1943. Tirsdag den 27. juli var den værste dag. Det havde været 
som i helvede, dagslyset blev forvandlet til nat, og radiobiler kørte rundt 
og råbte: »Alle fremmede forlad byen!« Far hankede op i kufferten, han 
havde maden i. M or kunne jo sende ham mad en gang om måneden tror 
jeg, en såkaldt »Standardpakke«. Alt sit snedkerværktøj måtte han lade 
ligge, og så løb han ellers. Til al held fik han lov at køre med en dansk 
fiskeeksportbil, og med den nåede han den danske grænse. Der måtte han 
gå ind på et rådhus, i Tønder tror jeg det var, og de lånte ham penge til at 
komme hjem til GI. Holte. Far var meget nervøs, efter hjemkomsten, især 
når sirenerne lød.

Vi kom til at bo på Øverødvej 247, lige ved brugsen (nu rideudstyrs
forretning). De mennesker, der havde boet i lejligheden før, var nogle 
store svin, så der var nok at gøre rent først, men det var en »rigtig« 
lejlighed med elektrisk lys. En af mine små brødre for rundt fra den ene 
kontakt til den anden og tændte og slukkede, det var jo noget helt nyt for 
ham. N u havde vi indendørs W .C. med brusebad, men der var ikke mere 
plads end i barakken, tværtimod.

Vinduet i badeværelset vendte mod syd, og da det var første sal, kunne 
vi, når det var luftalarm, sidde ved det åbne vindue og se og høre antiluft
skytset, der sendte granater op over København i funklende, lange perle
kæder. Vi gik aldrig ned i kælderen eller ud i bunkeren, der var lavet foran 
husene ud til Øverødvej.

N u kunne jeg løbe hjemmefra 2 minutter i 8, når jeg skulle i skole, og 
samtidig fik jeg nye venner. Det gik fint i skolen, jeg havde både lærer 
Karl Nielsen og Ivar Hansen, der var min klasselærer. Jeg  var meget glad 
for dem begge, og jeg klarede mellemskoleeksamen godt. Men nu var jeg 
træt af at være »fattig«, og da jeg følte, jeg blev snydt i karakter i geografi, 
sendte jeg alle mine bøger op med en af mine små brødre samt besked om, 
at jeg ikke kom i skole mere. Jeg  havde ellers fået et legat to gange om 
året, 114  Kroner, fordi jeg var en god elev. Der blev ballade med min mor
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Børnene fra GI. Holte, foran Øverødvej 247, under besættelsen. Det er min yngre 
søster Nina med et godt greb om hagen på vor yngste bror Bruno, i bageste række 
nr. 2 fra højre.

og far og lange diskussioner med lærere, men jeg stod fast, så der røg den 
realeksamen! T il stor skuffelse for forældrene.

På arbejde Jeg  gik ned og fik job hos Ottesen i aviskiosken på Stationsvej 2 i Holte.
Jeg  tjente den svimlende sum af 40 kroner om måneden. Senere fik jeg 
arbejde i en installatørforretning på Strandvejen i Vedbæk. Manden hed 
Henriksen, så vidt jeg husker, og forretningen lå på vandsiden over for
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Suhrs plantage

Bal på Gl. Holte 
Hotel

kroen, der hvor Hotel Marina ligger nu. Her var lønnen 45 kroner om 
måneden, men den var helt gal, for de penge dækkede knapt nok min 
busbillet til og fra arbejde, og en cykel ejede jeg ikke. Tilsidst gad min mor 
ikke give mig penge med på arbejde mere, nu skulle hun nok finde mig 
noget at lave. Jeg  kom ud at tjene i sommerhuset på Parcelvej, hos fami
lien hun selv havde tjent hos som ung. Lizzie havde været dér året før, og 
hun var sådan en god pige, der gjorde, hvad hun blev bedt om. Det fik jeg 
at vide mange gange. Jeg  kunne ikke lide at blive behandlet som en tjene
stepige, og jeg ville i hvert fald hverken have kappe på håret eller lille 
forklæde på, når de fik gæster! Som barn var jeg kommet dér på besøg, 
leget i haven og spist deres æbler. To gange rendte jeg derfra. Første gang 
tog mor mig derud igen, men anden gang pakkede jeg min kuffert og 
listede ud klokken 5 om morgenen en søndag i det dejligste solskinsvejr. 
Jeg  gik ned til Holte station og stillede min kuffert til opbevaring. Så tog 
jeg hjem til mor og sagde, at jeg havde fridag. Om eftermiddagen kom de 
ude fra sommerhuset for at fortælle, at jeg var rendt fra pladsen, men så 
sagde mor, jeg hellere måtte blive hjemme. Derefter skaffede hun mig ned 
i huset hos Dr. Richard Hebel i Holte. Jeg  hadede det! Senere kom jeg i 
huset ovre hos fru Suhr på Holtegårds Frugtplantage på Egebækvej, der 
ligger en fritidsklub nu. Jeg  kunne godt lide at være hos Suhrs, men det 
var altså ikke lige mig at være tjenestepige. Jeg  ville hellere være udendørs.

Senere plukkede jeg æbler både hos Suhr og ude på Bjerggården på 
Gl.Holtevej i flere år. Det var herlige dage, vi var så mange venner, og vi 
havde megen sjov, og selvfølgelig boede jeg hjemme. Om aftenen mødtes 
vi unge nede ved Brugsen, der var jo ikke klubber og fritidshjem dengang. 
Der blev fortalt historier og grinet og sommetider gik vi på kirsebærskud 
ude mellem Holtegårds marker. Vi kunne finde på at marchere ud ad 
Øverødvej og synge i vilden sky »Internationale«, skønt de fleste af os vel 
dårlig vidste, hvad det drejede sig om.

Der blev holdt bal en gang imellem på »GI. Holte Hotel« på Attemose- 
vej, så sad vi på bænkene på hver side af dansegulvet i den store sal, og vi
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Mit mellemskole
eksamensbevis fra 
GI. Holte skole 
1942.
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piger ventede på at blive budt op til dans. Jeg  var begyndt at ryge cigaret
ter lige som de andre, men de var jo rationerede. Malmberg nede i 
Brugsen sagde, at da jeg ikke var så gammel, kunne jeg kun få en pakke om 
måneden. I slutningen af krigen købte vi engelske cigaretter til sortbørs
priser. Bageren solgte dem, når han kom på sin rundtur med brød og 
kager til Bjerggården, og de kostede 21,50 kr. pakken. Det var mange 
penge, og en god del af ugelønnen gik så til det.

En dag på arbejde på Suhrs plantage fik vi en væmmelig oplevelse. 
Pludselig kom tyske soldater farende ind imellem æbletræerne, og inden 
vi vidste af det, var de kørt væk med tre unge mænd, som vi arbejdede

Mejerivognen fra 
Kohave Mejeri fo
tograferet på Atte- 
mosevej foran ind
gangen til GI. 
Holte Hotel 1931. 
Kusken fra Trorød 
hed Viggo Peter
sen.



hjemkomsten fra 
Frøslev i 1945.

sammen med. M in ven Erik var en af dem, de havde alle tre store fuld
skæg, og da de kom ind til politigården i København, fik de besked på at 
barbere dem af, ellers kunne de få lov til at vaske gulv med dem! Tyskerne 
undersøgte Eriks værelse, han boede oven på hos smedens Lilly og hendes 
mor i den gamle smedie på hjørnet af Egebækvej og Attemosevej. Ty
skerne fandt dog intet. Han havde hængt alle sine illegale aviser, »Frit 
Danmark«, op på bagsiden af klædeskabet. Jeg  ved ikke rigtig hvad, der 
blev af de tre efter krigen, kun fik jeg at vide, engang jeg var hjemme på 
ferie fra udlandet, at Erik var kaptajn i den danske hær.

Min egen storebror, der også hed Erik, var frihedskæmper, uden at vi 
vidste noget om det i begyndelsen. Han var elektriker og deltog i flere 

Bror Erik efter store »brag« inde i København. Uheldigvis tabte han sin lommebog un
der en sabotagetur, og så måtte han »gå under jorden«. På den måde fik vi 
at vide, hvad han havde været med til, for han måtte fare rundt hos tanter 
og onkler og sove en nat her, en nat dér. Til sidst fik han en chance for at 
komme til Sverige. Han nåede frem til Helsingør banegård og satte sin 
kuffert til opbevaring, mens han skulle vente. Men tyskerne lavede razzia 
på stationen, og skønt han spiste sin billet til kufferten fandt de den og tog 
ham straks med. En dag fik far et brev fra en fremmed person. Ved
kommende havde været ombord på Storebæltsfærgen den dag Erik i åben 
togvogn sammen med mange andre blev ført til Frøslevlejren. Erik havde 
stukket en seddel ud til den fremmede, der var så venlig at sende den hjem 
til os. Sådan fik vi at vide, hvor han var, og han blev i Frøslevlejren indtil 
krigen var slut.

Jeg  var efterhånden 17-18  år og syntes, at jeg snart måtte blive til noget. 
Jeg  fandt på at blive plejerske på Ebberødgård (Svaneparken) i Birkerød. 
Der var jeg faktisk i 8 måneder, men der var mangel på plejersker, så man 
fik ikke sine fridage, og jeg var på nattevagt i næsten fire måneder. Samti
dig savnede jeg vennerne i GI. Holte, så når jeg havde fri, for jeg hjem til 
fods gennem Rude Skov, forbi Høje Sandbjerg og ad Gl.Holtevejen. N år 
det blev aften, måtte jeg tilbage igen, og det var sommetider midt om
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Montgomery på vej igennem København i de glade sommerdage i 1945.

natten. Jeg  havde altid en stor pose æbler med, og det gik hurtigt igennem 
skoven i mørket. Tilsidt holdt jeg op med det arbejde og kom hjem til 
plantagen igen.

Man kunne ikke få cykeldæk, folk brugte strimler af bildæk, ja, nogle 
fandt på at sætte korkpropper i fælgen og raslede afsted på dem. Det 

En cykeltyv kunne ske, at de der ejede dæk, fik deres cykler »skrællede«! Da sådan en
tyveknægt en dag blev taget på fersk gerning, tog nogle af GI. Holtefol- 
kene loven i egen hånd. Han blev tvunget til at gå ned midt i GI. Holte- 
gade og råbe: »Jeg har skrællet cykler!«
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Befrielsen

N år der ikke var flere æbler at plukke om efteråret, tog vi job som 
rengøringsdamer og husassistenter på løs basis. Vi gik bare ned på Ar
bejdsanvisningen, der lå på Øverødvej 21 overfor Biografen i Holte, og 
der var altid arbejde at få. Den eneste måde at få penge på var jo at 
arbejde, ikke noget med bistand, i hvert fald ikke til unge mennesker.

En aften, da vi var i biografen, jeg husker ikke hvilken film, vi så, blev 
filmen pludselig afbrudt. Vi troede filmen var knækket, det kunne jo ske, 
så folk begyndte at pifte og råbe, men så kom en mand frem i lyset og 
sagde: »Krigen er forbi, tyskerne har kapituleret!« Sikke en ståhej der

Lizzie og Tove foran 
Brugsen i GI. Holte 
1946. Det er ikke vores 
barnevogn, til gengæld 
er min kommende 
mand Tom som foto
graf kommet med på 
billedet.
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Tom Poore som gæv engelsk soldat Foran hjemmet på Øverødvej 1947, 
1946. kort før jeg rejste med Tom til Eng

land.

blev. Da vi skulle hjem med bussen, sad vi oppe på taget og sang af glæde. 
Det var lidt farligt, for træerne var ikke så høje langs vejen, men der var da 
ingen der faldt af. Det var spændende dage, vi pjækkede fra arbejde og tog 
til København og så de engelske krigsskibe ved Langelinie, og da Mont
gomery kørte gennem byen, sad jeg oppe i en lygtepæl på Strøget.

En af veninderne fandt pludselig på at tage job helt ovre i Kolding. Hun 
skrev, der var rart derovre, så vi var nogle stykker, der tog arbejde på 
sygehuset dér. Der var en overgang, jeg kunne have tænkt mig at blive 
sygeplejerske, men jeg tog intet alvorligt nok. Mens vi var i Kolding,
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En engelsk soldat på 
orlov.

mødte vi nogle engelske soldater i en danserestaurant, Trocadero, og de 
foreslog, vi skulle prøve at blive censorer i den engelske hær i Tyskland, 
for vi kunne jo sproget. Vi tog til København til samtale og en prøve. 
Resultatet var godt nok, men da de hørte, vi var under 21 år, ville de 
alligevel ikke antage os, så vi måtte tibage til sygehuset igen.

En dag blev en engelsk soldat ved navn Tom Poore bragt ind med 
hjernerystelse. Han var faldet ned ad en trappe. Så nu lå han der i sengen i 
stedet for at nyde sin fire dages orlov fra Tyskland. Da han blev udskrevet, 
fik han fire dage til, og jeg tilbød at vise ham rundt, da alle hans kam
merater var rejst. Efter han var taget tilbage til Tyskland, begyndte vi at 
skrive til hinanden. Året efter i april 1947 gik vi ned på Søllerød Rådhus 
ved Kongevejen og blev gift. Da jeg var 12 dage fra at være 21 år, fik jeg 
Kongebrev, som sagføreren, jeg arbejde for på den tid, ordnede for os. Jeg  
havde fået syet en dejlig ulden blå kjole, og skoene var af rødspætteskind. 
Den slags sko var der mange af under og efter krigen.

Jeg  rejste til London nogle måneder senere. Tom kom og hentede mig i 
København, og vi rejste med Nordekspressen ned igennem Tyskland. 
Toget var fyldt til bristepunktet. Det var en spændende rejse ud i den store 
verden uden for Danmark. Jeg  har faktisk boet i udlandet i 23 år, men i 
1970 vendte Tom og jeg hjem til Danmark, og vi er nu bosat i Hørsholm.
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Tom i færd med at 
skrive brev fra mili
tærbasen i Tyskland 
1946. Jeg gætter på, 
han skriver til mig 
at dømme efter fo
tografiet ved hans 
side.



Op til Holte

Op til Holte
En tilflytterfamilie på Rudersdalsvej

a f Ame Søndenbroe

Dyrene følger fortrinsvis en veksel, når de skal færdes i terrænet. Det gør 
vi mennesker også, for når vi begiver os ud, følger vi som regel anlagte 
veje og jernbaner. M in far og mor benyttede toget, da de i 1920’erne 
begyndte at tage ud af København for at se, hvordan der så ud oppe i det 
nordsjællandske sommerland. Holte var et oplagt udflugtsmål, smukt be
liggende, omgivet af skove og med mange søer strøet omkring i området.

Holte Station var oprindeligt anlagt på Nordbanen i 1864. Som vi ser 
den i dag, er den et resultat af en total ombygning i 1890 ved arkitekt 
N .P . C.Holsøe. Som så mange andre stod mine forældre af toget i Holte 
på deres søndagsudflugter. I begyndelsen var målet nok blot skoven og 
søerne. Men snart blev det til et beskedent sommerhus og til sidst en villa 
og fast bosættelse i kommunen.

I dag har Søllerød Kommune godt 30.000 indbyggere. I den periode, 
som nu skal beskrives, var tallet langt mindre. I 1921 var der kun 8.489 
beboere i vor kommune, der dengang blev betegnet som Søllerød Sogn. 
Tyve år senere i 1940 var befolkningstallet steget til 12.659, en stigning på 
49%. Tilflytterne kom hovedsagelig fra hovedstaden. Pengene var ikke 
store i tyverne og trediverne, og det var måske derfor, at Københavnere 
og andet godtfolk, der gerne ville have lidt jord under neglene, købte 
nogle kvadratalen jord i Søllerød-området.

Hvordan kom man i begyndelsen af tyverne »op til Holte«, som man 
sagde dengang? Københavnerne betragtede Holte som værende noget
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Til venstre Litra O-, til højre Litra K-lokomotiv. Begge fra 1890’erne. K-maski- 
nen fremførte hurtigtogene mellem København og Hillerød-Helsingør, mens O- 
maskinen trak lokaltogene København-Holte. De blev begge erstattet af anden 
trækkraft i slutningen af 1920’erne. (Fra »Jernbanens Hvem Hvad Hvor«. Politi- 
kens Forlag 1959).

langt ude på landet. Det var en slags rejse at komme dertil. Den begyndte 
inde på Hovedbanegården, men det var dumt at tage bumletoget, hvis 
man ellers skal tro et læserbrev i Søllerød Tidende 1922. Her påstod en 
læser, at toget bevægede sig mod Holte med en »middelalderlig fart« på 
Nordbaneforbindelsen. Når det standsede på alle stationer varede en tur 
på 16 km til Holte 47 minutter! Læseren omtaler ikke, at ifølge den 
officielle køreplan var den 18,9 km lange rejse fra København til Holte sat 
til 3 1 minutter. Under alle omstændigheder var det klogere at tage Hil- 
lerødtoget, der ikke standsede mellem Østerport og Holte. Her kunne 
turen gøres på 20 minutter (i øvrigt nogenlunde som i dag).

M ed toget Togstammen blev trukket af et velpudset, kulfyret damplokomotiv.
Som regel bestod toget af et antal kupévogne, hvor kupéen var ret smal og 
gik på tværs af kørselsretningen. I hver side var der en dør med en god og 
sikker lyd, når den blev smækket i. Billetteringen skete undervejs. A f 
naturnødvendige grunde måtte denne foregå udefra. Konduktøren balan
cerede på et trinbræt, og han havde nogle bøjler at holde fast i. N år han 
nåede frem, bankede han med tangen på kupévinduet. Denne lyd var 
undertiden indledningen til en vis form for panik. Billetterne skulle frem 
og en stærk mand udvælges. Han stak venstre hånds pegefinger i messin-
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Holte station

Turen fi~a stationen

gringen foroven på vinduet. Med højre hånd trak han i den lange læder
strop. De to bevægelser skulle synkroniseres, og så gled vinduet ned. Ind 
kom først en dampsky, som gav passagererne en lyserød smag i munden. 
Derpå fulgte konduktørens hoved med kulpartikler i øjenkrogene. Hans 
to albuer blev anbragt indenfor. Med venstre hånd greb han billetten og 
med tangen i sin højre hånd klippede han et hul. Så tog han til kasketten 
og forsvandt i røgen.

Vel ankommet til Holte station kørte lokomotivet efter behov hen og 
fik påfyldt det bløde vand fra Vejlesø. Passagererne gik over banelegemet, 
igennem stationsbygningen og ud på pladsen. Turen kostede i begyndel
sen af tyverne ca. 5 øre per km, altså kr. 1,60 t/r København-Holte. 1 1928 
var prisen kr. 2,10 på 2. klasse.

På stationspladsen lå til venstre et posthus opført 1916. Overfor statio
nen førte en trappe op til »Skansen«. En ret stor træbygning med veranda 
og servering. Den var opført i 1888 af den daværende ejer af Hotel N y- 
holte Anders Månson. Dengang kaldtes den »Jagtpavillonen«, og der ud
skænkedes »Jagtpunsch a la Frederik VII«. Siden blev det mere prosaisk, 
også hvad navnet angår. »Klippen« kaldtes stedet bl.a. Pavillonen om
byggedes flere gange, senest i 1924. Udsigten hen over banelegemet til 
Vejlesø var flot. Det var hotelejer H.P. Nielsen, N y  Holte Hotel, som 
ejede denne sommerrestaurant, da min familie kom til Holte. Pavillonen 
forsvandt i forbindelse med stationsvejens udvidelse, men posthuset eksi
sterer stadig.

Lige overfor stationen lå lave røde træbygninger med en kiosk i midten. 
Til begge sider var der cykelparkering. Det kostede 10 øre at holde her, 
hvis man altså ikke havde betalt et månedskort. I kiosken sad en dame, 
som nøje overvågede, hvem der kom og gik. Når man på en varm som
mereftermiddag hentede sin cykel, duftede der så godt inde i skuret.

De rejsende havde to muligheder for at komme fra stationen. Den ene 
var at lade sig befordre. På stationspladsen holdt hestedroscher. Disse 
fandtes frem til 1922, hvor de helt blev afløst af motordroscher. Taxierne
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Kongevejskrydset

Jernbanepavillonen ved Holte Station som den så ud omkring 1924.

havde en morsom kaleche. På sommerdage stod den åben. Kalechen var 
nærmest som en tilsvarende på en barnevogn, men den var forholdsvis 
smal. Resultatet blev, at de bagerste passagerer sad med hovedet i den 
friske luft. Det var gangbesværede og velbeslåede som tog en drosche. 
Den anden mulighed var at begive sig afsted til fods, og det gjorde de 
fleste. De gående spadserede op ad bakken, forbi sommerrestauranten og 
fulgte dernæst stien i Geels Skov hele vejen ned til Kongevejskrydset. Der, 
hvor Rønnebærvej udmunder, og hvor der i dag er anlagt parkeringsplads, 
lå en interimistisk fodboldbane. Mange Holtedrenge lærte her at sparke 
til en bold.

Helt fremme ved Kongevejskrydset stod en pragtbøg. Den væltede i 
stille vejr i begyndelsen af 1930’erne. Tæt derved en prægtig rødbøg om
kranset af en bænk. Ikke nogen ølbænk, men en hvile- og sladrebænk.
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Hvor skal vi bo?

Hans Jacobsen fra  
Vejlegården

Rødbøgen skulle fjernes med rod i 1945/46, men den væltede, før man 
begyndte at grave. Poul Jonstad-Møller var med til at skære begge træer 
op. Samme Jonstad-Møller var oprindelig forstmand ansat ved Geels 
skov. Han etablerede sig senere som entreprenør med fældning af van
skelige træer som speciale. Mange har købt hans brænde fra udsalget på 
Søllerødvej (der hvor der før var ridehus og nu tennisbaner). På stedet kan 
man i dag kun købe et sankekort.

Der, hvor Søllerød Rådhus nu ligger, var der planteskole. Den havde 
god søgning, for der blev anlagt mange nye haver i Holte. Min far købte 
alle sine planter til sin have her. Man blev ekspederet af hr. Petersen, som 
holdt til i et hyggeligt lille træhus med spidst tag. Indenfor i loftet hang i 
lange rækker frøposer. Blomsterfrø til venstre og urtefrø til højre. Da 
Søllerød Rådhus skulle bygges lige før den anden verdenskrig måtte plan
teskolen flytte til pladsen foran Søllerød kirkegaard på Søllerødvej. Hr. 
Petersens lille hus flyttede med, og det står der stadig.

Der var naturligvis flere områder i kommunen, som i tyverne kunne 
interessere grundkøbere og kommende sommerhus- eller helårsbeboere. 
Dronninggårdskvarteret var endnu ikke fuldt udbygget, men grundene 
var nok også for dyre for de fleste. Så var der et område omkring Ernst 
Bojesensvej og et andet i den del af Rudegårdskvarteret, som ligger øst for 
Kongevejen og nord for Rudersdalsvej op mod Rudeskov. Men det største 
sammenhængende frie areal var i trekanten mellem Rudersdalsvej og 
Øverødvej. Afgrænset mod vest af Pileallé og mod øst af Øverød Torv. 
Det er svært at sige, hvorfor det blev her vi bosatte os, men arealet med 
den svage hældning mod syd ligger godt for solen. Den acceptable pris på 
grunden har naturligvis spillet en væsentlig rolle for min fars valg af 
grunden. Helt præcis: Rudersdalsvej nr. 52 (senere nr. 70, matr.nr. 2 iq af 
Øverød), på hjørnet af den projekterede Rønne Allé (senere Vestre Para- 
disvej’s forlængelse).

Hele arealet nede fra Kirsebær Allé i vest og markvejen (den kommende 
Vejlegaardsvej) i øst, og et stort areal vest for Rudershøj og over til Land-
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Udsnit af måle- 
bordsblad fra 1930 
(mål 1:20.000). Den 
helt lige brede vej 
er Kongevejen, og 
de ledige arealer ses 
som hvide områder. 
Det var det 
»tomme« område 
inde i cirklen, der 
blev vor verden, og 
grunden lå i vej
krydset midt i cirk
len. Gartneriet 
Valdmosen lå ved 
mosen øverst til 
venstre i cirklen.
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Gninden købes

Sommerhuset opføres

sebakken op mod Rudeskov, samt hele Valdmosegartneriet med jordene 
omkring mosen, ejedes af gartner og landmand Hans C. Jacobsen, som 
var søn af ejeren af »Vejlegaarden«. Hans Jacobsen havde været i gart
nerlære på »Gjeddesdal« sydvest for København, og arvede fra »Vejle- 
gaard« de beskrevne arealer. 1 1900 anlagde han Valdmosegartneriet (mu
ligvis havde det tidligere heddet IFaldmosen). På gartneriet blev især 
dyrket Adiantum (Venushår) og Ficus (Figenplanter). Jacobsen fik flere 1. 
præmier på gartnerudstillinger. I årenes løb blev mange grunde solgt fra, 
men Hans Jacobsen blev aldrig en rig mand. Ikke at han nogensinde havde 
haft et par spenderbukser på. Det var hans økonomiske administrator, 
som var lidt for »dygtig«. »Det var lidt synd for Hans, han fik aldrig noget 
ud af sit slid«.

Det var af H .C . Jacobsen, at far i 1926 købte så mange kvadratalen jord, 
hvad der svarer til 1.350 m2, for den nette sum af kr. 3.802,50. Handlen 
blev berigtiget af overretssagfører V. Buemann, Rosenborggade 2. Sagens 
omkostninger beløb sig til kr. 199,95 heraf salær kr. 35,-.

Det var en dejlig grund. Let skrånende mod syd. Beplantningen bestod 
til 100% af græs, hovedsagelig kvikgræs. Far var en flittig mand, så han gik 
i gang med spaden. På Rudersdalsvej (i det der blev nr. 66) boede tøm
rermester Lars Jørgen Sørensen. Bondesøn fra Mønge i Nordsjælland. 
Han stillede sig op med skrævende ben og rystede på hovedet. Men K ø
benhavneren vendte hver en græstørv. I slutningen af 1926 var operation 
kvikgræs afsluttet. Far tørrede sveden af panden og gik over til tøm
rermesteren og spurgte: »Sørensen, kan De bygge mig et sommerhus?«

Da jeg i august 1927 fyldte ét år, stod sommerhuset færdigt. Min søster 
var 6 år og mor og far 31 år gamle. Huset bestod af to små opbevarings- 
rum, et afskærmet køkken og en lille stue. Køkkenet var udstyret med to 
primusapparater. Der var køjesenge. Jeg  sov i barnevognen. M in søster i 
en kasse, som undertiden også tjente som høkasse. I alt var der godt 13 m 2. 
Selv kan jeg naturligvis intet huske fra de første år, men min søster har 
fortalt, at der var hyggeligt og rart, men at der lugtede stærkt af den finske
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Gärtner Hans Ja 
cobsen (1867-1949), 
fotograferet om
kring 1930.
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tjære, som brædderne var smurt ind i. Finsk tjære var det gængse produkt 
til træbeskyttelse dengang.

1 1930 blev huset udvidet med veranda og et lille køkken. På køkkengul
vet blev anbragt et isskab, en cylinderformet hvidemaljeret tingest, der 
stod på tre ben og havde et fladt tungt låg. Indeni var den ene halvcirkel til 
madvarer, mens cirklens anden halvdel havde en indsats. Heri kom vi den 
is, som blev leveret fra Krystalisværket Sødal. Under isskabet var en tud,

Farmor Adolphine 
på grunden i 1927 
sammen med for
fatteren (et år), min 
søster Paula og min 
mor Ingeborg.
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V

hvorfra smeltevandet dryppede ned i en skål, og så gjaldt det ellers om at 
huske at tømme skålen.

M or og far var fra København. Børn af en politibetjent og et postbud. 
De anede ikke mere om en plante, end at den skulle have roden nedad, 
kærlig pleje og vand. Tømrermesteren havde sin tømmerplads langs grun
den — der hvor Rønne Allé kom. Far tømte tømrernes lokumsspand. M or 
sagde »U F«, men planterne groede. Vi fik så mange jordbær, at jeg fik rød 
hale. Midt i denne paradisiske have boede vi hele sommeren. Der var vand 
på grunden. Vandmåleren og stophanen var anbragt nede i en brønd med 
trælåg over. Dernede var der skummelt, fugtigt og altid én eller flere store 
fede tudser.

Sommerhuset foto
graferet 1931. Til 
venstre huset fra 
1927 med sadeltag, 
til højre den til
byggede veranda fra 
1930. I baggrunden 
ses huse på Øve
rødvej. Hele som
merhuset blev ned
taget og kørt bort i 
I933-
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De omkringboende

Min søster Paula til venstre, min mor til højre og jeg selv i midten i 1928.

Mod syd kunne man se ned over markerne til husene langs Øverødvej. 
Lige omkring os var der dog flere helårshuse. I nr. 72 boede disponent Eli 
Wissing (de byggede i 1927) med frue og adoptivdatteren Ellen. Kontorist 
på Holte station og senere redaktør ved Søllerød Tidende Vald. Wendt 
opførte i 1929 sit hus på nr. 74. Nr. 76 blev bebygget i 1932 af kommune
lærer Oluf Hansen. Meget senere, i 1951, flyttede vice- senere skolein
spektør Knud Weise ind her. Så var der tre W -er på stribe.

Lige overfor os lå et stort flot hvidt hus ejet af kontorchef Henry 
Hegner. Oprindeligt var det et sommerhus opført i 1919. Han viste sig 
sjældent, men de gange man så ham, var han altid velklædt med jakkesæt 
og stiv flip. Hans grund gik lige fra Ruderdalsvejkrydset og op til den 
kommende Søndre Paradisvej. På den vestlige side løb Møllersvej (senere
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Vestre Paradisvej) som førte op til Paradiset. Ud for Hegners udkørsel i 
nr. 8 (senere Vestre Paradisvej nr. 30-32), kunne man ikke køre videre, for 
her var anbragt et stort rødt stakit med en låge. Området nordover var ejet 
af murermester J.C . Møller. Bag stakittet havde han oplagsplads med 
diverse baljer og stilladsbrædder. Han boede privat på Rudersdalsvej nr. 
18. M øller var en person, som vi børn havde respekt for. Han kom på 
cykel og var altid iført store tunge murertræsko med spidse snuder, han 
var en kraftig mand med et stort hoved og en bred mund. Ansigtet var

Husene langs Rudersdalsvejs sydside, fotograferet i 1933. Vores lille sommerhus 
stikker op lidt til højre for midten og til venstre ligger (nuv.) nr. 62-66, til højre 
(nuv.) nr. 72-76.
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»Larsens Pensionat«

Holte Flytte
forretning

rødmosset og altid forsynet med »grammofonstifter«. Han gik højst én 
gang om ugen til barberen.

A f andre »gamle« beboere i kvarteret kan nævnes isenkræmmer Carl J. 
Boeck, som opførte grundmuret hus i 1919. Han boede på Vestre Paradis
vej nr. 39 B (som det senere kom til at hedde). Mest kendt af mange var 
dog nok huset på den senere Vestre Paradisvej nr. 37. Det blev i 1921 
opført af tømrer Jørgen Rasmussen (fra Ellensvej og Skovvej). Det var et 
ret stort hus, der i nogen grad lignede et badehotel. Materialerne stam
mede fra nedrivninger i København. T il skillevægge blev anvendt brugte 
brædder fra de trækasser, som de importerede Fordbiler ankom i. Huset 
var i 1936 ejet af Alfred Larsen, der var flyttet hertil fra Lolland. Han var 
banearbejder på Holte station. Sammen med sin kone drev han desuden 
»Larsens Pensionat«. Fru Larsens ansigt var rødblisset. Det så næsten ud 
som om hun var blevet bidt af væggelus. Men maden var god og solid og 
passede til pensionatets ti kostgængere, der i reglen havde hårdt fysisk 
arbejde. Middagsmaden kostede omkring 1 kr. pr. måltid. Huset rummede 
værelser til fem pensionærer, men under krigen måtte en af disse rømme 
sit værelse, fordi krigstidens brændsel, tørvene, skulle i tørvejr. Sammen 
med datteren Ruth etablerede familien Larsen sig senere med en kro i 
Hundested. I 1947 overtog havnearbejder Lauritz Lauridsen fra Esbjerg 
huset. Der kom ny ejer i 1975 og udlejning af værelser sluttede i 1977. 
Ombygninger fandt sted i 1979, og i dag er huset moderniseret til ukende
lighed og fremtræder som en smuk lidt italiensk præget ejendom.

A propos tømrer Jørgen Rasmussen. Han byggede også huse på Skovvej 
og på Ellensvej. Ellensvej gik fra Stationsvej ned mellem de to nuværende 
forretninger »Paris i Holte« og »Netto«. Jørgen Rasmussen var tillige 
vognmand og havde sit kontor på Ellensvej 3. I 1918 overdrog han sit 
firma »Holte Flytteforretning« til sønnen Hans Martin.

En af Holte Flytteforretnings mest opsigtsvækkende flytninger foregik, 
da jeg var et par år gammel. Det var transporten af en dampkedel fra 
København (Nørrebro station) til vaskeriet »Sødal« ved Søllerød Sø i
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En nu helt glemt tradition: Udflugt til Høje Sandbjerg med kaffe pinsemorgen. 
Min far med kaffen og venner fra Rudersdal, pinsen 1932.

1928. Kedlen var så tung, at en særlig vogn bagerst agerede bremse ned ad 
den stejle Søbakkevej til Sødalen. Hos »Sødal«, der nu rimeligt nok blev 
kaldt »Sødal Dampvaskeri«, blev et hus bygget op udenom den ny damp
kedel. Da dampvaskeriet »Sødal« måtte lukke, blev huset revet ned igen 
for at få kedlen ud. Det blev atter Holte Flytte- og Vognmandsforretning 
som transporterede den nu sønderskåme kedel bort. »Sødal«, der var 
blevet grundlagt i 1842, indstillede sin virksomhed den 1. oktober 1974 og 
opnåede således den agtværdige alder af 132 år. Siden 1963 har Holte 
Flytteforretning været ejet af Ove M . Pedersen. Dette velkendte firma på 
Skovlytoften kan den 1. november 1997 fejre 100 års jubilæum.
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Forfatteren med spej
derbælte i positur i 
1933, seks år gammel.
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Landlivet

Valdmosen

Søndagsgæster i sommeren 1932. Min mor er omgivet af mine fastre, Anna og 
Thyra og farbror Peter. Forneden sidder tømrerens søn Carsten Sørensen, min 
søster Paula og jeg selv.

Dengang i trediverne havde man maximalt 14 dages sommerferie, (de 
fleste havde kun 8 dage i henhold til ferieloven af 1938), så far måtte på 
arbejde, mens vi andre blev boende i sommerhuset. Dog måtte min søster 
med til Johannesskolen i København ledsaget af far. N år far fra toget kom 
hjem om aftenen var han temmelig forpustet, men Pile Allé-bakken var 
også skrap at forcere på cykel.

Far blev gode venner med gartner Jacobsen. Sugede viden til sig om 
den ædle kunst at dyrke planter. På gartneriet lå Valdmosen, ikke så lille 
en sø endda. Alle planter blev vandet med søens vand, som blev pumpet 
op af en trofast ældre hest, som troligt gik rundt i sin vandgang. Far fik lov
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Frii Jacobsen

Søndagsgæster

Nye huse og veje

til at fiske i mosen. Karasser købte han i en butik under Nørrebro station. 
De fik en trefløjet krog i ryggen. Denne madding gav mange gedder. Jeg  
lærte tidligt, at gedder har betydelig flere ben end vi mennesker. Den 
mest markante person på gartneriet var fra Christine Jacobsen. Hun var 
en meget bestemt dame, lille, fuget og altid iført en kyselignende hoved
beklædning. Sikkert et godt menneske, men på os børn virkede hun nær
mest frygtindgydende.

Som dreng ville man gerne gøre det som far gjorde, så nu og da tog vi 
knægte mod til os og gik over og spurgte fra Jacobsen, om vi måtte fiske i 
Valdmosen. Konversationen var besværliggjort af, at fruen var tunghør 
eller måske rettere stokdøv. Hjælpemidlet var en sælsom opfindelse, som 
jeg aldrig før havde set i brag. Det var et hørerør -  nærmest formet som 
en Storm P-shagpibe. Den tynde ende blev holdt mod øret. Tragten mod 
den talende. Det skete, at svingningerne trængte igennem, men som regel 
blev problemet løst med tegnsprog. Vi drenge fniste meget, da vi med 
ryggen til og med vore hasseltræs fiskestænger i hånd spankulerede mod 
mosen. Der var mange snoge, og det var spændende, om vi fangede noget.

M or plukkede bær og passede sine dværghøns. N år vi om efteråret 
flyttede tilbage til Frederiksberg, måtte de små høns lade livet. Far tog fat 
med en økse. Det skete, at hønsene hovedløse løb deres vej. M or nægtede 
at spise dem, men søndagsgæsteme havde ikke kendt de små puttehøner, 
så de nød dem. Alle gæster fik blomster eller bær med sig hjem. Tog
kupeerne søndag eftermiddag var fyldt med blomster, bær og fragter fra 
sommerhushaveme i Holte. Dette søndagseftermiddagssyn er forsvundet. 
Rejsen er blevet mere ren, men mindre farverig.

I kvarteret skete der en hel del i 1933-35. J e8 var da en 7-8 år. Tøm
rermester Sørensen opførte sommerhuse på Rudersdalsvej nr. 55 og 57. 
Min far solgte vort sommerhus »på roden«. Det var lidt vemodigt at sige 
farvel til det lille træhus, men spændende at se det blive kørt bort på en 
stor lastbil. På grunden blev i stedet bygget et stort flot toetages helårshus 
i gule sten, og med et cirkelrundt vindue i facaden. Et rigtigt funkishus,
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Funkis-villaen

Rudersdalsvej 70, opført 1934. Tegnet af arkitekterne Blytman og Seehuusen. Her 
ses huset fra vejen, fotograferet i 1944 af John E. Carrebye.

typisk for sin tid. Det var tegnet af arkitekt Seehuusen. Indvielsen foregik 
den 3. november 1934, og ved middagen samme aften var samtlige hånd
værksmestre med. Det gik ikke stille af!

Vi to børn fik nu hvert sit værelse, og det var dejligt. Grunden var for 
lille til det store hus. Derfor købte far en grund til i havens forlængelse. 
Det kunne man endnu dengang. I 1935 blev der bygget en garage, og en 
Pontiac med kuffert bagpå erhvervet. Det var en rummelig bil med plads 
både til Far’s La Corona-cigar og Borsalinoen på hovedet.

Rønne Allé blev i 1935 omdøbt til Vestre Paradisvej. Tegneren Poul E.
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Indendøre i Ru- 
dersdalsvej 70, foto
graferet i 1944. 
Øverst:
Dagligstuen, hvor
fra man gennem 
glasdøren kan se 
ind i spisestuen. 
Nederst:
Min søster Paulas 
værelse. Hun var da 
23 år og havde egen 
radio og moderne 
møbler.
Fotograferet af 
John E. Carrebye.
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Indendore i Ru- 
dersdalsvej 70, foto
graferet i 1944. 
Øverst:
Herreværelset.
Nederst:
Kælderen med bil
lard og erindringer 
ffa husets indvielse 
malet på loftsbjæl
kerne.
Fotograferet af 
John E. Carrebye.

2 1 1



Indtægter og pi-iser

Episoder

By stævnet i Øverød

Johansen flyttede ind i sit nye hus i nr. 35. I 1936 fulgte vekselerer Otto 
Jensen efter i nr. 33. Vejlegaardsvej (den tidligere markvej til den i 1927 
nedbrændte Vejlegård) blev etableret i 1938, og her blev bygget mange 
huse. I det store og hele begyndte kvarteret i slutningen af trediverne at 
ligne sig selv, som det ser ud i dag.

Man kan undre sig over, at der blev bygget så meget i midten og slut
ningen af trediverne. Men nogle var der altså som havde en årsindtægt på 
hele kr. 20.000,-. Og så var der jo råd til både hus og bil i Holte. Skatten 
kunne aldrig komme over de 50%, fordi betalt skat kunne fratrækkes, og 
arbejdslønnen var lav, så det var overkommeligt at lade et hus bygge.

Det lyder måske billigt, at man i 1937 kunne købe en liter sødmælk for 
38 øre, men var det nu også det? Dengang tjente en arbejdsmand eller 
kommis 42 kr. om ugen for 48 timers arbejde, svarende til 87 øre/timen. 
Var han i arbejde hele året, betød det godt 2.000 i årsindkomst. Skatten 
reducerede timelønnen til ca. 75 øre netto, hvorved de 38 øre, som mæl
ken kostede, stort set svarede til 30 minutters arbejde. N u koster en liter 
mælk ca. 5.- kr. Med en minimums løn i dag på kr. 64,-/timen og en skat 
på 54% bliver der kr. 29,- tilbage eller ca. 48 øre i minuttet. Altså en 
arbejdsindsats på kun ca. 10 minutter og en liter mælk er hjemme. Det er 
for øvrigt pudsigt, at går man tilbage til 1927 kostede 1 liter benzin, 1 liter 
sødmælk eller 1 flaske øl alle det samme: ca. 27 øre. I dag er forholdet 
uforandret. Disse tre ting koster stadig nogenlunde det samme, nemlig 
omkring 5-6 kr.

Kolonialvarer blev indkøbt hos købmand L.M . Hansen i Øverød. Han 
drev sin butik fra 1929 til 1942. En dag i 1942 ringede det på døren. Far 
lukkede op. Udenfor stod i sort diplomatfrakke og stiv hvid knækflip 
købmand Hansen. Han ville præsentere os for sin efterfølger Thorsen. 
Der var stil over det dengang. Thorsen med sønnen driver stadig den 
gamle forretning.

Stod man i køkkenet, kunne man undertiden godt blive lidt overrasket. 
Pludselig stod der en stor mand i døren, med kurv over armen, og som



Spisestuen, 1944. 
Fotograferet af 
John E. Carrebye.
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noterer fo r  Tiden følgende Priser:
V i ] /2 1h  V io

P isk eflø d e ..................  290 145 75 31
Fløde Nr. 1 .............. 170 88 45 20
Fløde Nr. 3 .............. 95 50 28 13
Jerseym æ lk ................  48 25 15
Børnem ælk .............. 48 25 14
S ø d m æ lk ....................  38 20 12
H alvsk. M æ lk .........  25 14
K æ rn e m æ lk .............. 25 14 8
Skm. M ælk................  15 9

Vejlesovej 20 - H olte - Telefon 31 
U d sa lg : S ta tion sve j 10, Telf. 132 

Kongevej 29, Telf. 1432

V ore V o g n e  kører overalt

Da jeg i 5. klasse i 1938 skrev stil om Dronninggårds Mejeri illustrerede jeg den 
med en prisliste over mejeriets produkter, som ses her.

med høj røst forkyndte: »Det er bageren«. Han bragte brød fra det lille 
bageri på Øverød Torv. I 1921 havde tømrermester P.Christensen fået 
tilladelse til at etablere et konditori ved Bystævnet i Øverød. Dog kunne 
myndighederne ikke godkende, at der lå en mødding »umiddelbart op ad 
Konditoribygningen«, og de forlangte tilmed, at gulvet i det planlagte 
bageri skulle beton-støbes. Det var rimelige krav, og bageriet kom da også 
i gang i det endnu eksisterende hus, kaldet »Kastaniehytten«. Senere blev 
Kastaniehytten indrettet til grønthandel, mens bageriet flyttede over i den 
nu nedrevne forretningsejendom på hjørnet af Øverødvej og Søbakkevej. 
Det var herfra vi fik brød. Min onkel Richard, som var snedker og lidt af 
en spøgefugl, sagde engang til bagerbudet: »Stik mig lige to sofarygge« -  
Tavshed -  »Ja, altså to rosenbrød«. Bagerens bil fik under krigen fjernet
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»En ulykke«

Kvarterets børn samledes ved festlige lejligheder -  her fastelavn vistnok i 1934. 
Jeg sidder forrest til venstre med fjerprydelse ved siden af tømrer Sørensens søn 
Carsten. Min søster Paula står i bageste række nr. 2 fra venstre.

forruden, og motoren udskiftet med en én-hestes. Den »kørte« særlig 
godt på vore gulerødder.

N år man som vi boede på et hjørne, havde man en lang hæk at klippe, 
men også nogle oplevelser. Krydset Vestre Paradisvej/Rudersdalsvej var
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Rudersdal Kro

En tur sydover i

1939

ganske farligt. Alle fire hjørner skarpkantede og ikke afrundede som nu. I 
årene lige op til 1940 fik mangen en bil en bule, og engang kom en 
motorcyklist slemt til skade. For os drenge var den bedste ulykke dog 
denne: I kvarteret havde bryggeriet »Balderskilde« en del kunder, der 
jævnligt fik leveret sodavand ved døren, men en sommerdag gik det galt. 
Den store bil skred i svinget lige ud for vores hus med det resultat, at over 
30 kasser med sodavand væltede ud på kørebanen. Det blev til mange skår 
og en boblende duft af appelsinvand og hindbærlimonade. Vi knægte 
øjnede en mulighed for en gratis vand og styrtede til med koste, skovle og 
en trillebør. Som tak for hjælpen fik vi en hel kasse til deling. Det blev en 
dejlig dag, men vi spiste ikke så meget til middag den aften.

Helt ude ved Kongevejen lå Rudersdal Kro. Den lukkede i 1990 og blev 
i 1991 ombygget til kontorhus. Kroen spillede i midten af trediverne en 
stor rolle for livet i kvarteret. Onsdag var »De røde hænders aften«. Det 
var den aften, hvor de unge piger havde fri, men også på lørdage var der 
gang i musikken. Brødrene Svend og Hardy Jensen var et par dygtige 
restauratører. Ungdom fra store dele af Nordsjælland strømmede til. En 
øl kostede 80 øre, altså 5 bajere for 4 kr., hvilket almindeligvis var ratio
nen. Wandy Tworeks svoger, overtjener Jacobsen sørgede for betjenin
gen.

Sammen med mor og far nåede vi to børn en biltur ned gennem Tysk
land lige før krigen. Vi vendte i Venedig. Den gik fra midten af juli til 
10. august 1939. Som bekendt udbrød 2 .verdenskrig den 1. september 
samme år, så det var lige før lukketid! Vi så meget på den tur, som gav os 
en forståelse for det, vi snart skulle opleve under de fem vanskelige år. I 
Tyskland var der bunkers og beskyttelsesrum overalt. Som 13-årig anede 
jeg ikke, hvad de skulle bruges til. I Berlin og München var der overalt 
bannere og hagekors. Selv børnene var klædt uniformt. Pigerne var iført 
mørk nederdel og hvid bluse. Fletninger hængende eller anbragt oven på 
hovedet. Overalt så vi troppebevægelser og skiltet »Jøder uønskede«. På 
hjemturen kom vi til Berchtesgarten -  med Hitlers Ørnerede. H er var det
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Tilbage til H. G.

Rejsen fandt sted i denne flotte bil: En Ford Gläser Cabriolet, årgang 1937, 
fremstillet i Köln. Det er familien med »kørehjelme« i bilen fotograferet i Syd
tyskland.

nær gået galt. På alle benzintanke stod »Leer«. De var bestemt ikke 
tomme, tværtimod. Ved de ganske få tanke, som var åbne kunne man 
maximalt købe 20 liter benzin, som skulle kunne holde til den næste åbne 
tank. Med fars talegaver og frækhedens nådegave fik vi dog to gange fuld 
tank og nåede Warnemiindefærgen til Gedser og første skoledag i skole
året 1939 på Holte Gymnasium.

Mine klassekammerater troede ikke rigtig på alt det, jeg kunne berette. 
Det var meget, at vi fik denne tur, men det ærgrede far, at vi ikke fik set 
noget mere af Europa, inden vi kom i giftealderen. Det var først i 1947, at 
far fik skrabet så mange svenske kroner sammen, at jeg kunne få en stålud
dannelse i Sverige.
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Mine foræl
dre fotogra
feret ved min 
søsters bryl
lup i Søl
lerød Kirke 
den 17. marts 
1945-
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M in Far

M in M or

Det hører til historien at beskrive mine forældre. Farmor hed Adolp- 
hine, så far fik fornavnet Adolph. Han blev født i 1896 og blev faderløs to 
år senere. Efter Vajsenhuset tog far præliminæreksamen, hvad der svarede 
nogenlunde til en realeksamen, som jo heller ikke findes mere. Han blev 
kontorist, prokurist og endte som grosserer i jern og stål. Han vejede sine 
godt 200 pund og var ikke sådan at flytte, heller ikke med ord. Folk, som 
er self-made, har noget særligt over sig. Han talte tysk perfekt, hæderligt 
engelsk og et morsomt svensk. Belgiere og franskmænd fik champagne og 
to kindkys. Min fars hukommelse overstiger alt, hvad jeg har mødt på min 
vej igennem livet. Han var utrolig betænksom. Elskede sin kone og sine 
børn. Holdt meget af sin have, blomster, god mad, livet, mennesker og en 
lille én. Han var irriterende at gå i biografen med, fordi han levede sådan 
med. Han talte og gestikulerede. Generelt var han skøn. Han fik gennem
ført, at der i den ejendom, hvor han havde sit kontor, blev installeret en 
elevator, for som han sagde: »Jeg kører sku‘ op, men jeg går ned, for 
nogen motion skal man jo ha’«. Den 9. april 1940 kom han hjem med fire 
hatte på hovedet og ti kasser cigarer under armen. N år lægen spurgte: 
»Hvor meget ryger De?«, svarede han: »Så meget jeg kan nå«. Helt 
sikkert, far havde brændt sit lys i begge ender. En indopereret pace-maker 
kunne ikke følge med min vitale far. Han arbejdede til han var 72 år og 
døde fire år senere i 1972, 76 år gammel.

M or var ligeledes født i 1896. Hun blev faderløs 6 år gammel og kom 
som far i skole i Vajsenhuset, hvor mine forældre mødte hinanden. Hun 
bar det gode nordiske navn Ingeborg (f.Borring). Vi børn havde en god og 
kærlig mor, lidt forsigtig måske, men til gengæld var hun flittig. Vore 
strømper blev stoppet så smukt, som var de blevet kunststoppet. Jeg  var 
isenkramlærling og skulle med morgentoget lidt over kl. 6. Det var en 
kold kop te under besættelsen i årene 1943-45. Sæderne var så kolde, at 
jeg måtte sidde på en avis. M or sørgede for, at jeg kom ud af fjerene et 
kvarter over 5. Jeg  fik morgenmad, og lige inden jeg svang mig op på 
cyklen en skefuld levertran. Smagen nød jeg hele vejen til stationen. Da
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Vi børn

far først stod op kl. 7, satte mor sig til at lære sprog i en god times tid. Mor 
gik i mange år til sprogundervisning hos fru Jönsson på Kastanievej. Uden 
egentlig flair for sprog lærte mor at kunne konversere husets mange uden
landske gæster på de tre hovedsprog. Der kan ikke sættes tal på de froko
ster, middage og omgange natmad min mor serverede for de forretnings
folk, som far havde bragt til huset.

Da der med årene efterhånden kom fem borneborn til, begyndte mor at 
rejse på vinterferie til Norge med børnebørnene. Men i 1980 sagde mor 
pludselig: »Så, nu er jeg blevet kineser«. Kort efter døde hun af gulsot på 
Skt. Lukas Stiftelsen. Med vemod solgte min søster og jeg samme år vort 
barndomshjem på Rudersdalsvej.

Mærkelig nok har vi to børn fået et liv, som på visse punkter blev 
sammenfaldende. M in 5 år ældre søster Paula blev student i 1940 og jeg 
realist i 1944 fra Holte Gymnasium. Begge blev vi gift med en klassekam
merat, som næsten 23-årige. Søster i marts 1945 og jeg i juni 1949. Min 
søster mistede sin mand, da hun var 56. Jeg  blev enkemand som 59-årig. 
Begge vore ægtefæller døde afkræft. Søster har nu sin gode ven Viggo, og 
jeg er blevet gift med endnu en klassekammerat, Ida fra »Holtegaard«. 
Nu får vi se, om vi børn også bliver lige gamle.

Mor med tre børnebørn ved Norges- 
båden »Prinsesse Margrethe« i 1961.
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Paradisegen, fotogra
feret af forfatteren i 
1992. Ved stammens 
fod står min kone, Ida, 
og skovløberen.

221



En klog kone Den kloge og opmærksomme læser sidder nok inde med spørgsmål, 
som der ikke kom svar på i denne beretning. M it bedste råd er: Gå hen og 
spørg kvarterets ældste. Damen står ved skovløberhuset lige ud til Ruders- 
dalsvej. Hun har et livmål på 8 meter, som modsvarer en diameter på ca. 
2,5 meter. Hun står strunk som en grønkålsstok. Selv om det begynder at 
regne, kan man sidde under hendes krone i mange timer uden at blive våd. 
Hun har hort og set, hvad der er sket på Rudersdalsvej de sidste mindst 
400 år. Hun er symbolet på, hvor dejligt der er her oppe i Holte.

Hendes navn er »Paradisegen«.
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Søllerød Museum
Beretning 1992

A f Niels Peter Stilling

Besøgstal

Særudstillinger

Dukkehjem

Museet på Mothsgården har i 1992 oplevet et kraftigt stigende besøgstal 
fra 8.768 i 1991 til 12 .516  i 1992. Den forøgede interesse for museums
virksomheden i Søllerød omfatter alle afdelinger af Søllerød Museum. I 
alt har 26.805 besøgt kommunens tre museumsafdelinger. Besøgstallets 
variationer år for år er en afspejlning af museets tilbud, specielt hvad 
angår særudstillinger. For Mothsgårdens vedkommende må man nok 
konstatere, at i de nuværende rammer er et besøgstal på ca. 1.000 om 
måneden maximum i de trange lokaler. Men forhåbentlig vil vi inden for 
en overskuelig fremtid kunne byde de besøgende helt andre muligheder i 
en ny museumsfløj på Mothsgården. Herom senere.

I de sidste to-tre år har vi på museet lagt stor vægt på vore særudstil
linger. Det har betydet gode besøgstal, rimelig pressedækning og slået 
museets navn fast som en alsidig kulturinstitution. Det har også betydet et 
hårdt pres på vore yderst begrænsede ressourcer og i nogen grad sat 
arbejdet med vor faste lokalhistoriske udstilling i skyggen. På længere sigt 
er det simpelthen ikke holdbart at satse på både permanente og skiftende 
udstillinger i Mothsgårdens nuværende bygninger. Det er der hverken 
plads eller ressourcer til.

Fem særudstillinger har været vist på Mothsgården i 1992. »Juleudstil
lingen«, hvis man kan kalde en udstilling, der varede indtil 1. marts, sådan, 
blev omfattet med stor interesse fra publikums side. Dukkehjem blev be
søgt af omkring 7.000 gæster i perioden 16 /11 1991 -  1/3 1992. Vi er stor
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Samlerglæder

Søllerød Rådhus

Jørgen Atidersen- 
Nærum

tak skyldig til fhv. antikvitetshandler Helle Hovmand fra Vedbæk, der 
stillede sin omfattende dukkehussamling med tilhørende dukker til rådig
hed for museet, og deltog med liv og sjæl i såvel opbygning af udstillingen 
som den daglige formidling på Mothsgården. Helle Hovmand blev hur
tigt museets »flyvende« medarbejder. Udstillingen Dukkehjem fortsatte 
sommeren over på Anneberg Museet ved Nykøbing Sjælland.

I foråret 1992 arrangerede museet i samarbejde med Historisk-topogra- 
fisk Selskab udstillingen Samlerglæder på GI. Holtegaard. Udstillingen op
træder ikke i vor besøgsstatistik, men er ikke desto mindre udtryk for en 
museal indsats i samarbejde med områdets mange historisk interesserede. 
På udstillingen vistes en række private samlinger fra Søllerød Kommune, 
nemlig modelbiler fra Sommers veteranbilmuseum i Nærum, møbler og 
andet indbo fra Helle Hovmands samlinger, et fint udvalg af lokale rarite- 
ter fra Nærum Bymuseum ved Frisør Ebbe og endelig multikunstneren 
Jacob Lunds værker (herunder bogbind og boghåndværk) fra hans tid i 
Trørød. Til dette føjede sig de private arkæologiske samlinger, der blev 
vist i et særligt rum (Se årsberetning fra Vedbækfundene) og udstillingen 
om Historisk-topografisk Selskabs virke igennem 50 år, 1942-1992. Sam
lerglæder blev vist fra selskabets jubilæumsdag den 27. februar til 24.maj.

Et andet vigtigt 50-års jubilæum i 1992 fejredes med en mere beskeden 
udstilling på Mothsgården, nemlig 50-året for indvielsen af Søllerød Råd
hus. Udstillingen fortalte rådhusets forhistorie og historie -  og lagde i 
øvrigt især vægt på den arkitektoniske side af sagen omkring Arne Jacob
sens og Flemming Lassens storartede bygning. Udstillingen blev vist i 
tidsrummet 17. marts -  14. juni. Dele af udstillingen blev siden vist på 
rådhuset.

Museets anden sommerudstilling var en hyldest til vor lokale, nyligt 
afdøde maler Jørgen Andersen-Nærum (1918-1990). Udstillingen kom i 
stand ved et samarbejde med malerens enke, malerinden Birgit Andersen. 
I alt vistes 33 værker -  herunder to tilhørende Søllerød Museum -  af 
Jørgen Andersen-Nærum og udstillingen fortalte om hans afvekslende liv
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I  skole i Søllerød

I Museets udstilling »I Skole i Søllerød« var der opstillet en skolestue med en 
voksmannequin-lærerinde ved katederet. Mange børnehaver og skoleklasser fik 
her indtryk af skolegangen for et par generationer tilbage.

fra Nærum Gadekær til de store verdenshave. Udstillingen var program
sat fra 5 .maj til 2 .august, men blev forlænget til udgangen af august.

På museet havde vi længe haft lyst til at vise en særudstilling om Søl- 
lerodegnens skolehistorie, dels fordi skolernes ældste historie er så grun
digt beskrevet af skolehistorikeren Ingrid Markussen og vor store lokal
historiker Gunnar Sandfeld (i Søllerødbøgerne henholdsvis 1971 og 
1975), dels fordi både museet og arkivet besidder et relativt stort materiale 
om skolelivet i Søllerød. Med vor museumspædagog Ole Sørensen som 
tilrettelægger blev udstillingen I  Skole i Søllerød — Fra Prinsesseskoler til 
Folkeskolen 1720-19 92  til virkelighed i efteråret 1992, ( 1 1 .september -  
25. oktober). Skønt vi som nævnt havde en del af det skolehistoriske mate
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Musik i mekanikken

Publikationer

Søllerød Scenen

Velkommen til 
Søllerød

riale selv, betød det velvillige udlån fra private gemmer, at udstillingen 
tilføjedes en ekstra dimension set fra »brugerside«, og at vor skolehistorie 
blev ført frem til nutiden.

Årets sidste særudstilling Musik i Mekanikken blev et tilløbsstykke. Den 
var også et udstyrsstykke, med et stort udvalg af mekaniske musikinstru
menter fra spilledåser til moderne CD-anlæg. Udstillingen blev til i et 
nært og frugtbart samarbejde med private samlere (Frieda og Gunnar 
Munch Andersen, Ole Pilgaard, Connie og Bertil Ribe og Per Stæhr). 
Desuden lånte Vedbæk Radioforretning ved Klaus Epe os velvilligt det 
nyeste inden for CD-teknikken. Spilledåser, fonografer, tragtgrammofo
ner, rejsegrammofoner, lirekasser og et selvspillende klaver sørgede for, at 
det blev en udstilling med lyd. Frieda Munch Andersen udarbejdede ud
stillingens plakat, og de entusiastiske samlere stillede op hver week-end 
med demonstration af deres herlige maskiner. Udstillingen varede fra 
7. november 1992 til 31. januar 1993 og blev besøgt af ca. 4.000 gæster.

At tilrettelægge, opbygge og gennemføre en udstilling er som at skrive 
en bog, men hvor det en gang trykte bevares, har særudstillingerne i 
reglen en fortvivlende kort levetid. Nok produceres kataloger, men det er 
altid med et stik i hjertet, at man på få timer nedbryder en udstilling, som 
det har taget måneder at arrangere. Anderledes med det skrevne ord. 
Museet har i 1992 været med i skabelsen af fire udgivelser, foruden vort 
engagement omkring Historisk-topografisk Selskabs nye bøger.

I begyndelsen af året udgav vi i samarbejde med Søllerød Scenen tea
terleder Bjarne Håkanssons lille bog om Søllerød Scenen 1958-1983, et 
teater og dets reportoire. Bogen bestod dels af Bjarne Håkanssons erin
dringer fra et liv med lokalteatret, dels af en fuldstændig oversigt over 
teatrets mange forestillinger siden den spæde begyndelse i 1958.

Et andet udgivelsesprojekt fra først på året 1992 var lanceringen af den 
farvelagte »guide« Velkommen til Søllerød. Guiden, der blev til en hel lille 
bog med gennemgang af egnens mange seværdigheder og attraktive land
skab, udkom også på engelsk. Museets medarbejdere med Bent Green
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Miramare

Museet kan blandt gæsterne glæde sig over mange lydhøre børnehaver og skole
klasser. Her ved »Musik i Mekanikken«, hvor Joan Nielsen indvier børnene i 
Welte-Mignon-klaverets mysterier.

Jacobsen i spidsen stod for tilrettelæggelse, tekst, fotos og annoncetegning 
til den reklamefinansierede kulturhistoriske og praktiske guide til Søl
lerød Kommune.

Som nævnt i sidste årsberetning havde museet indledt et samarbejde 
med firmaet Interdan på ejendommen Miramare ved Vedbækkysten. 
Dette resulterede i foråret 1992 i bogen Miramare, et stykke Danmarks
historie ved Vedbækkysten, forfattet af Niels Peter Stilling og udgivet af 
Interdan A/S i samarbejde med museet.

Igennem en årrække har en studiekreds på Bakkehuset i Vedbæk under
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Bakkehuset 

Baltiske Billeder

Foredragsvirksomh ed

Københavns
Amtsmuseumsråd

ledelse af Lise Thorsen arbejdet med at indsamle arkivalier og fotos til 
Bakkehusets historie. En del af dette arbejde er naturligt nok foregået på 
dokumentationscentret på Byhistorisk Arkiv, og arkivets og museets med
arbejdere har bistået med rådgivning udi historien. Resultatet af dette 
meget frugtbare samarbejde på tværs i kommunen var den smukke bog 
Bakkehuset i Vedbæk, der kunne udgives på Bakkehusets io-års dag som 
Dagcenter den n . december 1992.

Det sidste større værk, som museet har medvirket til i 1992, er udstil
lingskataloget Baltiske Billeder trykt hos Poul Kristensen med alt hvad 
dette indebærer af fornemt boghåndværk. Kataloget blev udarbejdet i 
samarbejde med Herning Kunstmuseum med hvem Søllerød Museum 
tilrettelagde udstillingen om moderne baltisk kunst. Udstillingen blev 
først vist på kunstmuseet i Herning og kom derfra til Gl.Holtegård i 
januar-februar 1993.

Som lokalmuseum har vi et naturligt ønske om at være synlige i lokal
samfundet. Dette har i tidens løb medført et stadig stigende antal kultur
historiske foredrag rundt omkring i kommunen, samt ikke mindst guidede 
ture til egnens seværdigheder til fods, på cykel og med bus. Det er en 
virksomhed, vi er glade for, da efterspørgslen efter historien er et vidnes
byrd om, at den historiske bevidsthed trives i Søllerød, og at man gerne vil 
bruge museets folk til at formidle vor egns historie andre steder end på 
museet alene. Museets virkeområde er dermed ikke indskrænket til 
Mothsgårdens og Gl.Holtegårds rammer, men omfatter hele Søllerød 
Kommune.

På flere områder er museets medarbejdere også engageret i historisk 
arbejde uden for kommunen. Især er der en tæt tilknytning til Køben
havns Amtsmuseumsråd, når det gælder københavnsegnens nyere histo
rie. Museets deltidsansatte folk og museumslederen har bl.a. været in
volveret i Regionplan-forarbejdet på det kulturhistoriske område. Dertil 
kommer et påbegyndt projekt omkring fotoregistrering af historiske huse, 
bygninger og miljøer i landskabet omkring vor hovedstad. Endelig har vi



Nye museums
genstande

som et tre-mands-team (Peter Sorenius, Jens Johansen og N.P.Stilling) 
stået for registreringen af bevaringsværdige gravminder på landsbykirke- 
gårdene i Københavns Amt. Det egentlige feltarbejde blev afsluttet i 1991. 
I 1992 er arbejdet blevet afleveret til de stedlige menighedsråd, og ved 
provstesyn er »fredningen« (som loven kalder registrering) af bevarings
værdige gravminder nu så småt i gang, efterhånden som menighedsrådene 
kommer igennem det omfattende materiale.

Det har været utroligt spændende med udgangspunkt i vor viden om 
Søllerød at udforske københavnsegnens nyere historie og på den måde få 
et nyt perspektiv på søllerødegnens sammenhæng med omgivelserne: Den 
sociale, økonomiske og administrative udvikling af landområderne om
kring København, der viser hvor mangfoldig udviklingen fra landdistrikt 
til forstad i virkeligheden er inden for det begrænsede geografiske rum, 
der kaldes Københavns Amt.

Et af formålene med at gennemføre særudstillinger er at få udfyldt 
huller i museets samlinger. Som nævnt lånte vi en del privat skolehistorisk 
materiale til vor skoleudstilling. En del af disse klenodier fra skoletiden 
blev bagefter foræret til Søllerød Museum. Vi er glade og taknemlige for, 
at vore gæster på den måde forhøjer værdien af museets samlinger. Også 
dukkehjem, rådhusudstillingen og mekanisk musik betød en mindre til
vækst på Søllerød Museum.

Blandt lobende afleveringer til museets mangfoldige, sammmensatte og 
farverige samlinger kan i vilkårlig rækkefølge nævnes: et spisestuemøble
ment fra et håndværkerhjem i Nærum (1930’erne), en sjælden platte fra 
Den kgl. Porcelænsfabrik med Frydenlund som motiv, et dukketeater fra 
1906 (en såkaldt B-model af Alfred Jacobsen), en meget smuk og velholdt 
norsk brændeovn fra Fritzøe jernværk med afbildning af Fr.VI som kron
prins (1780’erne). Endelig skal nævnes, at vi sidst på året modtog et stort 
bogmanuskript om Dronninggaards historie, der af Herrens uransaglige 
veje var endt i Sverige. N u er manuskriptet, forfattet i 1940’erne af Fred 
Gudnitz (1904-1985), kommet hjem. Vi håber næste år at kunne udgive
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det i Søllerødbogen bearbejdet af museets trofaste medarbejder Peter 
M .M. Christensen.

Personale Foruden den faste lille medarbejderstab på tre deltidsansatte og mu
seumsinspektøren på fuldtid har en række projektansatte været knyttet til 
museet i 7-måneders ansættelser. Det gælder Kirsten Schmidt, der har 
taget sig af »kundeplejen« på særudstillingerne, foruden deltagelse i ud- 
stillingsopbygning, ikke mindst på skoleudstillingen, og registrering af

Museets sekretær Sonja 
Nielsen instruerer mu
seumsinspektøren i 
betjening af den nye 
computer, opstillet i 
januar 1992.
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ED B

Fremtidsplaner

nye og gamle museumsgenstande. Pia Fischer har primært beskæftiget sig 
med udarbejdelsen af register til Søllerødbogen på grundlag af J.B . Friis- 
Hansens omfattende håndskrevne kartotekskort. Det fuldstændige regi
ster til 50 års Søllerødbøger, 1942-1992, er på i alt 448 sider. Vi har endnu 
ikke fundet på en løsning med hensyn til den bekostlige udgivelse af 
registret. Endelig blev Lisbeth Ellekilde ansat i efteråret 1992. Hun har 
primært registreret vor store lysbilledsamling, men desuden som ind
retningsarkitekt været en drivende kraft i særudstillingsarbejdet.

T il slut er det værd at nævne, at museet i løbet af 1992 er blevet gearet 
(sådan hedder det på relevant computer-dansk) til ED B. Dels er vi over
gået til decentral bogføring, der betyder, at museet i højere grad end 
tidligere styrer sit eget budget for de tre museumsafdelinger, dels er com
puterne nu indgået som en fast og allerede helt uundværlig del af det 
daglige arbejde med manuskripter, udstillingstekster, rapporter, skilte, 
plakat- og bogtilrettelæggelse. Vi er kort sagt i løbet af 1992 blevet com
puterafhængige.

T il de nære planlagte aktiviteter på Mothsgården hører en række sæ
rudstillinger i 1993. Nævnes kan her udstillingen om Modelteatre, det 
som populært kaldes dukketeatre, men som retteligt er modeller af det 
store teater. Som nævnt har vi i 1992 modtaget en meget flot gave i form 
af et velholdt teater fra 1906. Museets sekretær Sonja Nielsen blev så 
inspireret af teatret, at hun kastede sig over studiet af modelteatrets histo
rie, og udarbejdede en drejebog for en særudstilling, der løber af stablen i 
foråret 1993. 1993 er også Grieg-år. Og Mothsgården må være det rette 
sted for en særudstilling om Grieg, al den stund, at det var netop her, han 
komponerede sin berømte klaverkoncert i a-mol. Særudstillingen om 
Grieg i Danmark vises i sommeren 1993. Senere på året gennemføres et 
par mindre udstillinger om Vedbæk og Skodsborg, som led i opbygningen 
af en permanent udstilling om egnens historie på Mothsgården. Endelig 
afsluttes året formentlig med en udstilling om legetøj.

T il de mere langsigtede planer hører museets engagement i Kulturby
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Ved udstillingen »Musik i Mekanikken« blev mekanikken demonstreret hver lør
dag og søndag. Den sidste søndag (den 31.1.1993) fortalte Mogens Wenzel An
dreasen med musikdemonstrationer på Welte-Mignon-klaveret om Edvard Grieg 
og viste derved frem til udstillingen om Grieg i sommeren 1993.

96-planlægningen. Her vil museets medarbejdere gå meget aktivt ind med 
aktiviteter i såvel amtsligt regi som på Gl.Holtegård og Mothsgården. Vi 
håber og tror på, at vi op mod 1996 vil få bygget en helt ny museumsfløj 
på Mothsgården, således at den stråtækte fløj bliver helliget Søllerødeg- 
nens kulturhistorie, mens den nye fløj skal indholde værksteder og nær
magasin i kælder og særudstillingslokaler i stuen. Naturligvis skal tilbyg
ningen nord for hovedbygningen på alle punkter respektere det omgi
vende historiske miljø. Der venter mange forhandlinger forude.
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Vedbækfandene
Beretning 1992

a f Bente Jønsson

Særudstillingen
»Samlerglæder«

Vedbækfundene har i år haft mange udadvendte aktiviteter.
I februar deltog afdelingen i den store særudstilling »Samlerglæder«, 

der markerede Historisk-topografisk Selskabs 50-års jubilæum. Vedbæk
fundene var ansvarlig for den arkæologiske del. Her blev fremvist de 
samlede resultater fra museets og selskabets arkæologiske undersøgelse af 
landsbyen Holte omkring GI. Holtegård. Udstillingen viste også udpluk 
fra Københavns Amtsmuseumsråds udgravninger ved Rygård og langs 
Kikhanerenden, ligesom Nationalmuseet venligst udlånte enkelte af de 
oldsager fra Søllerød, der i forrige århundrede tilgik museet. Blandt andet 
en smuk og sjælden bronzeøkse fundet på GI. Holtegårds marker.

Udstillingens titel refererede selvsagt ikke kun til fagfolks glæde ved at 
indsamle oldsager til museernes samlinger, men primært til alle de, som i 
barndommen anlægger samlinger af ting, der sætter fantasien i gang, -  for 
eksempel mærkeligt formede sten, sneglehuse eller oldsager. Samlertran
gen kan for nogle blive mere systematisk, og kan føre til et livslangt 
engagement og studie. Således for kong Frederik d. VII, der i perioden 
1858-63 foretog udgravninger af flere bronzealdergravhøje i Jægersborg 
hegn. Men andre mere ukendte oldsagssamlere var også repræsenteret i 
udstillingen, således maler Frants Olsen, der boede i henholdsvis Vedbæk 
og Skodsborg omkring århundredskiftet. Især Vedbæk by og Henriks- 
holm-Bøgebakken havde hans interesse. Oldsager fra disse områder blev,
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sammen med en udførlig beskrivelse af fundstederne, videresendt til N a
tionalmuseet. Efterfølgeren for Frants Olsen var den legendariske gartner 
Alfred Avnholt, der med utrolig ildhu og forskertrang lagde grunden til 
såvel Søllerød Museum, som til det store Vedbækprojekt, hvori forhen
værende boghandler Poul Merløe har ydet en uvurderlig indsats. Repræ
senteret var også ingeniør Ebbe Schousboe, hvis fine oldsagssamling fra 
Kikhanerenden velvilligt blev udlånt til særudstillingen.

Som led i arrangementet blev afholdt »åbent-hus«-dag med bestem
melse af oldsager, hvor publikum kom med egne oldsagsfund og her 
kunne høre nærmere om anvendelse, alder og andet. Mange Søllerød- 
borgere benyttede tilbudet, og spørgelysten var stor.

I forbindelse med særudstillingen fik gartner Avnholts gamle skrive
bord plads på Vedbækfundene. Dette forunderlige skrivebord, fuld af rari- 
teter og små æsker med hemmeligt indhold, står nu i forhallen og har en 
nærmest magisk tiltrækning på de besøgende, der alle må studere ind
holdet nærmere.

I lighed med de foregående år, bød maj måned på arbejdende værk
steder for skolebørnene. Der blev lavet benredskaber, skrabet skind og 
fremstillet spæklamper. Børnene fik herved både en fornemmelse af jæ
gerfolkets arbejdsmetoder og opdagede samtidig, at de selv, med få mid
ler, kunne fremstille nyttige brugsgenstande.

Efterårsarrangement Oktober måned betyder efterårsferie, hvor der traditionelt er stort ryk
ind på Vedbækfundene. I år bød ugen på flere tilbud. Der var således 
mulighed for at male med okker, som var jægerfolkets foretrukne farve, og 
til inspiration vistes i forhallen en særudstilling med eksempler på jæger
stenalderens kunst. For især børn og unge var der opgaver med » 13- 
rigtige«, hvor man ved at gå på opdagelse i jægerfolkets territorium skulle 
besvare forskellige spørgsmål om jagt, fiskeri og indsamling ved hjælp af 
de kendte tipstegn. Mange havde 13 -rigtige, og alle modtog et bevis på 
deres jægerværdighed. Endelig vistes i hele ugen filmen »Lindebast -  fra 
træ til reb«. De mange aktiviteter var populære blandt de næsten 1700

»åbent-hus«

Avnholts skrivebord

Arbejdende
værksteder
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Anden form idling

I særudstillingen »Samlerglæder« fortaltes bl.a. om Kong Frederik den Syvendes 
store interesse for arkæologi. J. Magnus Petersen har tegnet en situation, hvor 
»Kong Frederik d. 7. undersøger en Gravhøi ved Skodsborg i September 1863«.

besøgende, der kiggede indenfor på Vedbækfundene i efterårsferien. Sæ
rudstillingen om »Jægerstenalderens kunst« fortsatte året ud, suppleret 
med mange af de flotte okkertegninger, der blev fremstillet af publikum.

Endelig kan nævnes den daglige formidling med omvisninger i den 
permanente udstilling for de mange besøgende, samt varetagelse af publi- 
kumshenvendelser af arkæologisk art. Ligesom der også i år har været 
afholdt omvisninger for skolerne.

Blandt aktiviteterne udenfor museet kan nævnes, at Bente Jønsson har 
deltaget i møder i forbindelse med Kulturby-96, idet museerne i Køben
havns kommune, Frederiksborg, Roskilde og Københavns amter er ene
des om at udarbejde idé-oplæg til aktiviteter under fællestemaet »Kyst
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Personale

kultur«. For Vedbækfundene har Bente Jønsson udarbejdet et forslag til et 
projekt omkring en stor særudstilling på GI. Holtegård om »Øresunds
regionen i jægerstenalderen«. Arbejdet med Kystkulturprojektet under 
Kulturby-96 fortsætter i det nye år. Derudover har Ole Sørensen og 
Bente Jønsson deltaget i et formidlermøde på Nationalmuseet arrangeret 
af Foreningen af danske Museumsformidlere, og endelig har Bente Jøns
son skrevet artiklen »En bronzealderøkse fra GI. Holtegård« til Søllerød
bogen 1992.

I forhold til sidste årsberetning er der ingen personaleændringer i den 
faste stab. Som medhjælp til de nævnte arrangementer har i 1992 været 
ansat mag.art. Per Ole Rindel (særdustillingen »Samlerglæder«), stud. 
mag.’erne Susan Dall Mahler og Tove Woller (arbejdende værksteder) 
samt studerende Kirsten Schmidt (efterårsarrangementet).

Vedbækfundene har i 1992 haft 12.583 besøgende.
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Tilvækst

Byhistorisk arkiv for 
Søllerød Kommune
Beretning 1992

A f Jens Henrik Tiemroth

En af nyhederne i sidste årsrapport var, at Byhistorisk Arkiv skulle forblive 
på Gl.Holtegård. Takket være den centrale beliggenhed i forhold til be
slægtede aktiviteter var arkivet herved sikret mulighed for fortsat at kunne 
fungere som et slags lokalt kultur- og dokumentationscenter i Søllerød 
kommune.

Statistik er som bekendt ikke altid det bare løgn, og det kan i alt fald 
sandsynliggøres med tal, at den trufne beslutning har været rigtig: Be
søgstallet med ekspeditioner til arkivets samlinger på GI. Holtegård er 
således steget fra 991 i 1991 til 1.706 i 1992, og tilvæksten i selve sam
lingerne følger samme mønster. Der er i årets løb foretaget 162 journali
seringer mod 82 i 1991. De fordeler sig således:

Personarkiver: 38  
Forenings arkiv er: 8 
Erhvervsarkiver: 4 
Institutioner i kommunen: 7 
institutioner udenfor kommunen: 2 
Samlinger: 4
Dvs. ialt 63 arkivfonds (47 i 1991).
Fotos: 760 enkeltfotos (672 i 1991) samt 2 albums 
Film  og video: 3 1  spoler og 9 bånd
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Personarkiver

Herskab og 
tjenestefolk

Konsul Johan Han
sen i haven ved 
hans hus på Ka- 
stelsvej. Døbefon
ten er senere af 
hans arvinger over
draget til Søllerød 
Museum.

Lydbånd: 5
Tegninger og malerier: 52
Plakater og plancher: 2 6
Kort og bygningstegninger: 50 

Hertil kommer en ikke-opgjort vækst i bogbestanden og i samlingen af 
småtryk.

En af de lejligheder, hvor Søllerød har mærket verdenshistoriens vinge
sus, var da den norske komponist Edv. Grieg (1843-1907) under et besøg 
her skrev sin berømte klaverkoncert i a-mol, opus 16. Det er derfor natur
ligt, at arkivet har erhvervet en kopi af originalpartituret i Norsk Musik
samling, Oslo, tilvejebragt af Lene og Dan Fog.

Set gennem de mere saglige briller er der dog blandt årets afleveringer 
nok mere grund til at fremhæve en række slægtspapirer og fotografier fra 
direktør Johan Hansens bo. Som nævnt i sidste års Søllerødbog skænkede 
Johan Hansen (1907-1992) Søllerød Museum en kopi af en middelalderlig 
romansk døbefont, som havde stået som blomsterkumme i familiens villa 
Bondicar i Skodsborg. Han var 4. generation af skibsrederfamilien C.K. 
Hansen, og afleveringen fra hans dødsbo rummer ud over en række spæn
dende fotos fra villa Bondicar og familiens bolig på Kastelsvej i Køben
havn en omfattende samling papirer, hvor slægtens medlemmer og hele 
dens miljø så at sige kan følges fra vugge til grav.

Fra den anden og lige så interessante ende af den sociale rangstige kan 
nævnes, at vi i årets løb har modtaget to skudsmålsbøger for tjenestefolk, 
dvs. bøger hvori husbonden skulle give vidnesbyrd om tjenestens forløb. 
Ordningen, der blev obligatorisk ved kongelig forordning af 1832, blev 
almindelig forhadt blandt tjenestefolk, så der er bevaret langt færre ek
semplarer af denne på mange måder værdifulde kildegruppe for efter
tiden, end man måske kunne forvente.

Til gengæld er der i de seneste tiår kommet andre kildegrupper til. I 
denne sammenhæng skal nævnes et interview på lydbånd med Laura Pe
tersen fra Trørød. Laura Petersen, der er født i 1896, kom i 1916 til
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Søllerødfilmen

Konsul Johan Hansen til hest foran hans dengang nye villa »Bondicar« (Strand
vejen 268), omkring 1905-06.

Trørød som tjenestepige på gården Lindevangen, blev gift og fik børn i 
Trørød. Interviewet, der er foretaget af læge Erik Bertram, giver et fint 
billede af »det gamle Trørød«, forstået som perioden frem til o. 1950.

Udover lydbånd er også smalfilm og video ved at finde deres naturlige 
plads på lokalarkiverne. Det bør nævnes, at vi omsider har fået fremstillet 
en ny kopi (med tilhørende videoversion) af den meget efterspurgte film 
om Nærumbanen, som Poul Larsen optog i 1966. Årets højdepunkt er 
dog, at vi har modtaget 28 spoler smalfilm af ingeniør Werner Ruff. Det 
drejer sig om hans optagelser fra 1946 og fremefter, som han ved for
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Læreren,
vejingeniøren,
billedhuggeren

Fra andre 
institutioner

Fotos

skellige lejligheder har redigeret og forevist som »Søllerødfilmen«. Ruff 
har endvidere generøst overladt os sit optager- og gengiverudstyr samt en 
videoversion af optagelserne, som vi håber i nær fremtid at kunne redigere 
til en færdig kopi.

En af de flittigste givere både af arkivalier og fotos igennem flere år har 
været Agnete Mertz Nielsen, efterkommer af Josias Petersen, skolelærer i 
Søllerød 1829-1873. Om denne og hans efterslægt, der for fleres ved
kommende også voksede op og virkede i området, har vi i forbindelse med 
museets skolehistoriske udstilling atter modtaget værdifulde papirer og 
fotos. Blandt andre gaver til arkivet kan nævnes, at vi fra fhv. vejingeniør 
Sofus Larsens datter har modtaget materiale om faderens litterære arbej
der. Sofus Larsen er kendt på arkivet som forfatter af »Vejbogen«, et 
manuskript hvor han har søgt at spore oprindelsen til vejnavnene i kom
munen. Endelig kan fremhæves, at vi via arkivet i Birkerød har modtaget 
en levnedsbeskrivelse, vedlagt en række fotos, af billedhuggeren og 
idrætspioneren Marius E. Jørgensen (1870-1959). Han var opvokset på 
Nørrebro og flyttede til Rudersdal i Holte o. 1900, hvor han boede i 
»Lindely« ved vejgaflen, til huset blev nedrevet kort før hans død i for
bindelse med udvidelsen af Kongevejen. Denne vejregulering blev i øvrigt 
landskendt, da nabohuset, hvor der var en købmandsbutik, blev rullet i 
sikkerhed, mens der blev ekspederet i butikken. Købmandshuset ligger på 
Kongevejen 115  og hedder i dag »Uddannelseshuset«.

De daglige opgaver på GI. Holtegård levner ikke megen tid til besøg i 
landets centrale samlinger, men det kan dog nævnes, at der har været 
mulighed for at finde og rekvirere kopier af fire kort fra Skodsborgom- 
rådet fra samlingerne i Det kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Lands
arkivet for Sjælland. De stammer fra tiden o. 1690 til o. 1830. Fra Rigs
arkivet har vi endvidere erhvervet en kopi af en krigsjordebog fra Kron
borg Distrikt 17 17-18 , dvs. under den sidste svenskekrig. Den blev brugt 
ved udskrivning af skatter til finansiering af det nationale rytteri.

Byhistorisk Arkiv har i årets løb leveret billeder til en række udstil-
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Elever i en sytime i 
Skovly Pigehjem ca. 
1920. Et af en serie 
billeder herfra (nu 
Skovly Skolehjem) 
som Byhistorisk 
Arkiv har modtaget 
i 1992.

linger, plancher og publikationer, som har givet feed-back i den forstand, 
at flere er blevet opmærksommme på vores samlinger og enten har skæn
ket os deres ældre fotos eller udlånt dem til affotografering. Vi har således 
modtaget en række billeder i forbindelse med den skolehistoriske ud
stilling på Søllerød Museum, bl.a. en serie hvor man følger et søskendepar 
op gennem klasserne på Nyholte skole i årene 1922-32. Et andet eksempel 
er fem fotos fra Vognmandsgården i Nærum fra o. 1900, skænket af ma-
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Fotopi'oblemer

Interiør- og 
arbejdsfotos

Magasiner

leren Birgit Andersen-Nærum i forbindelse med udstillingen om hendes 
mands værker, ligeledes på Søllerød Museum. Interesserede henvises til 
Jørgen Andersen-Nærums artikel: Barndom i Nærums gamle Vogn- 
mandsgård, Søllerødbogen 1980. Et tredie »biprodukt« er en række ene
stående billeder fra Magdalenehjemmet Skovly, som blev bragt til veje af 
børnehavepædagog Susanne Viby i forbindelse med arbejdet med hendes 
bog »Thea fra Trørød«.

Fotos er uden for enhver sammenligning den største og mest efter
spurgte materialegruppe i landets lokalarkiver. Desværre kræver de for
holdsvis megen plads, er skrøbelige og løbende under fysisk nedbrydning, 
selv om de behandles korrekt og opbevares hensigtsmæssigt, hvad langtfra 
altid kan være tilfældet f.eks. i forbindelse med brug ud-af-huset. Endvi
dere er de ifølge deres natur mere arbejdskrævende ved registrering og 
genfinding end andre former for arkivmateriale. Alt i alt lægger fotosam
lingen efterhånden beslag på skønsmæssigt halvdelen af arkivets mand- 
skabsmæssige ressourcer til ordning, kopiering og udlån. Den stigende 
erkendelse af disse problemer har medført, at vi af ressourcemæssige 
grunde på flere områder er blevet tvunget til til at revidere vores billed- 
politik.

Vi siger således i dag nej tak til flere billeder, end det tidligere har været 
tilfældet, såfremt vi forvejen er dækket ind på området. Det bør dog 
understreges, at der stadig er adskillige mange »bare pletter« i den sam
ling på o. 30.000 fotos, som efterhånden er oparbejdet. Især er vi fortsat 
interesserede i fotos af dagligdags arbejdssituationer og af indendørs mil
jøer. De første ansås i en mindre billedfocuseret og vel også mere bornert 
tid end vores for mindre interessante at dokumentere, og de sidste lå uden 
for de fleste amatørfotografers tekniske formåen.

Generelt må det siges, at arbejdsbyrden i Byhistorisk Arkiv er steget i 
forhold til de mandskabsmæssige ressourcer efter den administrative sam
menlægning med Søllerød Museum i slutningen af 1980’erne og det sta
dig tættere samarbejde med de øvrige institutioner på Gl.Holtegård. Sam
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Personale

ED B

arbejdet har dog også fundet udtryk i en langt bedre udnyttelse af de 
samlede ressourcer, der for arkivets vedkommende har betydet, at vi er 
kommet et godt stykke ad vejen til løsning af de magasinproblemer, der 
som anført i de sidste årsrapporter nærmest har redet os som en mare. 
Bl.a. er o. 700 store fotos/fotostater blevet affotograferet med henblik på 
identifikation og genfinding og sammen med det meste af malerisam
lingen blevet anbragt i museets fjernmagasiner.

N år opgaverne i arkivet har kunnet løses tilfredsstillende, skyldes det, at 
vi udover den faste stab på 1 /  person har haft en række dygtige og entusi
astiske medarbejdere i projektansættelser. I 1992 har kontorassistent Bir
git Fabricius bragt billedregistreringen et godt stykke fremad i samarbejde 
med arkivets højt skattede, frivillige medarbejder, fhv. afdelingschef Jø r
gen Vagn Jensen. Sidstnævnte har også overspillet en række af vores smal
film til video. Vores to øvrige projektansatte, Amira Sadalla og Morten 
Trommer, har været beskæftiget med klargøring og indtastning af arkivets 
samlinger på ED B. Amira Sadalla, der er irakisk statsborger og uddannet 
ved universitetet i Bukarest, har klargjort og indtastet de manuelt regi
strerede arkivfonds, og historikeren Morten Trommer har blandt andre 
opgaver foretaget en omlægning og nyregistrering af vores meget om
fattende kortsamling.

Arbejdet med det stadigt stigende antal afleveringer er i årets løb søgt 
effektiviseret med løbende forbedringer af den saglige systematik og med 
indførelse af EDB-teknik på stadig flere områder. N år det nødvendige og 
ganske omfattende forarbejde er tilendebragt, vil det resultere i hurtigere 
og mere præcis registrering og genfinding af materialet med eliminering 
af flere af de fejlmuligheder, som de traditionelle, manuelle systemer er
faringsmæssigt er behæftet med. N år disse linier læses, vil den traditio
nelle registreringsmåde med skrivemaskineudfyldte kort i princippet være 
afskaffet på Byhistorisk Arkiv, men der vil i en længere periode skulle 
sættes forholdsvis mange kræfter ind på at få de manuelle registrerings
systemer og EDB-systemerne til at fungere sideløbende.
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Samarbejde på 
amtsplan

Nye projekter

Kommunalt arkiv 
eller Stadsarkiv

Heller ikke i Danmark følger kulturelle grænser altid landets politisk
administrative inddeling, og en anden fordel ved arkivets EDB-projekt er, 
at det muliggør samkøring først og fremmest med samlingerne i de øvrige 
lokalarkiver i Københavns Amt. Arkivaren er således indgået i en arbejds
gruppe på amtsplan om udarbejdelse af et fælles søgesystem samt i en 
landsdækkende projektgruppe, der skal undersøge de stadig bedre billed- 
mæssige muligheder, som de nye teknikker frembyder. Den dag er mulig
vis ikke fjern, hvor arkivet kan tilbyde fotos og andet billedmateriale ad 
elektronisk vej, hvilket vil betyde hurtig og billig levering samt mindre 
slid på de originale billeder.

En af nyhederne i 1993 vil være en fortsættelse af den populære ud
givelse af folketællingerne for Søllerød Sogn. Det drejer sig om tællingen 
fra 1845, der er den første, hvor fødestedet for de anførte personer er 
optaget, således at man nemmere kan følge dem bagud i tilværelsen. Også 
her vil EDB-teknikken blive taget i brug, idet transskriptionen skal ind
tastes i et program, der er under udarbejdelse af en arbejdsgruppe i slægts
forskning under Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, som 
vi er kommet i forbindelse med via en omvisning på GI. Holtegård.

Projektet forventes afsluttet i første halvdel af 1993, og senere på året 
regner vi med at kunne afslutte den overførsel af arkivets smalfilm til det i 
dag mere populære videoformat, som startede i 1992. Ligeledes håber vi 
som nævnt at kunne afslutte redigeringen af Werner Ruffs optagelser til 
Søllerødfilmen.

En begivenhed, der kan vende op og ned på forholdene i Byhistorisk 
Arkiv, indtraf da Danmark i årets løb fik en ny arkivlov. Der har i den 
skrevne og elektroniske presse været focuseret meget på de nye regler for 
tilgængeliggørelse af arkivalier. Mindre har det været fremhævet, at der 
nu indføres egentligt tilsyn med de kommunale forvaltningers arkivmate
riale, og at statens arkiver på dette og andre områder skal samarbejde med 
lokalarkiverne, hvor disse findes.

Loven må hilses med glæde ikke blot på den almindelige historiske
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interesses vegne, men også fordi Byhistorisk Arkiv som omtalt i sidste 
årsberetning i de senere år har haft problemer med at håndtere det stadigt 
stigende antal spontane afleveringer af nyere materiale fra den kommu
nale forvaltning. Vi har derfor i efteråret udarbejdet et forslag, hvor By
historisk Arkiv overgår til Stadsarkiv. Det er en løsning, der vil tilgodese 
lovens krav, såfremt de nødvendige ressourcer stilles til rådighed for op
gaven.
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Historisk-topografisk Selskab 
i året 1992
a f Erik Helmer Pedersen

50 ÅRS H ISTORISK ARBEJD E

Sådan lød den fælles overskrift til alle de aktiviteter, vort selskab ud
foldede i forbindelse med vort 50-års jubilæum den 27. februar 1992. 
Dermed ville vi understrege to ting: at mange personer inden for vort 
selskab har udført et stort stykke arbejde på det lokalhistoriske område 
gennem de 50 år, vi har virket i kommunen, og at vi opfattede vor aktuelle 
virksomhed som en naturlig forlængelse af denne indsats. Vi er naturligt 
nok meget traditionsbevidste i vort selskab. Som i 1942 afholder vi ge
neralforsamlinger med efterfølgende foredrag, vi foranstalter sensommer
udflugter til nære og noget fjernere mål. Vi stiller særlige arrangementer 
på benene, når lejlighed hertil gives, og vi i den daglige ledelse kan afse tid 
og kræfter til at påtage os det hermed forbundne arbejde. Der kom ordet 
arbejde igen. Uden et omfattende -  og ulønnet -  arbejde kan et selskab 
som vort ikke bestå. Det fordrer også den indsats, det arbejde, om man vil, 
fra medlemmernes side, at de aktivt slutter op omkring de tilbud, be
styrelsen fremlægger.

Og det tør siges, at medlemmerne påtog sig deres del af arbejdet. De 
mødte talstærkt op ved foredrag og møder, ja ved visse lejligheder var 
tilhørerskaren i dagens anledning udvidet med en gruppe interesserede, 
der ikke figurerer på vor medlemsliste! Men der var som annonceret 
offentlig adgang, og dermed kunne vi kun håbe, at man ville finde det 
naturligt for en Søllerødborger at være medlem af vort selskab.
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Nye medlemmer

Selskabets bestyrelse ved 50-års dagen den 27.februar 1992. Forrest fra venstre 
Inger Madsen, Kirsten Rode, Anita Mikkelsen og Karen Lunde Christensen. 
Stående fra venstre Hans Snitker, H. Bolt Jørgensen, Albert Gehrke, Erik Helmer 
Pedersen, Eigil Koefoed, Tage Lauritsen, Niels Peter Stilling, Ole Sørensen og 
Jens Johansen.

Vi havde sat som en art slogan for vort arbejde i jubilæumsåret, at hver 
enkelt skulle (=burde) skaffe mindst eet nyt medlem. Det kom ikke til at 
holde stik, men vi har haft den glæde, at en del medlemmer levede op til 
denne fordring. Enkelte endog med mere end eet nyt medlem. Derved 
holdt vi så nogenlunde medlemstallet. Sagen er den, at mange melder sig
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5 o år i den lokale 
histories tjeneste

Hvad der skete i de 
glade jubilæumsdage

Werner Ruffs 
Søllerødfilm

ud i disse år, hvad enten det motiveres med en fremskreden alder eller et 
budget, der må og skal beskæres for udgifter, der undertiden betegnes 
som »overflødige«. Vi har fuld forståelse for, at mange føler sig hårdt 
presset rent privatøkonomisk i disse år, men så dog helst, at kontingentet 
blev placeret mellem »nødvendige« og ikke »overflødige« udgifter!

I anledning af jubilæet havde undertegnede skrevet en lille bog med 
titlen »50 år i den lokale histories tjeneste«, rigt illustreret, som det vist 
hedder i reklamesproget. I et særligt brev til medlemmerne bad vi om, at 
man ekstraordinært støttede selskabet ved at købe et eksemplar af denne 
bog til den beskedne pris af 2 5 kr. Vi har solgt 76 eksemplarer, og det er 
beskæmmende for bogens forfatter, at han ikke ved at sammenfatte Søl
lerødbøgernes indhold gennem 50 år har kunnet fremkalde en større in
teresse blandt medlemmerne, selv ikke når bogen afsluttes med en ind
holdsfortegnelse til hele serien. Der er stadig et restoplag til rådighed af 
bogen, der jo ikke har mistet sin aktualitet.

Den nærmere planlægning af jubilæets festligheder blev overdraget et 
jubilæumsudvalg med Karen Lunde Christensen, Inger Madsen, Ole Sø
rensen og undertegnede som medlemmer. Vi fik efter en række møder 
sammenstillet et program, der udover de egentlige jubilæumsbegiven- 
heder indeholdt 9 mandagsforedrag, de fleste på GI. Holtegård, og 11 
søndagsmøder og -ture.

E t enkelt arrangement fortjener dog særlig omtale. På »Reprisen« i 
Holte fremviste og kommenterede ingeniør Werner Ruff, vor tidligere 
kasserer og nuværende æresmedlem, den 22.marts 1992 et fyldigt uddrag 
af de historiske Søllerødfilm, han gennem årenes løb har optaget, og som 
nu lykkeligvis er overført til video med ledsagende kommentarer. Werner 
Ruff har ikke alene gennemlevet en stor del af det moderne Søllerøds 
udvikling, men har også gennem sin virksomhed for selskabet bidraget 
aktivt til at gøre miljøet i Søllerød mere attraktivt.

Jubilæumsprogrammet blev i øvrigt indledt med en debataften 27. ja
nuar 1992 over emnet »Lokalpressen i samfundet«. Vor førende presse-
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Selskabets mindekrans 
ved Hans Bjarnes grav
sted på Søllerød Kirke
gård. Hans Bjarne var 
Selskabets første for
mand fra 1942 til 1946.

historiker, professor, dr. phil. Niels Thomsen, diskuterede her lokalpres
sens rolle med to aktive pressefolk, redaktør Michael Bast, »Det grønne 
Område«, og redaktør Lars Jørgensen, »Lokal-Posten«. At den lokale 
presse har stor gennemslagskraft, ses alene af den omstændighed, at 97%
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Lokalpressen og 
historien

Indgangsdøren til GI. Holtegård den 27. februar 1992 med de nyopsatte plakater 
for udstillingen »Samlerglæder«.

af befolkningen faktisk læser de lokale aviser. Begge presserepræsentanter 
udtalte stor interesse for det lokalhistoriske stof, men det blev også under
streget, at det i givet fald skal kunne interessere læsere i almindelighed og 
ikke blot selskabets medlemmer. I øvrigt havde vi et godt samarbejde med 
lokalpressen i forbindelse med jubilæet. Det grønne Område publicerede 
for sit vedkommende et særligt tillæg til avisen med historisk stof, for
fattet til lejligheden af museets medarbejdere og af undertegnede.

På jubilæumsdagen lagde undertegnede og Inger Madsen en krans på 
vore afdøde formænds grave. Desuden hædrede vi på samme måde mindet 
om Søllerøds første arkæolog, gartner Alfred Avnholt. Uden hans indsats 
gennem mere end 30 år havde vor lokalhistorie været langt fattigere på 
minder om såvel vor fjerne som vor nære fortid.
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Plakaten for ud
stillingen »Sam
lerglæder« viser, at 
den spillede på 
mange strenge.

Hverdagens
lokalhistoriske
ar

Om eftermiddagen den 2 7. februar åbnede borgmester Erik Fabrin ved 
en stærkt besøgt reception en udstilling, som Søllerød Museum havde 
arrangeret i anledning af jubilæet. Den hed »Samlerglæder« og viste i 
tekst, billeder og genstande højdepunkter i de to delvis parallelle forløb: 
historiens gang i Søllerød og selskabets virksomhed gennem de 50 år. Her 
kunne enhver se for sig selv, at der er nedlagt et stort stykke arbejde i at 
fremdrage og fastholde mindet om det Søllerød, der var engang. Lad os 
håbe, at man ved selskabets 100-års jubilæum i 2042 vil kunne spore en 
lige så fastholdt linje for perioden 1992-2042. Bestyrelsen sluttede dagen 
med en middag, hvortil også ægtefæller var inviteret. De gør en stor og 
delvis upåagtet indsats for det lokalhistoriske arbejde ved at lade deres 
ægtefæller deltage i en række arrangementer i den fælles fritid.

Jubilæumssæsonen sluttede med en stor folkefest på GI. Holtegård lør
dag den 23 .maj 1992 med advokat H. Bolt Jørgensen som en medievende 
konferencier. Borgmester Erik Fabrin og undertegnede holdt de officielle 
taler i dagens anledning, og en fløjtekvintet fra Søllerød Musikskoles or
kester og fra Holte Gymnasium diverterede med liflig musik. Derefter 
opførte lokale kræfter på professionel måde et lokalhistorisk revyspex 
»Søllerød med fløde«, forfattet og instrueret af Carsten Pramming, der 
desuden gik forrest i løjerne. Selv om fremmødet var stort, kunne man 
godt have undt mange flere at opleve Søllerøds historie som et både 
underholdende, morsomt og tankevækkende lys- og billedshow i ord og 
toner. På denne baggrund satte det afsluttende fyrværkeri i dobbelt for
stand et gnistrende punktum for en god aften i parken foran GI. Holte
gård.

Som rimeligt er, har omtalen af vore jubilæumsaktiviteter optaget en 
stor plads i den skriftlige del af den beretning for året 1992, der skal 
aflægges ved generalforsamlingen i 1993. Men året 1992 var for Historisk
topografisk Selskab andet end et jubilæum. Det var også en almindelig 
arbejdssæson. Generalforsamlingen fandt sted den 24.juni 1992 på Søl
lerød Rådhus. Ved den lejlighed blev formanden samt Inger Madsen,
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Sensommerudflugt

Bevaringsudv alget

Karen Lunde Christensen, Albert Gehrke og Niels Peter Stilling genvalgt 
for en to-årig periode. Studielektor Hans Snitker ønskede ikke genvalg, 
og den ledigtblevne bestyrelsespost blev derefter overtaget af den hidti
dige i. suppleant, H. Bolt Jørgensen. 2. suppleant Jens Johansen blev 
derefter 1. suppleant, og som ny 2. suppleant valgtes adjunkt, cand. mag. 
Kaj Rostvad. Kassereren Inger Madsen fik meddelt decharge for årets 
regnskab, der sluttede med et underskud på 47.491 kr. Efter generalfor
samlingen holdt statsskovrider Klaus Waage Sørensen et stærkt applau
deret foredrag om Mølleåprojektet, der over tid vil gøre åen med dens 
nærmeste omgivelser dobbelt attraktiv, historisk som rekreativt vurderet.

Årets sensommerudflugt den 5 .september 1992 gik til Øresundskysten, 
nærmere bestemt området nord for Humlebæk, hvor den svenske konge 
Karl X II i august 1700 gik i land i spidsen for en større landgangsstyrke. 
Hensigten med angrebet var at indtage København nordfra, men da land- 
gangsstyrken nåede til Hørsholm, var der sluttet fred uden kongens vi
dende. Derefter måtte han sende hæren hjem igen, bl.a. med skibe og 
både fra Vedbæk. Udflugten afsluttedes meget apropos med et besøg i 
parken ved Enrum, hvor et kildevæld er blevet opkaldt efter kongen. 
Arrangementet blev afviklet i fællesskab med vor naboforening i Birkerød, 
med hvem vi gennem de senere år har haft et fortrinligt samarbejde.

Vort bevaringsudvalg har under Albert Gehrkes ledelse arbejdet med en 
række større og mindre sager. Det omgivende miljø spiller en stor rolle 
for os allesammen, og vi kan forsikre om, at vi ikke alene vil fortsætte, men 
også udvide dette bevaringsarbejde over for det enestående miljø, vi Søl- 
lerødborgere har fået i eje. Vi har desværre ikke haft held til at overbevise 
kommunen om, at den planlagte erhvervsbebyggelse på skrænterne ud 
mod Vaseområdet/Dumpedalen i al fremtid ville komme til at dominere 
på miljøets bekostning. Vi allierede os med mange sagkyndige for at gøre 
kommunen begribelig, at man her krænkede almenvellets interesser, men 
alt sammen forgæves. N år vi ellers har et fortrinligt samarbejde med 
kommunen og kommunalbestyrelsen i andre sammenhænge, føltes denne
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Forslaget til lokal
plan nr. 117  blev 
ivrigt debatteret, 
dels i form af læser
breve, dels i form af 
mere formelle ind
sigelser. Seks var fra 
enkelte borgere, 
fire fra foreninger 
og lignende, bl.a. 
fra selskabet.

desavouering af vor sagkyndige rådgivning — som vi udøver på mere end 
1.000 medlemmers vegne -  som et alvorligt tilbageslag for stedets be
varingsinteresser.

Bevaringsarbejdet har dog også bragt lyspunkter. Skodsborg Badesana
torium vil under den nye ledelse nok blive moderniseret og renoveret 
tilbundsgående, men det sker forhåbentlig under en vis hensyntagen til 
bevaringsinteresserne. De gamle skoler i Søllerød er blevet afhændet, men 
vil for Nærum og Øverøds vedkommende efter det foreliggende blive 
bevaret i deres ydre skikkelse. For Enrum er der ved Skovstyrelsens foran
staltning blevet udarbejdet en åremålsbestemt fredningsoverenskomst 
med naturfredningsforeningen. Der er ved at blive udarbejdet en lokal
plan for Kongevejen. Selskabet vil her være repræsenteret under det for
beredende arbejde, ikke mindst fordi Kongevejen i enhver henseende er 
en af vore historiske vejstrækninger.

Denne skriftlige del af årets beretning skal afsluttes med en påmindelse 
om, at bebyggelsen ved Nærumvænge, for snart 50 år siden, ved et bane
brydende samarbejde mellem alle interesserede har anvist retningslinjerne 
for bebyggelse i grænseområderne mod det åbne landskab, et træk, der er 
så karakteristisk for Søllerød kommune. Historisk-topografisk selskab 
kom til verden i en situation, hvor der var planer om at bebygge alle 
bebyggelige arealer og derved forvandle de sidste rester af det åbne land 
til et sammenhængende beboelsesområde. Heldigvis gik det ikke så galt, 
og det har selskabet sin del af æren for. Vi håber meget, at det fortsat må 
lykkes os at være en korrigerende faktor, i fald et bebyggelsesprojekt eller 
eksempelvis en skov af prangende skilte lader hånt om hensynet til vort 
æstetiske og historiske miljø.
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Selskabets regnskab 1991

A f higer Madsen 

Resultatopgørelse for tiden i. januar 1991 -3 1. december 1991
1991 I99°

Kontingenter incl. forsendelsesomkostninger......................................................... 137.980 144.541

Salg af bøger...................................................................................................................... 25.522 M-4 4 1
Tilskud Søllerød kommune........................................................................................... 24.000 24.000

Indtægter i a lt .................................................................................................................... 187.502 193.982

Udgifter årbog1.................................................................................................................  17 1.0 78  178.897)
Foreningsomkostninger! ...............................................................................................  69.383 26.539
Lagerregulering3...............................................................................................................  15.000 17.000

Udgifter i a lt...................................................................................................................... 255.461 222.436

Resultat før ren ter ..........................................................................................................  -67.959 ' 28-454

Renteindtægter.................................................................................................................  20.468 28.785

Årets resultat (underskud)............................................................................................. -47.491 33 1
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Balance pr. 31. december 1991

Aktiver
i991 i99o

Giro- og checkkonto..................................................................
Bikuben pengem arkedskonto..................................................
Tilgode kontingenter..................................................................
Tilgodehavende vedrørende solgte b ø g e r ...........................
Boglager3........................................................................................

11 .6 3 7
276.642

1.200
3 .130

52.000

2 -975 
298.213

240

3 -5 ° 5  
67.000

Aktiver i a l t .................................................................................... ........................... kr. 344.609 371-933

Passiver:

Skyldig m om s...............................................................................
Skyldig vedr. årbog......................................................................
Tilskud jubilæum 1992 .............................................................

928
155.000

10.000

761
0
0

Gæld i a lt........................................................................................ ........................... kr. 165.928 I 4 5 -7ÓI

Egenkapital:

Kapitalkonto 1 / 1 ...........................................................................
Overført årets resultat................................................................

226.172

-4 7 -4 9 1

00 
m

IS
',

r-l
ri

Egenkapital 3 1 / 1 2 ...................................................................... 178.681 226.I72

Passiver i alt.................................................................................... ........................... kr. 344.609 3 7 I -933

Revisionspåtegning.

Foranstående resultatopgørelse og balance, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens 
bogføring.

Skovlunde, den 14. april 1992 Schøbel & Marholt
Niels O. Marholt 
statsautoriseret revisor
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Noter

1. Udgifter til årbog 1991 1990

T ryk n in g ............................................................................................................................  139 .9 13  12 9 .1 15
H onorarer..........................................................................................................................  2.685 3 .2 10
Forsendelsesomkostninger............................................................................................. 18.023 I ®-2 75

Andre om kostninger...................................................................................................... 457 3.297

16 1.078  153.897
Skyldig p rim o...................................................................................................................  -145.000 -120.000
Skyldig ultimo.................................................................................................................... 155.000 145.000

17 1.0 78  178.897

2. Foreningsomkostninger

Kontorhold m.v................................................................................................................. 16.696 14 .37 1
Sekretærbistand betalt til Søllerød K o m m u n e......................................................  42.000
Arbejdsmarkedsbidrag.................................................................................................... 42 382
Bogføring og revision 4.000 10.667
Arrangem enter.................................................................................................................  6.644 1 . 1 1 9

< V 3 S 3_________ - 6 . 5 3 1 ;

3. Lagerregulering

Varelager p r im o ...............................................................................................................  -67.000 -84.000
Varelager ultim o...............................................................................................................  52.000 67.000

Nedskrivning lager..........................................................................................................  -15 .000 -17.000

Varelageret omfatter ca. 1 1 .5 0 0  enheder, som er optaget til en symbolsk værdi. 

D er er ikke udgivet bøger i 19 9 1 .
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B E ST Y R E LSE N  FOR HISTORISK-TOPOGRAFISK  

SELSKAB FOR SØLLERØD KOMMUNE PR. i / l  I 9 9 2

lektor, dr. phil. Erik Helmer Pedersen, formand, tlf. 42 8003 82
stadsbibliotekar Karen Lunde Christensen, sekretær, tlf. 42 42 15 15
museumsinspektør Ph.D. Niels Peter Stilling, redaktør, tlf. 42 80 2046
kasserer Inger Madsen, df. 42 42 09 52
arkitekt m.a.a. Albert Gehrke
advokat Eigil Koefoed
skolekonsulent Anita Mikkelsen
fru Kirsten Rode
lektor Hans Snitker
museumspædagog Ole Sørensen
statsskovrider Tage Lauritsen

Suppleanter:
advokat H. Bolt Jørgensen 
arkitekt m.a.a. Jens Johansen

U N D ERU D VALG ET T IL  VAR ETAG ELSE AF 

LAND  SKAB SBEVAREN D E OPGAVER

Albert Gehrke (formand)
Niels Brühl 
Jens Johansen 
Eigil Koefoed 
Tage Lauritsen 
Niels Peter Stilling
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Jens Henrik Tiemroth, f. 1943 -  arkivar, cand.mag. (Historie/europæisk 
etnologi). Stipendiat ved Institut for Samtidshistorie 1978-1985. Ansat 
som arkivar ved Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune 1986. Har 
udgivet forkellige værker af fortrinsvis historiografisk art. Medlem af 
Holte Idrætsforening siden 1955.

Jørgen Berg, f. 1925 -  fhv. skoleinspektør ved Nærumgårdskolen 1964- 
1990. Født og opvokset på Vestre Paradisvej som søn af malermester 
Villiam Berg. Lærer i Søllerød kommune fra 1956. Har skrevet adskil
lige artikler om skoleforhold, samt lokalhistoriske afhandlinger i Søl
lerødbogen 1976 (Nærumgårdskolen) og 1981 (Paradiskvarteret).

Marie Louise Gunder-Hansen, f. 19 13 -  fhv. lærer og skolebibliotekar i 
Søllerød kommune 1955-1980, mag.art. i litteraturhistorie, 1939. Har 
boet i Søllerød kommune siden 1944.

Tove Poore, f. 1926 -  opvokset i Øverød/Gl.Holte. Fra 1947 bosat i Lon
don. Som følge af mandens karriere i den engelske hær fra 1951-53 
bosat i Tyskland, derefter Hong Kong til 1957. Tilbage til England og 
derfra til Malaysia 1958-1961. 1962-1970 i Tyskland. Fra 1970 atter 
bosat i Danmark.

Arne Søndenbroe, f. 1926 -  uddannet i stålbranchen med elektroplader 
som speciale, tidl. indehaver af stålfirmaet Arnesca. Bosat i kommunen 
siden 1934.

FO R FA T T ER E T IL  SØ LLERØ D BO GEN S A R T IK L E R  I 9 9 3 :
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