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Fra stald til kro - fra bakke til dal
Rudersdal og Kongevejen
A f Niels Peter Stilling

Vejanlæg og kroer hører sammen. I denne afhandling redegøres fo r sammen
hængen mellem Kongevejen og Rudersdal kro. M ed hovedvægt på kroens historie
fi-a begyndelsen a f 1600-tallet til midten a f 1800-tallet skildres forskellige tiders
vilkår omkring Rudersdal.'
Forfatteren (f. 1953) er historiker%Ph.D. på en afhandling om byudviklingen
i Danmark efter 1840: »De nye byer«, 198-]. Siden 1982 leder a f Byhistorisk
A rkiv fo r Søllerød Kommune og fi-a 1989 museumsinspektør ved Søllerød M u
seum. Redaktør a f Søllerødbogen siden 1983/84. Har skrevet flere bøger og
artikler med emner f a Søllerødegnens historie, senest medforfatter til værket
»Strandvejen fø r og nu«, (redigeret a f Bo Bramsen), bd. 1-2 , 7995.
Rudersdal kro og Kongevejen er to sider af samme historie. I århundreder
var kroen på Rude bakke nord for Geels bakke det vigtigste sted på vejen
fra hovedstaden til de kongelige slotte i Nordsjælland.

LA N D SB Y E N R U D E G RUN D LÆ G G ES

Skoven ryddes

Rude betyder rydning. Hen imod slutningen af vikingetiden omkring
10 50 -110 0 blev skovene på bakken nord for den majestætiske Geels bakke
ryddet til et par gårde. Det var vel omtrent på samme tid, at et par andre
gæve vikingebønder ved navn Øbe og Sølve ryddede skoven neden for
bakken mod sydøst: Øbes og Sølves rydninger, der siden blev til Øverød
og Søllerød.2 Lidt nord for Rude gik vikingen Birk på tilsvarende måde i
gang med sin rydning (Birks rydning = Birkerød).
Da vikingetiden fortsatte i storhedstiden under Valdemar’erne (111200-tallet) blev der anlagt kirker i Søllerød og Birkerød. Biskop Absalon,
kong Valdemar den Stores ( 113 1-118 2 ) fosterbroder, kom som følge af sin
indsats for kongemagten i besiddelse af store godskomplekser i det øst
sjællandske område. Disse private jordbesiddelser testamenterede Absalon
i 118 6 til Roskilde-kirken.3 T il de nordligst beliggende besiddelser hørte
nutidens Søllerød kommune med Rude. N ord for randområdet ved Rude

Kongen overtager
Rude 15 3 6

lå store, øde overdrevsarealer og urskoven (nutidens Rude skov), der igen
grænsede op mod kongens jagtmarker i det tyndt befolkede Nordsjælland.
Siden kom også amtsgrænsen mellem Københavns og Frederiksborg amt
til at følge den historiske grænse mellem bebyggelse og vildnis nord for
Rude.
Fra to mindre gårde dyrkedes de kuperede og temmeligt ufrugtbare
jorder i bakkelandskabet fra Rude og ned mod sumpene ved Geels skov og
den store Furesø i vest. I 1370, da Absalons efterkommere på Roskildebispestolen ønskede et overblik over kirkens sjællandske besiddelser efter
den sorte død 20 år tidligere, lå begge gårde i Rude øde og forladte. Siden
nøjedes man med en enkelt gård i Rude, omkring år 1500 omtalt som »en
liden gaard, kaldet Rudegaard«.4
Ved Reformationen 1536 mistede kirken alt sit gods. Kronen blev ved
denne politisk-religiøse revolution, hvis første formål var økonomisk, den
store godsbesidder. Og det nordsjællandske domæne blev de jagtglade
renæssancekongers foretrukne område.

D E N F Ø R S T E KO N G EV EJ

Frederik IVs
Kongevej

Til sit pragtslot Frederiksborg lod Frederik II i 1584 anlægge en efter
tidens forhold moderne og komfortabel stenbelagt landevej. En vej, der
blev indledning til en ny og enestående æra i vejhistorien: Kongevejene i
den betydning, at kun kongen og hans folk måtte benytte vejen. Den
brede, bugtede og stensatte Kongevej fra København over Rude til Fre
deriksborg er den første af sin art herhjemme5. Spor af den kan endnu
findes i skovvejene i Geels og Rude skov. Færdselsforbudet blev udstedt
den 25. marts 15 8 5 .1 Frederik II’s sidste leveår 1588 blev endvidere vejen
fra Rude til Hørsholm fuldført.6
Den før omtalte »lidne gård« lå på toppen af Rude bakke, hvor vejgaf
len mellem de to nye veje opstod i 1588. Gården havde da status som
skovridergård og kom også snart til at tjene som stutteri for de kongelige
heste. Da Christian IV i 1627 gav sin gård »Rode« i forpagtning til lens
manden Frederik Urne, hed det i kontrakten, at forpagteren var pligtig til
at sørge for »hø og strøelse til de heste, Kongen holdt stående på gården
Rude«.7 Både den senere lystgård, Rudegård, og Rudersdal kros oprindelse
må skrives tilbage til skovridergården ved Frederiksborg Kongevej.8

På den grimme til
bygning fra 1897
blev der engang
omkring 1930 påmalet det korrekte
navn, Rude Stald,
og det forkerte år,
1582, i tidstypiske
nygotiske bogsta
ver. Foto fra
i93o’erne.

K O N G E P O R T E N OG TA N G E H U S

I vort århundrede har der været en tradition af uvis herkomst for at datere
Rudersdal kro til 1582. Årstallet var malet med store, fede typer på kroens
nordlige tilbygning (opført 1897), og så sent som i 1982 fejredes kroens
»400 års jubilæum« med festmiddag, borgmesterord og gode ønsker for
fremtiden.9 Skønt den oprindelige Kongevej blev anlagt i 1580’erne, er
der dog intet der tyder på, at kroen er så gammel som fra 1500-tallet. Det
ville ret beset heller ikke være nogen særlig god ide at etablere en kro ved
en vej, hvor der var færdselsforbud for alle andre end de kongelige. Hvad
der derimod var behov for på dette sted, hvor vejen delte sig mod N ord
sjællands to betydeligste kongeslotte, var en bom eller en port med til
hørende opsynsmand til at forhindre den ulovlige trafik på kongens vej.
Kongeporten blev det fornemme navn på bomstedet på Rude bakke.
Opsynsmandens hus blev oprettet allerede 1586 på Frederik Ils be
faling. Tangehus kaldtes stedet efter landsbyen ude på næsset i Furesøen.
Det oprindelige hus må have ligget på Kongevejens vestside tæt ved vejen
til Tange.10
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Kongeporten

Vejmonopolet

Et ølsted 16 35

Kongeporten derimod lå lidt nordligere på bakketoppen. For at sikre
kongens eneret på »kongelig majestæts veje« blev der bygget porte og
bomme samtidig med anlæggelsen af kongens veje. De store porte, der var
forsynede med tag og vindskeder og symboler på den kongelige magt, må
have været iøjnefaldende træk ved vejene i 16-1700-tallet. Mens vejbom
mene blev placeret, hvor mindre »alfarveje« stødte ud til Kongevejene,
må man tænke sig de - i bogstavelig forstand - majestætiske kongeporte
anbragt som effektive spærringer ved de større biveje.
Nær toppen af Rude bakke løb en sådan vigtig vej, nutidens Rudersdalsvej, ud i Kongevejen og fortsatte parallelt med kongens vej op til
Vaserne. H er delte den sig mod henholdsvis Stavnsholt og Farum mod
vest og Birkerød mod nord. Rudersdalsvej var en del af det ældgamle
folkelige vejnet - alfarvejene - gennem Søllerødegnen: Efter vadestedet
over Mølleåen ved Ørholm/Nymølle delte vejen sig i Søllerød mod hen
holdsvis nordøst ad nutidens Attemosevej via (Gl.)Holte med kro over
Sandbjerg og Høsterkøb til Hørsholm. Alternativt løb ruten mod nord
vest via hulvejen på Søbakken fra Søllerød og Øverød til Rudersdalsvej og
Rude bakke. Det var oplagt at opstille Kongeporten, hvor Rudersdalsvej
krydsede Kongevejen, tæt på vejgaflen ved Rudersdal og nøjagtigt midt
vejs mellem København og Frederiksborg.
Kongevejen var en eksklusiv vej forbeholdt kongen og hans nærmeste
familie alene. Selv rigsråder og adelsfolk var henvist til alfarvejene, og
kongens lensmænd skulle være ude i hastende sager for majestæten for at
få adgang til hans private veje. T il kongeportene fremstilledes to sæt nøg
ler af særligt betroede smede. Et sæt havde kongen og et sæt admini
streredes af lensmanden.11 Det var således en praktisk foranstaltning, at
lensmanden for egnen mellem Søllerød og Hørsholm indtil svenskekri
gene var placeret på Rudegård tæt ved Kongeporten og med ansvar for
bl.a. de kongelige »skifteheste«.
Trods de mange foranstaltninger til at hævde kongens monopol på
vejen, var den illegale trafik alligevel omfattende. Kongevejens gode be
lægning, sammenlignet med alfarvejene, må have fristet bønder, gejstlige,
adlen og andet godtfolk at dømme efter de utallige sager om ulovlig trafik
på kongens veje. Falske nøgler, oversavede og nedbrudte bomme hørte til
dagens orden i 16- og 1700-tallet. Straks efter anlægget af den første
Kongevej indskærpede Frederik II i et brev af 25. marts 1585, at ulovlige
trafikanter ville få konfiskeret vogn, hest og last samt »dertil sin halve
boeslod«.'2 T il at overvåge vejene ansattes opsynsmænd.
Ved en retssag i 1635 optræder opsynsmanden ved Tangehus for første
gang med navns nævnelse og i en forbindelse, der viser frem til den senere

Dronning Juliane Maries løbere ved Geels Bakke. Maleri af Erik Pauelsen 1774. Dronning Juliane Marie
(1729-1796) var den afdøde Frederik V s anden dronning. Det var Frederik V, der igangsatte byggeriet af
Kongevejen i 1763-64. Efter hans tidlige død 42 år gammel i 1766 boede Juliane Marie mest på Fredens
borg. Løberne var kongehusets budbringere mellem residensstaden og de nordsjællandske slotte. Ved
skiftestedet Rude stald, midt på ruten var et mindre værtshus, hvor løberne som vi ser på maleriet kunne
forfriske sig.
Erik Pauelsens maleri er mere en fremstilling af løberne end af landskabet ved Rude Stald. Vi ser
formentlig mod syd med bækken mellem Rude og Geels bakke i bunden af billedet. Det var først i midten
af 1780’erne, at Pauelsen slog igennem som landskabsmaler netop med motiver fra denne egn, nemlig
med hans fremragende serie malerier fra Dronninggård i de Conincks Palæ (nu Håndværkerforeningen) i
Bredgade/ Dronningens Tværgade. (Se side 26-27). (Rosenborg).

Rude sø og Ruders
dal kro med rejse
stalden set fra
nordøst. Maleri af
Frida Bugge, 19 11.
(Søllerød Museum).

kro på Rude bakke. Bommanden i Tangehus lød det gode danske navn
Hans Hansen - og han varetog tilmed danske øltraditioner. M en skønt
Hans Hansen siden 1618 havde haft et beskedent »Ølsalg« ved vejen, var
han ikke særligt populær blandt naboerne på Søllerød-kanten. Det kunne
for så vidt være godt nok med øllet, men da han samtidig nidkært vogtede
over kongens vej og tilsyneladende temmelig vilkårligt konfiskerede lo
kale vejfarendes vogne - dog især fra dem han skyldte penge - ja, så blev
der en konflikt ud af det. Den kulminerede med en retssag, da Søllerødpræstens ulovlige kørsel på Kongevejen førte til sabotage af bommen og
et efterfølgende slagsmål foran Hans Hansens hus. Foran den høje dom
mer fandt de stridende parter sig dog »til rette« og endte med et forlig,
der indskærpede færdselsforbudet på Kongevejen. Ville de lokale (præsten
incl.) have øl hos Hans Hansen, så måtte de benytte den gamle jordvej ved
siden af Kongevejen.13 Det hører med til billedet, at Søllerødpræsten
Hans Nielsen, der virkede ved Søllerød kirke i hele 41 år fra 1606 til 1647 i
1628 optræder på en liste over »fremtrædende fordrukne præster«.14
Retssagen er et vidnesbyrd om, at der med tiden blev opbygget en
mindre uautoriseret kro ved Kongevejen mellem Tange og Rude. Opsyns
manden var forpligtet til at vedligeholde vej og bom, fortjensten måtte
skaffes på anden vis, bl.a. ved at give kongens folk opvartning og om
nødvendigt en seng at ligge i. M en nogen ekstra indtægt har nok kunnet

Foto fra omtrent
samme punkt, som
Frida Bugges ma
leri. Bag kroens ho
vedbygning mod
Kongevejen skimtes
et kønt stråtækt
bindingsværkshus
og en gårdsplads
med et karakteri
stisk kastanietræ.
Fotografiet er da
teret til omkring
århundredskiftet.

Opsynsmænd med
stål i næsen

skaffes ved udskænkning til de lokale og ikke mindst til de ulovlige trafi
kanter på kongens vej.
Op igennem 1600-tallet blev færdselsforbudet på Christian IVs vej gang
på gang indskærpet. I 1639 fik opsynsmændene, der skulle have »stål i
næsen« ordre på at nedskyde de illegale vejfarendes heste og overgive
forbryderne til retsforfølgelse. Ja, der blev nu ligefrem penge at tjene for
opsynsmændene, 40 sietdaler pr. »ulovlig« hest, han kunne bevise at have
nedskudt. Bøndernes svin, der åbenbart også yndede at bevæge sig på
kongens vej og rode den op, skulle opsynsmanden ligeledes uden videre
skyde.15

D R O N N IN G E N S R U D E

Dronninggård 16 6 1

Under svenskekrigene 1657-59 blev en lang række af egnens landsbyer
afbrændt. Det gjaldt (GI.) Holte og Tange. Mens Holte blev opført lidt
sydligere omkring skovridergården (GI.) Holtegård,16 blev Tange- og
Rude-området lagt fuldstændig øde. Rudegård med Kongeport og trafik
knudepunkt var naturligvis et stratetisk vigtigt sted, som svenskerne som
led i deres indeslutning af København valgte at brænde af.17
Det blev nye tider omkring 1660 nationalt som lokalt. Enevælden ind
førtes som et direkte resultat af svenskekrigene i 1660. Frederik Ills dron-

!3

Udsigt fra Landsebakken mod Rudersdal kro omkring 1900. Endnu et forsvundet idyllisk landskab i
Søllerød, der i dag er fuldstændigt opslugt af villabebyggelse. Betydningen af navnet Landsebakken er
uklar. Landse kan henvise til begrebet Landser i betydningen fæstebonde, men er snarere en omskrivning
af den ældgamle vej gennem Rude skov via Sandbjerg, Landspergsvej = Sandbjergsvej.

ning, den magtfulde Sophie Amalie, blev tildelt Hørsholm gods, hvortil
hun i 1661 tilføjede det afbrændte område ved Furesøen og i realiteten
hele Søllerød sogn. Hvor landsbyen Tange havde ligget lod hun opføre
Dronninggård. Den afløste hermed Rudegård som egnens administrative
centrum. Indtil bondefrigørelsen i 1766-68 blev alle bøndergårde og huse
i den nuværende Søllerød kommune styret fra Dronninggård. Dronnin
gen ejede simpelthen hele den nuværende kommune.18
Ved dronningens overtagelse af Hørsholm gods blev Søllerødområdet
lagt ind under det senere Frederiksborg amt. Men efter Sophie Amalies

Udsnit af det ældste matrikelkort over Øverød by
18 11. Matrikel nr. 8, Rudersdal kro ved Kongevejen, er
den vestligste ejendom i ejerlavet Øverød. Nabojorden
med Rudersdalsvej tilhørte Øverøds største gård, Vej
legården, hvor bonden Didrich Hansen residerede i
1811.
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Birkerød eller
Søllerød

død blev Søllerød atter forenet med Københavns amt. D og glemte man
tilsyneladende Rude, idet lokaliteten på Rude bakke i den nordvestlige del
af det gamle Søllerød sogn indtil 1800-tallets anden halvdel førte en
mærkværdig dobbelttilværelse mellem Birkerød og Søllerød sogne på
tværs af ikke blot en sognegrænse, men også amtsgrænsen. I gejstlig hen
seende var befolkningen i Rude - der aldrig talte over 50 individer - op
igennem 1700-tallet og det meste af 1800-tallet knyttet til Birkerød kirke
og sogn. Verdsligt derimod hørte Rude med Rudestald til nordspidsen af
landsbyen Øverød i Søllerød sogn. Det gælder både ved Chr. V ’s matrikulering af landet i 1680’erne og ved den stadig gældende matrikel fra
18 10 /11, hvor Rudersdal kro blev matr.nr. 8 af Øverød by.19
I forbindelse med matrikuleringen henvendte landmåleren, Rørbye, sig
den 9. oktober 18 11 til Søllerøds sognepræst Nicolai U lrik Bach for at få
opklaret, om Rude hørte til Søllerød sogn. Sognepræsten svarede dagen
efter, at Rude i gejstlig henseende hørte til Birkerød, men i civilsager
under Københavns Amt.20 Landmåler Rørbye, der søgte orden i de sager,
han beskæftigede sig med, skrev dernæst til Københavns amtsforvalter og
præsten i Birkerød. Kun svaret fra amtsforvalteren kendes. Denne med
deler 16. oktober 18 11, at Rudersdals jorder oprindelig hørte under D ron
ninggård og således til Københavns amt i skatteteknisk henseende, men at
den nye jordebog af 1804 har henlagt Rudersdal under Hørsholm amt.
Amtsforvalteren bemærker det ønskelige i, at man én gang for alle, verd
sligt som gejstligt, placerer Rudersdal i et af de to amter. Sagen afsted
kommer endnu korrespondance i 18 15, men her henlægges Rude under
Øverød i Københavns amt.21 Tilbage er de to sognepræster, der åbenbart
ikke kunne blive enige om, hvem kirketienden skulle tilfalde. Langt op i
1800-tallet regnes Rudersdal til Birkerød sogn i gejstlig henseende.22

R U D E ST A LD

E t midtvejspunkt

Umiddelbart efter overtagelsen af Dronninggård lod kongehuset indrette
en ganske ny bygning ved Kongevejens østside - Rudestald - et bedested,
staldbygning og herberg for dronningens (og kongens) folk.23 Stalden
blev opført et stykke nord for indkørslen til Dronninggård ved Kongepor
ten, nøjagtig midtvejs mellem hovedstaden og Frederiksborg. Endnu i dag
markerer den gamle 2% milepæl umiddelbart nord for kroen, at man på
Rude bakke er halvvejs på den 4% mil lange rejse til renæssanceslottet.24
Og når man alligevel skulle betale en opsynsmand ved Kongeporten, så
kunne han rimeligvis også passe kongens »skifte-heste«, relaisheste, således

Udsnit af kort over
Københavns om
egn, tegnet af Jens
Sørensen 1720.
Kortet med vest op
ad viser forløbet af
den gamle kongevej
gennem Søllerød
sogn fra Lyngby
mølle via Geelshus
til Rudersdal kro.
Ved broen over
»bækrenden« (det
nuværende Kongevejskryds) løber en
vej mod øst tværs
igennem sognet
over Øverød, gen
nem Søllerød skov
(Kirkeskoven),
Holte, Trørød til
Vedbækkysten nord
for det gamle tegl
værk. Vejen er på
flere strækninger
identisk med den
nuværende Øverødvej og Trørødvej.
(Originalkort i Fre
derik V s Dansk At
las, bd. 36, nr. 21.
Det kongelige Bi
bliotek).
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at kongen her midtvejs mellem residensstad og slot kunne skifte for
spand.25
Grundstenen til den senere Rudersdal kro blev således lagt i 1661. K ro 

Fødsel i stalden

Dødsfald 17 2 5

ens placering var først og fremmest dikteret af afstandene. D er skulle dog
gå 3/4 århundrede før den blev officielt anerkendt som privilegeret lande
vejskro. Det skete først i 1735.
Krobevillingen, der blev tildelt en Jens Poulsen, kan betragtes som
Rudersdals kros »dåbsattest«. »Barnet« havde dog levet i udøbt tilstand i
adskillige år. Måske ikke ligefrem en smugkro ved Kongevejen så i hvert
fald et uautoriseret ølsted. Fra de ældste kirkebøger fra Birkerød kender vi
i perioden 17 10 til 1722 Peder Jessig (eller Jessen) og hans kone Maren på
Rudestald. 1 17 10 mistede ægteparret med 20 dages mellemrum to drenge,
den 12. marts den nyfødte Jes og den 31. marts den 9 år gamle Steen. I
17 17 havde en rejsende Søren Jørgensen Bøgedes navnløse hustru fra
Ringstedkanten som en anden Maria »gjort barsel i Rudestald«. Drenge
barnet blev døbt Niels Lyder i Birkerød kirke og naturligt nok var krovær
ten blandt fadderne, der talte: »Peder Jessøn af Rudestald, Jacob Tygesøn
af Høsterkøb, Hr. Pouls kærste af Søllerød og Hans Butterops hustru fra
do«.26
I midten af 1720 ’erne hed kroholderen Jens Olufsen Bøcher. Det ved vi
bl.a. fra indførsler i Birkerød kirkebog den 8. juli 1725 og den 4. august
1726, hvor præsten med et års mellemrum begravede kroholderens ny
fødte børn. Fortegnelsen over dødsfald i Birkerød sogn 1725 er et slående
vidnesbyrd om de sociale forhold i Nordsjælland i begyndelsen af 1700tallet. Nedenfor et opslag fra den gode varme tid fra midt i maj til midt i
juli:
14 . maj: En gammelfattig kvinde a f Høsterkøb, som de kaldte Gertrud Tim i
ans.
20. do.: Niels Børresøns søn a f Rungsted: Niels 3/4 år.
do. do.: En fattig Skånekvindes (Skonning-qvindis) drengebarn a f Kayerød,
som døde straks efter han var hjemmedøbt.
6. ju n i:
do. do.:
17. do.:
24. do.:
do. do.:

Abild Rasmus Jensøns a f Høsterkøb, 69 år gammel,
Morten Rasmusøn Skonnings hustru ibid.
Jens Andersøn Skomagers søn i Piberhuset på Ebberøds grund.
Et fattigt pige-barn som døde i Rudestald.
Rasmus Espensøns datter a f Isterød.

2. ju li:
8. do.:
do. do.:
14 . do.:

O luf Nielsøn Hjulmands datter a f Udserød.
O luf Pedersens datter Høsterkøb.
Jen s Olufsøn Bøchers datter i Rudestald.
Jens Pedersøn Skomagers søn her a f byen.

22. do.: Jakob Tygesøns datter a f Høsterkøb, som døde i Rudestald, Malene
Elisabeth, 4 '/ år.

Holtegårds øl- og
brændevinsmonopol

U dover den store børnedødelighed giver opslaget et godt indtryk af de
mange rydningsbyer (»...rød«) i den skovrige egn ved Frederiksborg K on
gevej.27
Kirkebogen dokumenterer, at Jens Poulsen i hvert fald fra 17 3 1 - 4 år
før han fik bevilling —havde slået sig ned som kromand ved Rudestald .281
april 1734 søgte Jens Poulsen bevilling til sin kro. I ansøgningen bad
Poulsen om tilladelse til selv at brygge og brænde. Flvad det sidste angår
blev det straks afvist med henvisning til (GI.) Holtegårds gamle eneret på
at måtte brænde brændevin og brygge øl til hele sognet.29 Holtegård lå
ved den vigtigste nord-sydgående alfarvej i det østlige Nordsjælland, og
landevejskroen her havde allerede i i66o’em e opnået kongeligt privile
gium til en betydelig kro med eget bryggeri.30 Frem til slutningen af
1700-tallet blev det gentagne gange indskærpet, at samtlige kroholdere i
omegnen (Søllerød, Birkerød, Blovstrød og Karlebo sogne) var forpligtet
til at købe deres våde varer på Holtegård.3'
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Den første officielle stadfæstelse af Rudersdal kro lyder således i moderne
retskrivning og lettere forkortet:
Kroprivilegiet 1755

»Vi Chr. VIgør alle vitterligt, at vi efter allerunderdanigste gjorde ansøgnirig...
allernådigst har bevilget og tilladt ..., at Jen s Poulsen må udi Rude stald, be
liggende i Københavns amt, holde kro eller værtshus, og de rejsende såvel som
andre med behøvende logemente samt spise og drikkevarer til nødtøiftighed ogfo r
en billig betaling sammesteds betjene med de vilkår, at han sig ingenlunde under
står dér at biygge øl eller brænde brændevin, men skal være tilforbunden de
falholdende varer ved det på Holtegård privilegerede ki'ohold sig at tilhandle —og
i allemådigste henseende a f at han uden nogen anden betaling holder en stald
ledig til Vores relaisheste, har Vi ham samme krohold jr i fo r afgift allernådigst
forundt. I det øvrige har han bemeldte krohold stedse at holde i forsvarlig stand
vedlige, og sig dermed udi alle måder efter loven samt de om krohold allernådigste udgangne forordninger at rette og forholde så at kroen ikke til noget fylderi
eller tidsspilde fo r bonden eller andre bliver ...
Givet på Vort slot Frederiksborg
den 25. september 1755
Under Vor Kongl. Hånd og Sejl
Christian Rex32

l9

Udsnit af Jean Marmillods kort over den ny Kongevej med to projektforslag, 1764. Frederik II’s gamle
Kongevej ses som den bugtede vej langs det vesdige vejforslag.
Det østlige forløb ville have ført Kongevejen langs vestenden af Søllerød sø til Rudersdalsvej og videre
gennem »Paradiset« og Rudeskov til Hørsholm. Frederik V approberede imidlertid den 23. august 1764
det vestlige forløb over Ruderstal med knudepunktet umiddelbart nord for stalden. Fra kundepunkt dre
jede den snorlige vej mod øst mod Hørsholm og videre til Fredensborg, mens den bugtede gamle
kongevej fra 1580’erne førte videre mod Frederiksborg. Dette vejstykke blev først udbygget i 1790’erne.
Ved vejgaflen rejstes i 1925 en mindesten til ære for Marmillod. Stenen er stadig bevaret, men trænger til
pleje. Øverst til højre Frederik V ’s egenhændige godkendelse af vejføringen over Rudersdal. (Rigsarkivet).

Rudestalds værtshus

Rudestalds værtshus bliver nu den officielle betegnelse for kroen i det øde
område ved Kongevejen mellem Lyngby og Hørsholm. Hvornår den me
ningsløse omskrivelse af Rudestald til Rudersdal har fundet sted vides ikke
præcist. M en på et par kort fra 1700-tallet ses tilløb til misforståelsen. Det
gælder Jens Sørensens meget upræcise kort over Københavns omegn til
Fr. V ’s Atlas 1720, og det gælder betegnelsen »Ruderstal« på det ældste
vejkort over området fra 1764.33 Alle andre kilder anvender dog det op
rindelige navn, Rude-stald, indtil slutningen af 1700-tallet. Og det gælder
20
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altså også Rudestalds egentlige dåbsattest: det ældste kongelige privilegium til krohold og værtshus på Rudestald af 23. september 1735.
Privilegiet giver Jens Poulsen tilladelse til at indlogere og opvarte rej
sende (men ikke egnens bønder) på Rudestald. Eneste betingelse er, at
han skal respektere (GI.) Holtegårds gamle produktionsmonopol og altså
købe sine drikkevarer dér i stedet for selv at brygge og brænde. Desuden
skal han til stadighed stå til rådighed med staldplads for kongehuset, men
til gengæld slipper han så for afgifter af krovirksomheden.
N ogen guldgrube kunne kroen dog ikke være for Jens Poulsen. N ok var
de enevældige konger i begyndelsen af 1700-tallet så småt ved at opgive
færdselsforbudet på Kongevejene. Både lokalbefolkningen og rejsende fik
- mod erlæggelse af bestemte vejafgifter - efterhånden lov til at bruge
kongens veje. - Kun ikke i Nordsjælland! Det er ganske forbløffende, at
samme dag - den 2 3. september 1735 —som Christian V I gav Jens Poulsen
tilladelse til krohold ved Rude stald, oprettede majestæten et særligt vagt
korps »på hans Majestæts egne particulære Kongeveje på Københavns og
Hørsholm Am ter«.34 D et var jo praktisk taget det samme som at give Jens
Poulsen med den ene hånd og tage med den anden hånd.

R U D E S T A L D KRO OG D E N N Y K O N G E V E J

Kroen brænder 1748

Kroen 1763

I 1748 brændte den gamle kro ned til grunden. Jens Poulsen var da afløst
af en ny ejer, Ole Carlsen, der ved siden af kroen ernærede sig som
kongelig m aterialfonalter på flådeværftet Holmen. Ole Carlsen søgte
gentagne gange kongen om hjælp til genopbygningen, da han, som anført
i bønskrifterne, havde mistet alt, hvad han ejede ved branden. I 1757 og
1758 udvidede Ole Carlsen sine ansøgninger til også at anmode om fri
passage på Kongevejen »for alle og enhver«, samt mod betaling (lidt
penge havde han altså) af 100 rigsdaler til Holtegård selv at måtte brygge
og brænde de stærke drikke. T il sidst tilbød han endog at opføre en ny
»Relaisstald for Eders Majestæts rejsevogne og heste, når det dertil for
nødne tømmer af skoven må udvises«.35
Ansøgningen blev som vanligt afvist med henvisning til Holtegårds
privilegium. Det er ikke tilfældigt, at Ole Carlsen netop i 1757 og 1758
søgte om »brygge- og brændefrihed ved Rudestalds værtshus«. I 1756
havde hofbygmesteren Laurids de Thurah opført en ny hovedbygning på
Holtegård og istandsat bryggeriet sammesteds i forventning om en stor
indtægt fra det monopoliserede bryggeri og brænderi. Imidlertid indledte
regeringen i de samme år en aktiv kamp mod det omfattende brændevinsdrikkeri blandt de stavnsbundne bønder. Ved den såkaldte »ædruelighedsforordning« af 1. februar 1757 indførtes kraftigt forhøjede afgifter på
brænderier og bryggerier. Afgifter som Thurah nægtede at betale, hvor
efter han fik slået sine brændevinspander i stykker af myndighederne36.
Ole Carlsen har på den baggrund naturligt nok frygtet at få sin kro helt
tørlagt, når han nu ikke selv måtte brygge sit øl.
Skønt Ole Carlsen ikke fik tilladelsen, lod han dog omkring 1750 op
føre en ny kro med tilhørende rejsestald. Den nuværende hovedbygning
på Rudersdal hviler formodentlig på fundamenter og grundmur af Ole
Carlsens krobygning fra midten af 1700-tallet.
Den 12. december 1763 solgte Ole Carlsen kro og staldbygning til en
Johannes From, der betegnede sig som borger og smed i København.
Skødet, der giver en god beskrivelse af bygningerne og deres beliggenhed
ved Kongevejen, fortjener at blive citeret i et større uddrag:

Je g Ole Carlsen, material forvalter i bans Majestæts tjeneste på Holmen ...
sælger, skøder og afhænder ... en mig tilhørende ... ved Kongeporten beliggende
bygning, Rudestald kaldet, bestående ud til Kongevejen a f en bygning på 8 fag, 2
etager høj, hvorafden underste etage er grundmuret og den anden etage mur- og
egebindingsværk, 16 alen dyb, teglhængt. Til søndre side i gården en heltag
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bygning, 12 fa g mur- og bindingsværk, 12 alen dyb med en durchgående kvist
over 4 fag. Til østre side et bindingsværks heltag-hus på 15 fa g med klinede
vægge, 12 alen dybt, med alle videre derpå befindende mur- og nagelfaste ind
retninger', hvilket altsammen er forsikret i den Sjællandske Brand Kasse fo r
3.000 rd., hvorved følger haven og det til stedet indhegnede vænge, samt en
grøftet eng, som tilligemed gårdens grund haves i fæste ... (Køber skal selv
sørge for nyt fæstebrev mod 4 rd. i indfæstning og årlig afgift på 2 rd.).
M ed stedetfølger frih ed til værtshushold, ligeledes modtager køberen de fo r tilsyn
med Kongeporten hidtil allernådigst erlagte 2 o rd. årligt, som hver marts måned
fra Regimentskriver-stuen i Kollekolle betales... På købesummen 3.300 rd. har
(jeg) modtaget 300 rd... N år den øvrige kapital imod min herpå tegnede kvit
tering til nu førstkommende 11. ju n i med renter til den tid er blevet betalt, må
dette skøde ved Københavns Rytter Distrikts Birketing læses og protokolleres ...
Egenhændigt underskrevet og forseglet, samt med 2 gode venner med mig til
vitterlighed at underskrive.
København den 12 . december 176 3,
O. Carlsen.37
Den ny Kongevej

Rudestald =
Ruderstal =
Rudersdal

Ole Carlsens salg af Rude stald falder sammen med indledningen på en
helt ny æra for kro og vej. Ved kongelig resolution af 24. maj 1764 påbe
gyndtes anlæggelsen af den snorlige »moderne« Kongevej mellem K ø 
benhavn og det ny yndlingsslot i Nordsjælland, Fredensborg.38 Det revo
lutionerende vejbyggeri blev udført af Danmarks første civilingeniør, den
fra Frankrig indkaldte vejingeniør Jean Marmillod. Efter de datidige fran
ske for-revolutionsprincipper om menneskets beherskelse af naturen blev
vejen lagt efter en lineal, hvor Frederik Ils gamle kongevej havde bugtet
sig omkring de naturlige forhindringer som bakker og moser.
Det kort med vejforslag, som Marmillod i 1764 præsenterede Frederik
V for, er endnu bevaret med kongens godkendelse af det nuværende vejforløb over Rudersdal.39 Det er sandsynligvis dette kort, der har ført til
sprogforbistringen omkring stednavnet Rudestald og vor tids Rudersdal.
På kortet angiver Marmillod, der sikkert kommunikerede med sine dan
ske kollegaer på tysk, lokaliteten som »Ruderstal« - og uden et »d« til
sidst er der ikke langt fra det tyske ord for dal (thal) til den misforståede
senere betegnelse for værtshuset på toppen af Rude bakke.
Soldaterne, der i 1765 anlagde den besværlige vejstrækning over Geels
bakke til Rude stald på toppen af Rude bakke var indkvarteret i en lejr ved
Rude stald. Vi må formode, at lederne, heriblandt Marmillod selv, boede
mere komfortabelt på selv kroen, mens arbejdet gennem Geels og Rude
skov stod på. M eget passende er mindestenen for Kongevejens bygmester
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Auktion over kroen
176 7

i dag anbragt ca. hundrede meter nord for Rudersdal kro, hvor vejen deler
sig mod Hørsholm og Hillerød (Frederiksborg).40
Mens det store vejbyggeri stod på, foregik en stadig udskiftning af ejere
og forpagtere af Rude stald værtshus. Johannes From, der til juni termin
1764 ifølge skødet skulle betale Ole Carlsen de resterende 3.000 rd., måtte
den 20 juni ty til et lån på hele beløbet hos »Det Høje General Krigs
Directorium« mod 1. prioritet i Rude stald. O g samme dag lånte han yder
ligere 300 rd. mod 2. prioritet samme steds af generalkrigskommisæren
Magnus von Beringschiold.4' Hvis der var forventninger om en hurtig
fortjeneste af kroen ved Kongevejen, blev de i hvert fald ikke indfriet
sålænge kongevejsbyggeriet stod på. Forplejningen af de mange soldater
indkvarteret i lejren ved Rudersdal har åbenbart ikke kommet kroen til
gode.
Johannes From holdt ikke længe på Rude stald. Allerede i 1765 kom
kroen, nu betegnet som »Værtshuset Rudersdahl« på offentlig auktion. Det
skete ganske vist under »adskillige erindringer og protester« fra stedets
lejer, en vis Jacob Terkelsen, og på en eller anden måde lykkedes det at
forhale processen. Først ved 4. auktion - » efter foregående tinglysning ...
publikation udi adviserne samt ved på behørige stæder opslagne trøgte
placater - blev kroen den 16. oktober 1767 solgt til højstydende for 2.400
rd. M ed andre ord et tab i forhold til salget 1763 på knapt 1.000 rd.
Køberen var en fuldmægtig i krigsministeriet Hans Jacob Holm .42 Holm
måtte som sin forgænger ty til lån for at få forretningen til at løbe rundt.
Den 10. juni 1769 udsteder han en panteobligation på sin ejendom i Ru
dersdal til »Den Danske Hospitals Kasse« for et beløb på 2.000 rd. Og
oktober samme år låner han yderligere 1.580 rd. af kammerherre og
oberst Frederik von der Maase. Det sidste lån optages med 2. prioritet i
Rudersdal.43
Lånedokumenterne opregner krobygningerne fra Ole Carlsens genop
bygning med tilføjelser:
- Den 8 fag lange, 2 etager høje hovedbygning ud mod Kongevejen (det
tilføjes at underetagen er opført af kampesten og at en 4 fag lang til
bygning i bindingsværk er opført siden Carlsens tid). - Dernæst de to
bindingsværksbygninger »mod gårdspladsen« på henholdsvis 12 og 15 fag
(også her en mindre tilbygning på 3 fag). - 1 værelserne er der to bilægger
ovne og to jern-kakkelovne med trommelcylinder, »trommel og rør«.
Dertil kommer så »den kongelige stald«, der ikke nævnes på Carlsens
skøde, men her betegnes som en 20 fag lang bygning i »mur- og ege
bindingsværk til staldrum for de kongel. eller de høje ministres heste og
vogne«. Imellem hoved- og staldbygningen står et 10 fag langt planke-
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Rudersdal kro på et
postkort fra om
kring 1905. Til
højre bygningskom
pleksets ældste del,
den endnu bevarede
7 fag lange hoved
bygning i to etager
fra 1700-tallet, i
midten tilbygnin
gen fra århundred
skiftet (1897) og til
venstre den karak
terfulde gamle rej
sestald fra 1800-tal
let, der blev ned
revet i 1929.

Niels Ny som 1775

T^udersdal l(ro

værk med to halvporte. Gårdrummet beskrives som brolagt med en til
stødende risgærdeindhegnet have med frugttræer og »kiøkken gevexter«.
Desuden haves Rude Eng og et indhegnet vænge på Øverød overdrev i
fæste. Dokumentet fremhæver endelig afgiften på 20 rd. årligt for tilsynet
med Kongeporten, »samt hvad der ellers årligt kunne være erlagt for de
kongl. ride-heste og vogne«.
Vejstrækningen Vibenshus - Hørsholm stod færdig i 1767. At den ny
Kongevej blev en alfarvej - dog mod afgift - har sikkert sat gang i virkelyst
og drømme om en blomstrende fremtid hos ejeren af Rude stalds kro.
Gode tider ventede forude. M en heller ikke Hans Jacob Holm formåede
at løfte byrden. I 1774 blev kroen nok en gang sat på auktion, og ved
auktionsskøde af 12. juni 1775 erhvervede N iels Jensen Nysom »Rudersdahl med bygning og indhegnet have« for buddet 2.200 rd.44 Med Nysom
ved roret synes der endelig igen at være kommet gang i forretningen på
Rude bakke, i hvert fald i de første år efter Nysoms overtagelse.
Den ny Kongevej, der i 1775 endelig stod færdigbygget til Fredensborg,
medførte en fuldstændig ændring af »færdselsreglerne«. Vejen blev nu
åbnet for folk og fæ. I stedet for forbud indførtes i 1777 en slags »motor
vejsafgift«, som blev opkrævet ved bomme anbragt med passende ind
byrdes afstand. De første år skete opkrævningen af bompenge ved Konge
porten foran Rude stald. I salgskonditionerne ved Niels Nysoms over
tagelse af Rudersdal kro hedder det under §2, at ejeren selv må søge om
fortsat afgift og forpagtning af Kongeporten, som tidligere har været til-

Overfor Rude stald mellem Kongevejen og Furesøen lå Rudemarken, den nordligste del af Dronning
gårds besiddelser. Frédéric de Coninck overtog Dronninggård i 1781 og lod Næsseslottet opføre i
1782-83. Samtidig indrettedes et mønsterbrug omkring dronningens gamle hovedsæde med et stort
husdyrhold, mejeri, gartneri og veldyrkede marker - og velklædte arbejdsfolk, som her på Erik Pauelsens
maleri fra Rudemarken, 1786.
Udsnit af vægstykke i de Conincks palæ (nu Flåndværkerforeningen).

lagt Rude stald. Usikkerheden omkring afgiften må betragtes som en
tilkendegivelse af, at Rude stalds tid som midtpunkt på Kongevejen var
ved at rinde ud med den ny Kongevej. Kongeporten er sikkert blevet
nedbrudt i Nysoms ejertid, og med den bedre vej var behovet for skiftehe
ste ved at være et overstået kapitel.
Trods landboreformer og forbedrede forhold for bondestanden gene
relt, måtte bønderne stadig gøre vejtjeneste f.eks. i forbindelse med Kongevejs-byggeriet, og så sent som 1782 måtte egnens bønder stille med
heste ved Rude stald i forbindelse med kørsel for kongehuset: »Den 24
may rejste det kongelige herskab til Fredensborg, da måtte Fanim sogn møde ved
Rudersdal med 16 par heste og gøre befordring til Fredensborg<<45 Dagbogs26

Virksomheden på
Rudersdal

notitsen fra 1782 kan formentlig tages til indtægt for, at der ikke længere
blev holdt kongelige skifteheste på Rudersdal kro.
Straks ved overtagelsen søgte Nysom da også andre indtægtskilder. I
september 1778 ansøgte han Rentekammeret om tilladelse til at anlægge
»en hestemølle ved Rudersdal for »derpå at male for sig selv og andre«.
Som begrundelse angaves, at vandmøllerne i den forudgående sommer
havde manglet vand, og da tilmed indtræffer »at vejrmøllerne ingen vind
h a r... må de omkringliggende bønder og andre, som trænger til maling mangen
gang rejse i den allertravleste tid både fo r heste og folk 2 m il og derover førend
man kan opnå en mølle til at få malet på.« Amtmanden svarer 14 dage
senere, at man ikke kan forbyde indretning af en hestemølle til eget brug,
men omvendt kan det ikke tillades, at møllen maler for andre. Nysoms
uegennyttige fromme ønske om at måtte male malt og gryn for egnens
bønder fremsættes atter året efter (18. okt. 1779) bilagt en støtteerklæring
fra 9 gårdmænd i Holte, Øverød og Søllerød. M en nu bliver der ballade,
thi samtlige 6 møller i nabolaget (Frederiksdal, Fuglevad, Lyngby, Ø r
holm, Rådvad og Strandmøllen) indsender kraftige protester i november
1779. Den mulige konkurrent på Rudebakken beskyldes for at give urig-
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tige oplysninger om behovet for maling, og for dybest set også at ville
male mel, som følge af den manglende kontrol. Ansøgningen afvises i
februar 178o.46 Den initiativrige Nysom søgte dernæst, i 178 1, som sine
forgængere om tilladelse til at måtte »brygge øl i sit eget hus samt handle
med vin og brændevin, hvor han finder det tjeneligt«. Svaret var også her,
og ganske som venteligt, afslag med henvisning til Holtegårds privile
gium.47

RØJELS B O M OG N Y H O L T E KRO

Bonipenge

Snart skulle det dog blive en langt alvorligere konkurrence, der truede
virksomheden på Rude bakke. I foråret 1786 blev en ny bom med til
hørende bomhus opført i den ellers ubeboede dalsænkning mellem Geels
og Rude bakke.4* Motiverne til flytningen af bommen fra Kongeporten er
ikke umiddelbart gennemskuelige. Måske ønskede man blot en mere præ
cis afstand mellem vejbommene. Den første stod ved Vibenshus, den næ
ste mellem Gentofte sø og Vangede og den tredie blev »Røjels bom«, som
den ny bom snart blev kaldt med henvisning til lokaliteten. »Røgle« be
tyder en lang forhøjning, hvilket vil sige Marmillods bro/dæmning over
mosestrækningen »Vejlen« mellem Søllerød sø og Vejle sø. Vandløbet
blev senere kaldt Bækrenden, hvilket må siges at være en beskeden be
tegnelse på det vådområde, der opstod i den mægtige tunneldal mellem
Geels og Rude bakke.49
E t var dog at miste bomforpagtningen — iøvrigt til stor ærgelse for
Søllerød bys landstedsejere, der nu skulle betale 2-mile afgift umiddelbart
før de drejede fra Kongevejen ind ad skovvejen til Søllerød. Værre var det,
at med bommen fulgte i sommeren 1786 tilladelse til en ny kro overfor det
ny bomhus ved foden af Geels bakke. Sagen var nemlig den, at med den
ny offentlige Kongevej tabte den gamle vej nordpå over (GI.) Holte og
Sandbjerg sin betydning. Tilsvarende gik det med søgningen til vejkroen
ved Holtegaard, og i 1778 blev kroen foreslået nedlagt af amtmanden.
Hvad var da mere naturligt end at flytte kro med tilhørende bryggeri ned
til det sted, hvor kunderne færdedes ved Røjels bom på Kongevejen; og så
i øvrigt se stort på, at der lå en konkurrent oppe på toppen af Rude bakke.
Allerede i 1786 kunne (GI.) Holtegårds ejer, den driftige norske jern
værksejer Jacob von Schnell, genåbne sit privilegerede bryggeri og bræn
deri under navnet N y Holte bryggergård. Og i 1788 fulgte kroen med
trods voldsomme protester fra Kongevejens øvrige kroholdere (Ruders
dal, Store Kro og Holland/Hold-an i Lyngby og Lundehuset i Gentofte).
Den ny kro tog navn fra bomstedet til Røjels kro.50
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Røjels bom med
kroen til venstre og
bomhus på højre
side af Kongevejen.
Vi ser mod syd
mod det nuværende
Kongevejskryds og
Geels bakke. En
ren idyl i 1851 - i
1996 ?
Maleri af Andreas
Juuel, 1851.

En bonde på dmk

En skildring af nordsjællandsk almueliv fra 1700-tallets anden halvdel
bringer tanken hen på de to nabokroer ved Røjels bom og Rude Stald:
» ... D er fortælles, at en Sjællands-bonde, som til drik var inclineret, har på sin
hjemrejse fra Københavns torv køn på en fjerdingvej mellem tvende kroer udi
tvende dage og dog tilsidst endnu havde samme fjerdingvej a f sin rejse tilbage ...
Slig levemåde kan ej heller andet tilvejebringe, end at sådanne folk alletider er
ligesom dorske udi i hovedet og til at tænke og overlægge nogetfom uftigen aldeles
ubekvemme« .5I
Det er måske med baggrund i sådanne tilstande, at bevillingen til at drive
Røjels kro allerede bortfaldt i 1794. Bryggeri og brænderi fortsatte dog nu
under navn af N y Holte bryggergård med angivelse af bryggeriets geogra
fiske oprindelse. N y Holte bryggeri og brænderigård - fra 1840 atter med
krobevilling - tilhørte fra 1802 til 1875 den kendte københavnske bryg
gerslægt N im b.52 Slægtens »stamfader« Jens Nim b (1740-1824), en vel
stående brændevinsbrænder fra Teglgårdsstræde i København, slog sig i
øvrigt i 1790’eme stort op på forpagtning af, som det synes, samtlige
bomme på Kongevejene. En sådan misforstået privatisering af en sikker
statslig indtægt er oplevet mange gange siden i historien; men tåbelig
heden var her til at tage og føle på, eftersom det ikke blot betød mistede
offentlige indkomster, men også et evig bøvl mellem trafikanter og bom
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forpagter, med to tabere: staten og trafikanterne og en vinder: bomfor
pagteren.

R U D ER SD A LS KRO U N D E R N IE L S N Y SO M OG JO H A N N E S SI A N G

Kroen 178 7

Biyllup på
Rudersdal kro

På Ruderdals kro måtte det gå som det bedst kunne. Ved folketællingen
1787 består husstanden på Rudersdal kro af 8 personer: Den 51-årige
husbond og hans 66 år gamle hustru, »Madmoder« Christine Nielsdatter,
der af penneføreren betegnes som »døv og svag«. Dertil to børn: Den
24-årige Sara og Henrich på 16, der »går forældrene til hånde«. Fire
tjenestefolk er knyttet til kroen, nemlig en tjenestepige, en såkaldt kælder
pige, en svensk daglejer samt endelig en vis Niels Pedersen, der betegnes
som ansat »ved stalden«, uden at vi kan vide, om der endnu holdtes
kongelige skifteheste på Rudersdal.53 Folketællingen 1787 giver indtryk af
temmelig trøstesløse forhold på toppen af Rude bakke. På Rudegård be
tegnes den 28-årige husbond Tønies Andresen som »forhen gårdejer, men
nu falleret. T il husstanden hører dog stadig fire tjenestefolk og en hol
stensk »informator«, huslærer for familiens 3 børn. I det såkaldte »Vej
hus« ved Kongevejen bor en yngre daglejerfamilie med tre børn, hen
holdsvis 8, 5 og 3 år gamle, om hvem det anføres at de lever af »betleri«.
T il husstanden hører også et 78 år gammelt »almisselem« ved navn K ir
sten.
Samme år som han blev sat i mandtal er N iels Nysom atter på lånemar
kedet, idet han låner 600 rd. i den såkaldte Krigs Hospitals Kasse. Det var
også her han lånte 2.000 rd. ved købet af kroen i 1775. A f sidstnævnte
skylder han endnu 1.450 rd., hvormed gælden til Krigshospitalet med det
nye lån opgøres til 2.050 rd.54 Man kan ikke påstå, at Nysom var kommet
langt i de forløbne 12 år.
M en bryllupsfest skulle der alligevel være. Den 24. april 1789 blev kro
holder Niels Nysums datter, den »dydædle jomfru Zara Nysum« nemlig
gift med »den velædle Hr. Johannes Schjang«.55 Nysoms svigersøn var
med sine 52 år kun et år yngre end svigerfader. Han kom fra Bredeværk,
hvor han var forpagter af marketenderiet og det dertil knyttede landbrug.
Hr. Johannes med det ejendommelige efternavn havde få måneder tid
ligere i januar 1789 mistet sin første kone. Johannes Siang var et ganske
godt parti for den 30 år yngre fru Sara, ganske vist bragte han to småpiger
med ind i ægteskabet, men også en ganske pæn formue.56
Året efter afstod Niels Nysom krodriften, dog ikke til svigersønnen,
men til en forpagter Christen Nielsen, der i forvejen ejede Store kro i
Lyngby. I forpagtningskontrakten, der er underskrevet 8. april 1790, be
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Johannes Siang
i

79i

Strid om
bompengene

tinger Nysom sig et værelse og køkken i etagen over krostuen, samt et
stykke i forvejen »afpælet« vænge. Det fremgår, at der nu hører et ikke
ubetydeligt landbrug til kroen. Den såede rug tilhører forpagteren mod,
at han sørger for behørig og rettidig gødning. Desuden tørveskær i om
rådets mange moser, hvor forpagteren årligt må udtage til »ildebrand ... så
megen tørveskær som med 4 mand i 8 dage kan skæres«. M ere præcis er
den årlige forpagtningsafgift på 350 rd. angivet. Kontrakten gælder de
næste 5% år fra 1. maj 1790 at regne.57
Niels Nysom nåede dog dårligt at nyde sit otium. Den 2 2 .maj 1790
afgik han ved døden på Rude stald.58
Det blev Nysoms enke, der i 1787 blev betegnet som døv og svag, der
den 23. september 1791 solgte til sin »kære svigersøn Johannes Siang, nu
forpagter på Brede Kobbeiuærk, den min salige mand og mig tilhørende og
privilegerede kro Rudersdahl kaldet.« Skødet angiver med vanlig tvetydig
hed, at kroen ligger »på Københavns Amt, Birkerød sogn ved den almin
delige landevej imellem Lyngby og Hørsholm«. A f skødet fremgår endvi
dere, at landbrugstilliggendet og »skov og jagt« er blevet tillagt Rudersdal
kro ved et mageskifte i 17 7 1, da Hans Jacob Holm byttede med sin før
nævnte forpagtning af fiskeriet i Frederiksborg amt. En noget besynderlig
transaktion, der altså her bliver anerkendt. Købssummen angives til 1.790
rd., og salget er foregået i overensstemmelse med enkens værge, den før
nævnte forpagter Christen Nielsen, som formentlig er hendes broder.59
Johannes og Sara Siang blev dog boende på Brede, mens Christen
Nielsen i henhold til forpagtningskontrakten af 1790 styrede Rudersdal
kro. I november 1795 indgik Johannes Siang en ny »lejekontrakt« med
den forhenværende kongelige vildtfoged Lauritz Knudsen. Kontrakten
gælder for 6 år indtil november 1801, dog med forbehold for, at Siang
skulle flytte fra Brede eller afgå ved døden. I førstnævnte tilfælde kan
kontrakten ophæves efter 3 år, mens der i tilfælde af Siangs død skal
reserveres »det værelse med køkken og spisekammer, som er oven over
bryghuset i den nordre ende af bygningen ud til grisestalden«.60 Det er
bemærkelsesværdigt, at der åbenbart i 1795 er etableret en form for bryg
geri på Rudersdals kro.
A f en retssag mellem forpagter Knudsen og Siang på den ene side og
bomforpagter Nim b på den anden om afgifterne på Kongevejen fremgår
det, at Lauritz Knudsen endnu i 1798 har kroen i forpagtning. Konflikten
skyldtes, at Jens Nim b havde krævet forhøjet afgift af de arbejds- og
tørvevogne fra Brede, som Knudsen og Siang anvendte på Kongevejen.
Nim b måtte dog medgive, at vognene ikke var større »end bøndernes
almindelige vogne«, og han således ikke havde hjemmel til at fordoble

afgiften fra i til 2 skilling, med mindre vognene medførte varer fra Brede
kobberværk.61

Kælderpigen
ovetfaldes 1805

Det blev dog Johannes Siang, der førte den hensygnende kro ind i 1800tallet. Han indledte det ny århundrede med at stå tiltalt for at have hugget
en eg i majestætens skove. Siang måtte vedtage en bøde på 6 rd. samt
betale sagsomkostninger og egetræets værdi på 1 rd. for sin ulovlige skov
hugst i Rude skov.62
Ved folketællingen 1801 optræder den da 64-årige hr. Johannes som
kroholder og gæstgiver på Rudersdals kro. Han bistås af sin 34-årige kone
Sara og en 22-årig datter, Gundelle Siang, fra sit første ægteskab samt fire
tjenestefolk. Desuden boede kroparrets fire døtre i alderen 3 til 11 år på
Rudersdal.63
1 1802 blevjohannes Siangs bevilling fornyet. Det bryghus, der allerede
blev nævnt i 1795, anerkendes nu i bevillingens §1, hvor det anføres, at
værtshusholderen »vel må brygge øl til værtshusholdets fornødenhed,
men skal være forment at brænde brændevin«. Holtegårds monopol næv
nes ikke mere. D et bortfaldt med Jacob von Schnells salg af (Gl.)Holtegård i 1794. I §2 fremhæves det gammelkendte forbud mod at måtte
udskænke for »sognets bønder eller andre af almuen, som ikke er vej
farende eller på deres rejser«.64 Siang vidste nok at respektere den sidste §.
I 1797 havde han oplevet, hvordan en ellers respekteret kromand i N æ 
rum, Jochum Jensen havde mistet sin krobevilling for at udskænke for de
lokale bønder og andet godtfolk i Nærum, og Siang havde selv anklaget
og fået dømt den nye brygger og krovært på Røjels kro, Jens Madsen
Dreyer, for ulovligt krohold i 179 s.65
En retssag udsprunget af diskussion om udskænkning af brændevin til
en lokal husmand kom Siang dog ikke til at opleve. Den 29. juni 1805 blev
husmand fra Øverød mark, Jørgen Olsen anklaget for at have overfaldet
kælderpigen Anne Kirstine Holst i Rudersdal kro den i.jun i samme år.
Jørgen Olsen havde »forlangt at blive skænket brændevin«, hvilket Anne
Kirstine Holst nægtede ham. Jørgen Olsen havde derefter optrådt truende
og til sidst tildelt pigen et slag i hovedet med sit piskeskaft, der var af træ.
Anne Kirstine var faldet om i kramper og havde siden fået en stor bule på
venstre side af hovedet. Tiltalte blev beskrevet som »et til drukkenskab
hengivet menneske«, der dog ikke var beskænket den pågældende aften.
D et talte ej heller til hans fordel, at han tidligere var blevet straffet for
skovtyveri. Og da Anne Kirstine Holst i følge de indkaldte vidner ikke
havde fornærmet ham, stod Jørgen Olsens sag unægtelig dårlig. Netop på
et så offendigt sted som en kro, bør man respektere de ansattes anvis-
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ninger, eftersom kroen som bekendt »er indrettet til rejsendes nødtørft og
bekvemmelighed
og ej til svir og fylderi«. Jørgen Olsen blev selvsagt
idømt en betydelig bøde, som han næppe kunne betale. Det var så op til
dommeren, om husmanden skulle aftjene straffen »ved arbejde i fæst
ningen i 2 år«.66
Dommen faldt den 12. september 1805, men da havde Siang været død i
flere måneder: I Birkerød kirkebogs fortegnelse over døde i 1805 læses:
»død 21. april, begr. 25. april, Johannes Siang, kromand i Rudersdahl, 71
år«.6?
Den endnu unge enke, Sara Siang, fik lov til at sidde i uskiftet bo.
Gælden var ellers ganske anselig, omfattende 4.960 rd. til bl.a. en brænde
vinsbrænder, en vinhandler, en porcelænsforretning, en købmand og en
såkaldt »spisemester« samt ikke mindst det gamle prioritetslån i forbin
delse med Siangs køb af Rudersdal. Hendes kro med indbo og landbrugsredskaber vurderes dog til 11.10 0 rd.68 Og der blev snart brug for en
synsforretning.
Sara og Johannes
Sara Siang overlevede kun sin mand med få måneder. Hun døde den 30.
Siangs endeligt 1805 juli 1805 og blev i kirkebogen anført som 40 år gammel.69 I efteråret 1805
kom Sara Nysoms og Johannes Siangs bo på auktion, i alt 452 numre, der
giver et indgående indblik i kroens indretning i begyndelsen af 1800-tallet
- og dertil fortæller om en driftig og alsidig forretning, der omfattede
såvel landbrug som et værtshus med gode tilbud til både den sultne og den
tørstige.70 Auktionen over indboet indbragte over 11.000 rd., og er således
et godt vidnesbyrd om, at det trods alt var gået fremad på Rudersdal kro
under Niels Nysom og Johannes Siangs ledelse efter åbningen af den ny
offentlige Kongevej. Da det hele var gjort op den 19. december 1805, blev
der knap 500 rd. pr. hoved til Siangs to døtre af første ægteskab, og
omtrent 1.000 rd. til hver af Sara og Johannes Siangs fire fælles døtre.

R U D E R SD A L KRO I 1 8 0 0 - T A L L E T

Kriseår

Selve den rømmede kro blev i slutningen af november 1805 overtaget af
en af kreditorerne, købmand Hans Jørgen Ernst. Det blev snart vanskelige
år, og efter krigen 1807 kom også Rudersdal kro i krise. Omkring 18 10 -11
forsøgte madam Rebecca Otto fra Søllerød kro at overtage Rudersdal kro,
men hun kunne ikke opnå bevilling til at drive to kroer i området. I stedet
kom kroen med sit landbrugstilliggende på 21 tdr. land nok en gang på
auktion i sommeren 18 12 .71 Den ny ejer var major Peder Wasserfall, hvis
familie stammede fra Søllerød, hvor faderen (eller bedstefaderen) i 1755
havde opført landstedet Carlsminde. Det ser ud som om den da hen-
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sygnende kro blev drevet af forpagtere, indtil den i 1820’erne blev er
hvervet af den reformerte kirke, der nu for en tid tog hånd om den gamle
samhørighed mellem kirke og kro. »Den højst middelmådige kro Ruders
dal« blev den betegnet i 1822.72 I denne »kul- og tørvehandlens« glans
periode efter den for Danmark så ulykkelige udgang af Napoleonskrigene,
udviklede Rudersdal kro sig til en ret primitiv landevejskro, hvor kuske,
handelsmænd og prangere på deres rejser mellem København og N ord
sjælland gjorde holdt for et slag kort, en tår brændevin og foder til he
stene: »M an bedede en / times tid i Rudersdal kro, hvor der skiftedes
heste«73.
I 1830 gik kroen atter over på verdslige hænder, idet en N iels Olsen
erhvervede kroen den 31. marts dette år. Fire år senere, ved folketællingen
1834, hed ejeren af kroen stadig Niels Olsen. På kroen levede der 19

Kroholderparret Siang på Rudersdal kro døde med fåmåneders mellemrum i 1805. Fra Sara Siangs
begravelse den 31. juli 1805 er bevaret et detaljeret regnskab, der fortæller om datidens »gravgilder«:

1805, July 31 . Udgift til Madame Sjangs Begravelse
Rdl.
En Liigkiste
Liiglagener
- 1 2 Flasker Rødviin á 2 Alk.
- 1 2 Flasker Gammelviin á 2 Alk.
- 3 Flasker Maderaviin á 5 Mk.
- 4 Potter Aqvavit á 2 Mk.
-

2 Fleskeskinker
i Lispund, 12 Pund Lammekiød á 9 Skill...
i Lispund, 9 Pund Oxekiød á 9 Skill...
Brød

- 3 Pund Kaffebønner á 3 Mk. 8 Skill.
- 1 2 Pund hvidt Sukker á 2 Mk.
- 4 Pund Puddersukker á 20 Skill pr. Pund
- 2 Krandsekager á 2 Rdl. 3. Alk. pr. Styk
- 5 Potter Fløde á 1 Mk.
- i Glas Sennep
-

Præstens Regning... for Kirkeforretningerne
8 Liigbærere, hver 4 Mk.
Smaaudgifter

3

4
4
4

2
1

3
2
8
3

2
2

12

2

1
2

1

4

8
4

-

5
5

-

5
1

7

8
5

5
2

8
2
1
75 3

34

Mk.

17

5

Skill.
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Kongevejschausséen ved Rudersdal
kro set mod nord
med vejgaflen ved
Rudegård.
I bukkende tjener
stilling foran kroens
gårdhave står overkelneren kaldet
»Diamant-Kjær«.
Han havde tidligere
været direktør for
Helsingør sommer
teater, men havde
efter en fallit mistet
alt. Simili havde er
stattet hans tidli
gere diamanter.
Foto fra omkring

1910.

personer. Niels Olsens familie bestod af 6, dertil kom 3 tjenestefolk og en
daglejer med hustru. M an må tro, at den 39 år gamle N iels Olsen selv
arbejdede ved kroens landbrugsjord, idet en vis Truels Jørgensen med
kone og 4 tjenestefolk betegnes som forpagter af gæstgiveriet. I 1840 er
N iels Olsen dog alene om ledelsen af bedriften på såvel kroen som på det
omkringliggende jordbrug. Han blev dog bistået af ikke mindre end 8
tjenestefolk.74

D E T ST O R E PO ST R Ø V E R I

1 1845 og 1850, da Søren Andersen fra Lyngby havde overtaget kroen, er
der atter ansat en kroforpagter ved Rudersdal med tilknyttede tjeneste
folk, som fx. »en Kældersvend«, »en Karl ved Rejsestalden«, »en Stald
mester« og »en Kælderpige«.75
En af Søren Andersens tjenestefolk, tjenestekarlen Carl Mortensen,
sørgede i 1845 for Rudersdal kros sidste større optræden i Danmarks
historien. I 1844, da Carl Mortensen tjente på kroen, planlagde han sam
men med to kumpaner fra nabokroen i Hørsholm et røveri mod diligen-
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Sommergæster på kroen omkring 1912. Det er telefondirektør Frits Johannsens familie fra villa Rosenhøj i
Vedbæk, der har været på besøg. Den ældre kvinde til venstre er telefondirektørens svigermoder, pigen
med hvid hat og hundefløjte er datteren Ellen Johansen og til højre står »Diamant-Kjær« i sin vanlige
tjenerpositur.
I tidsskriftet Sund Sans, der i 20’erne og 3o’erne førte en forbitret kamp mod afholdsbevægelsen og »for
den personlige friheds værn mod tvangsstyre« giver Aage Welblund i 1929 en lidet flatterende skildring af
overkelneren på Rudersdal:
»Husets venlige skytsånd var den af mange lidt ældre københavnere velkendte original »Diamant-Kjær«,
en stor blegfed mand med vandede øjne og yderst forekommende lader, iført en ikke helt pletfri smo
king... Med et stille hjertesuk måtte han, der i sin ungdom havde svælget i champagne og ægte Meukov 42,
den udslagne dag servere bajere og andre nydelsesmidler, der pr. stk. ikke oversteg 40-50 øre, men vandt
man gennem rigelige drikkepenge hans fortrolighed, var der ingen grænser for hans fabuleren om den
stolte tid, da han som en slags souschef og impressario for sin moders sangerindepavillon berejste landet
med udvalgte skønheder...«

cen, der siden 1798 havde gjort holdt ved Rudersdal kro på sin vej mellem
hovedstaden og Nordsjælland. Diligenceturen fra Kobenhavn til Hillerød
varede 4 timer og kostede 8 mark. Ved Rudersdal kro var der en halv times
ophold for at skifte heste. To gange om ugen kørte der endvidere en
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fragtmand, der medtog passagerer på sin 8 timer lange tur for kun 2 mark.
Og endelig begyndte en postvogn den 1. januar 1845 at køre om natten
med pengeforsendelser mellem København og de kongelige virksomhe
der i Nordsjælland (slottene og den Militære Klædefabrik i Usserød fx.).
Det var disse pengetransporter, der var røvernes mål.
Med kopierede nøgler lykkedes det Carl Mortensen og en kollega at
bryde ind i postvognen på Kongevejen natten mellem den 9. og 10. januar
1845. Byttet på godt 1.000 rigsdaler blev straks delt i Rude skov. Dagens
største pengeforsendelse fra Klædefabrikken fik røverne dog ikke fat i.
Den bar den intetanende kusk nemlig på sig. Selve kuppet var ganske
snildt gennemført. M en da tyvene både var almindelig berygtede på eg
nen, og desuden havde opført sig ganske mistænkeligt op til røveriet, blev
de alle afsløret umiddelbart efter at røveriet var blevet opdaget. Dommen
over den 26-årige Carl Mortensen fra Rudersdal lød på 7 års fæstningsarbejde.76

RU D E R SD A L KRO I N Y ER E T ID

Jernbanen 1864

Udvidelsen 1897

Kroen førte en omskiftelig tilværelse gennem 1800-tallets anden halvdel.
Landbrugsjorden blev frasolgt i slutningen af århundredet. I midten af
1890’erne begyndte nye moderne tider på Rudersdal kro. Neden for Rude
bakke blomstrede en hel ny villaby op med udstykningen af Dronning
gårds jorder i 1895-96. Indtil da havde N y Holte kro haft en klar førerstil
ling, når det gjaldt om at kapre de københavnske søndagsgæster og sommerrejsende, der med toget ankom til N y Holte station fra dens åbning i
1864. N ye transportmidler, bl.a. cyklen, betød en mærkbar stigning i tra
fikken på Kongevejen hen imod århundredskiftet. Og flere udflugtsgæster
fandt nu frem til den set fra et københavnsk udflugtssynspunkt afsides
beliggende Rudersdal kro.
Det fremgår bl.a. af to avisnotitser fra 1897, der beretter om udbyg
ningen af Rudersdal kro med en ny nordfløj:
»Rudersdals Kro har i vinterens løb undergået en storforandring, idet den gamle
lave flø j er blevet revet ned og i dens sted opført en stor j etages bygning. I denne
samt i den gamle hovedbygning er nu oprettet en hyggelig restauration og en
dansesal, foruden 50 værelser beregnet til sommerpensionat. Kroen, som åbner
fo r publikum 1. api'il, er lejet a f en tidligere kelner på Gl. Klampenborg og i
Bellevue Kro Hr. Nicolaus Møller«.

Et cykelistparadis

»Kroen råder nu over ca. 30 værelser tildels med en herlig udsigt over
mod skoven ved Furesø. På i.sal er der indrettet kabinetter, særlig be-
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Fra 1897 forpagtede
Nicolaus Møller
(1864-1931) Ru
dersdal kro. Her er
hans 5 sønner og 3
døtre samt en svi
gerdatter fotogra
feret på krotrappen.
Den unge mand
med cigar, Arnold
Møller, blev senere
slagter i Holte.
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Rudersdal kro om
kring 1940. Rejse
stalden blev ned
revet i 1929 til for
del for en benzin
station med auto
værksted og bolig
til ejeren.

Autoværksted 19 29

regnet på de mange cykelister, som færdes herudad. T il kroen hører en
stor gammel have med smukke skyggefulde træer. D er er fredeligt og
smukt at bo herude, og kroen ligger bekvemt kun 20 minutters vej fra
Holte station og tæt ved Rude skov og Høje Sandbjerg«.77
En enkelt passage fra en erindring fra begyndelsen af 1900-tallet fuld
ender billedet af idyl fra før verden gik af lave: »Fra årene før verdens
krigen husker jeg kroen som et sted, hvor der var så fredeligt, at man uden
risiko kunne bruge den som rekreationshjem for nervesvage«.78
Tiden var dog ikke Rudersdal kro venligt stemt. Flere af ejerne i vort
århundrede havde deres hovedindkomst fra den vognmandsforretning,
der i 1909 blev oprettet ved kroen af den daværende ejer, vognmand Jens
Larsen. I 1916 blev kroen overtaget af den kendte restaurationsmand
Thorvald Sauerberg. Han lod i 1923-24 haven ombygge med terrassean
læg og opførte en moderne festsal bag ved kroen, hvor kendte kunstnere
underholdt ved ugentlige »Københavneraftener«.
I 1929 blev den gamle rejsestald nord for kroen ud mod Kongevejen
nedrevet til fordel for et autoværksted i tidens ånd ved denne hoved
trafikåre i før-motorvejstidsalderen. Bortset fra ydermure, lidt bindings40

Kroholderens datter Marie Ingeborg hjælper maleren Peder Mønsted (1859-1941)
ud efter et besøg på Rudersdal kro omkring 1910.
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Rudersdal kro med
BP-stationen bag
ved og en brolagt
Kongevej omkring
I 955-

værk og fundamenterne forsvandt de sidste rester af den gamle 1700-tals
kro i 1930’erne, da den daværende ejer A. Falk Rasmussen fuldstændig
ombyggede interiørerne i tysk inspireret bierstube stil.79
Efter store op- og nedgangsperioder efter krigen blev kroen endelig
lukket som udskænknings- og spisested i 1989, efter at have været konge
lig privilegeret kro i 246 år fra 1 735 og et populært ølsted i 400 år fra den
første Kongevejs anlæggelse i 1584.

SA M M E N FA T N IN G

I det foregående er der lagt vægt på Rude stalds og Rudersdals ældre
historie. Hensigten har været at sandsynliggøre, at den gamle kro først
blev etableret efter 1660, da enevælden overtog herredømmet over de af
svenskerne afbrændte landsbyer Tange og Rude. Tidligere har man sat
kroen i forbindelse med Frederik Ils Kongevej fra 1584, hvor der af hen
syn til det kongelige monopol på vejen blev opstillet en såkaldt Kongeport
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Rrointeriør om
kring 1965.

Fra stald til kro

på toppen af Rude bakke. Portens formål var at hindre den folkelige trafik
nordpå fra »alvejene« i at benytte kongens vej.
M ed de enevældige kongers og deres administrations overtagelse af
Kongevejen mellem residensstaden og land-slottet Frederiksborg blev der
brug for et sted til at udskifte de kongelige heste. Man valgte midtpunktet
mellem København og Frederiksborg, og ved 2 1/4 mile stenen blev Rude
stald opført til »relaishestene«. Siden kom der betydningsfulde slotte til,
Fredensborg i 1720’erne og Flørsholm i 17 3 0 ’erne, hvilket forstærkede
behovet for et hvilested på den lange vej.
I konsekvens af den stigende trafik fik Rude stald i 1 735 privilegium til
at drive et udskænkningssted for de vejfarende. Denne staldbygning blev i
løbet af 1700-tallet en af Nordsjællands vigtigste kroer, ikke mindst da en
ny moderne og offentlig Kongevej blev bygget i 1760’erne. På den tid
opstod også misforståelsen af navnet, der formentlig skyldtes den fransk
schweiziske vejingeniør Marmillod, der på sit projektforslag fra 1764
kaldte lokaliteten for Ruderstal.
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Inventaret blev
solgt ved auktion,
da Rudersdal kro
efter næsten 400 års
virksomhed endelig
blev nedlagt i 1989.
Her to herlige træ
figurer af forment
lig tysk herkomst,
fotograferet af mu
seet kort før de for
lod »deres« kro.

I kraft af den ny Kongevejs betydning oplevede kroen en række fremgangsrige år indtil begyndelsen af 1800-tallet, hvor landets almindelige
økonomiske afmatning også ramte den driftige landevejskro. Dertil kom,
at Rudersdal kro i 1800-tallet måtte se Røjels kro, senere N y Holte kro, i
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Luftfoto fra om
kring 1955: Ruders
dal kro, Rudekær
og villakvarteret
omkring Landsebakken.

Fiiynadomicil

dalen mellem Geels og Rude bakke, overtage ikke blot kontrollen med
kongevejs-bommen, men også en stor del af det publikum, der med jern
banen fra 1864 søgte på landet.
Rudersdal kro udviklede sig i løbet af 1800-tallet til et folkeligt traktør
sted for de vejfarende mellem Nordsjælland og hovedstaden. N ye trafik
mønstre i 1900-tallet formåede ikke rigtigt at ændre ved den tendens,
trods forskellige behjertede forsøg på at skabe et mere mondænt sted med
attraktive tilbud til såvel gæster fra København som et kapitalstærkt nord
sjællandsk klientel. Stillet lidt på spidsen kan man hævde, at trafikken var
blevet for nærgående, idyllen forlængst forsvundet i den omgivende tætte
bebyggelse og småborgerlighedens indre sejrsgang havde ødelagt inter
iøret. Andre nordsjællandske kroer har oplevet (eller står over for at op
leve) samme historie.
Ganske typisk for Søllerødegnens historiske huse er også Rude stald
eller Rudersdal kro nu blevet sæde for et firmadomicil, der heldigvis for
står at sætte pris på sammenhængen mellem fortidens bygninger og nuti
dens identifikation med historien.
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bierstube-interiører.
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En landskabsplan
for Nordsjællands barokslotte?
Har en »Rhombeplan« med en »Midtersten«
på Kohaveengen bestemt, hvor Holtegård
skulle bygges?
A f Jørgen Adriansen

I mere end 50 år har mistanken om en hidtil ukendt barokplan a f vældige
dimensioner i Nordsjælland verseret. Udgangspunktet er en hypotese, fremsat a f
arkitekt Palle Schøn Jørgensen, som følge a f et arbejde med Gammel Holtegård.
I »projektgruppen« ved Søllerød Museum har tanken optaget sindene mangen en
gang, og her giver et medlem a f gruppen sit syn på ideeri.
Forfatteren er født 1922 og bor i Trørød, tæt på »akseme«s skæringspunkt. Civilingeniør. 1946-1949 hos F. L. Smidth & Co. 1949-1990 hos Haldor Topsøe
(senere Haldor Topsøe A/S). Forfatteren har tidligere skrevet i Søllerødbogen:
1992 - »Holte ligger i Odsherred. En beretning om et m aleri. . «, og 1994 »Blomsterkummen fra Skodsborg. Om Ringsted-døbefonten på Søllerød M u
seum«.

Midterstenen i
Kohaveengen

Den 2. marts 1968 fyldte arkitekt og professor Mogens Koch 70 år og han
blev fejret af kolleger og elever med et festskrift.
Hertil bidrog landskabsarkitekt Palle Schøn Jørgensen med en artikel
»Nordsjællands Barokslotte i nyt perspektiv«.1 Han påviser, at adskillige
af disse 1700-tals slotte, der hver for sig er markante bygværker, synes at
indgå i et overordnet geometrisk system, og trækker paralleller til land
skaberne omkring blandt andet Versailles i Frankrig og Hampton Court
Palace i England. Han fremhæver, at især rhombeformede landskabsfigurer i datiden betragtedes som særligt idéelle. I Nordsjælland ligger fire
slotte fra 1700-tallet således i hjørnerne af en rhombe, nemlig Hirschholm mod nord, Frydenlund mod øst, Eremitagen mod syd og Holtegård
i vest. Denne rhombe er så at sige hjertet i det store system, således at
specielt den syd-nord-gående diagonal (næsten) går gennem Fredensborg.
En særlig værdi tillægges »Midterstenen«, en sten på Kohaveengen, en
gen øst for Kohave Skov. Den befinder sig meget nær skæringspunktet
S2

mellem rhombens diagonaler og antages at have været fundament for en
vimpel eller lignende til brug for sigtelinierne mellem slottene.

D E N ST O R E R H O M B E

Teori og kronologi

Thumbs Holtegård

H er skal der ses nærmere på den omtalte rhombe og specielt på placerin
gen af Holtegård. Den er det yngste af ovennævnte bygningsværker og
derfor det, der »fuldendte systemet« - hvis der da faktisk har eksisteret en
idé om, at skabe et sådant system.
Det samlede byggeri af disse og andre slotte, som indgår i det store
system, strakte sig over et halvt århundrede. Hvis teorien holder, må der
over hele denne periode have eksisteret en idé om, at man burde bygge
efter denne plan - og vigtigst —planen må have været fastholdt fra be
gyndelsen - eller omtrent fra begyndelsen. Det er næsten utænkeligt, når
man ser, hvor tit planerne for bare et enkelt byggeri ændres under op
førelsen, både dengang og nu. H ar idéen imidlertid været tilstrækkelig
overbevisende - og stod der stærke kræfter bag - skulle det måske trods alt
kunne tænkes. Værre for teorien er det, at det for de fleste af slottene
gælder, at de ikke var det første hus på det pågældende sted. Der har ofte
ligget tidligere kongelige gårde (måske endda flere) på stedet inden det
pågældende barokslot blev opført. En overordnet plan synes derfor at
støde på nærmest uoverstigelige kronologiske vanskeligheder. Det kan
imidlertid tænkes, at den valgte byggeplads, dvs. den udpegede gamle
gård kun var én blandt flere mulige, og at den blev valgt frem for andre,
fordi »planen« så kunne opfyldes - i hvert fald næsten. Det må jo med
gives, at den omtalte rhombe ikke er fuldstændig geometrisk ideel, kun
næsten.
Periodens største og ubetinget fornemste byggeri, Christiansborg, sy
nes også at volde problemer for »planen«, idet det ikke passer ind heri.
Christiansborgs byggeplads var imidlertid så at sige udpeget af Absalon og
havde vel derved næsten 600 års hævd. H er må enhver tale om en aldrig så
ideel barokplan naturligvis tie.
Trods disse forskellige mere eller mindre reelle vanskeligheder, er det
alligevel muligt, at der har eksisteret en »plan«, men måske kun for selve
rhomben, ja, det er muligt, at »planen« først har vist sig for Thurah, da
han skulle bygge sit eget »slot«. Det er absolut tænkeligt, at han da er
blevet opmærksom på, at hvis han byggede i Holte, kunne han opnå at
sætte slutstenen i en rhombe af slotte. Det behøver naturligvis ikke at
være Thurah selv, der er kommet på denne idé, andre kan have udpeget
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muligheden for ham. M an kommer til at tænke på Peder Kofoed, der
havde virket som korttegner for ham, og som tilbød Videnskabernes Sel
skab at påtage sig udførelsen af dets påtænkte udgivelse af kort over Dan
mark.2 Han døde imidlertid kort efter og har ikke nået noget af blivende
værdi. Det eksisterende konceptkort over egnen med Holtegård og de tre
andre hjørneslotte viser ingen tegn på, at en »rhombeplan« har været
kendt.3
D et er imidlertid ubestrideligt, at Thurah fik bygget Holtegård, så den
passer som det fjerde hjørne i den omtalte rhombe; i hvert fald nogen
lunde. Ser man nøjere efter, er det dog påfaldende, at dens placering
afviger en del fra den geometrisk korrekte, hvis den var tænkt placeret
efter »rhombeplanen«. Den burde have ligget nogle hundrede meter læn
gere mod vest! Hvorfor gør den så ikke det? Og hvorfor er den orienteret,
så vigtige sale er placeret mod øst? Det daglige opholdsrum vender mod
sydost, mens køkkenet ligger i det sydvestlige hjørne (helt tosset efter en
nutidig betragtning).4

FR E D E N SB O R G OG Ø ST R U P

Fredensborgs akser

H er skal det forsøges at besvare disse spørgsmål, som ikke er behandlet i
nogen kendt beretning fra samtiden. Svarene er måske allerede givet i det
foran anførte, at Holtegård ikke var første bygværk på stedet, hvilket også
gælder flere af de andre bygværker. Det er interessant at se nærmere på
Fredensborg. Hvor Frederik den Fjerde lod Fredensborg opfore, lå tid
ligere den kongelige gård Østrup, der i øvrigt næsten intet vides om. Det
var i Østrups tid, at i hvert fald nogle af akserne i det stadig bevarede

Palle Schøn Jørgensens »Akseplan« er publiceret på et udsnit af det blad af Videnskabernes Selskabs kort i
mål 1:120.000, der betegnes Den Nord-østlige FierdedeelafSieeland. Kortet er tegnet 1768 af Caspar Wessel,
digterens broder (»Han tegner Landkort og læser Loven, / Han er saa flittig som jeg er doven«) og
stukket 1771 af Defehrt.
På kortet betegner 1 en sten, betegnet »Midtersten«, på engen øst for Kohave Skov (Kohaveengen). 2 er
nord-vest-hjørnet af den daværende Dyrehave, i dag Rundforbi i Jægersborg Hegn (selve hjørnet dog
sløjfet, da Vedbæk-banen blev anlagt). 3 er Frydenlund. 4 Holtegård. 5 er Eremitageslottet. 6 Hirschholm. 7 Dronninggård. 8 er Fredensborg. 9 er Jægersborg (dengang slot). 10 er Sophienberg (som også
var slot i datiden). 11 Sorgenfri. 12 Frederiksdal og endelig 13 Næsseslottet (som ikke var bygget, da
kortet blev tegnet). Kongevejen gennem Rude Skov er mærket A og skovvejen Hjortekær-Eremitageslottet er mærket B. På kortet ses flere ligebenede trekanter: 2-3-4-!; 5-3-4~5 og 6-3~4-6. Med Dronninggård
som centrum kan tegnes et cirkelslag gennem Hirschholm, Frydenlund, Eremitageslottet og Jægersborg.
Hovedaksen går fra Eremitageslottet gennem »Midterstenen« og Hirschholm til Fredensborg, og
»rhomben« træder klart frem.
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Hirschholm

En rhombe defineres i geometrien som en firkant med lige lange sider. De modstående sider er parallelle
og de modstående vinkler er lige store. Diagonalerne står vinkelret på hinanden; deres skæringspunkt er
begges midtpunkt.
Figuren til venstre viser den nordsjællandske »rhombe« a f slotte med de målte afstande i meter. Der er målt på
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parkanlæg blev udstukket - deriblandt de bestemmende. Fredensborgs
hovedakse er sammenfaldende med en tidligere vej, måske den der be
nyttedes mellem Kronborg og Frederiksborg, men som også benyttedes af
omegnens bønder. Aksen, der i dag går ned til Kongebroen, blev i Østrups
tid udstukket, så den pegede mod solens nedgang på den sidste dag i året
med lyse nætter, og den har været fortsat også på vestsiden af Esrum Sø.5
Skal der være mening i sådanne akser, må deres skæringspunkt være et
markant sted i Østrup-anlægget. I dag falder skæringspunktet af disse og
parkanlæggets andre akser i Fredensborgs havedør. N oget lignende må
have været tilfældet på Østrup, måske dog snarere en port end en dør,
siden en vej kunne føres igennem. D et kunne se ud til, at Østrups nord
facade har været placeret, hvor Fredensborgs ligger i dag, og at de to
anlæg har været orienteret på samme måde. Østrup har dog næppe været
symmetrisk. Det har været afgørende for bygherre og arkitekt at respek
tere, dvs. fastholde Østrups placering.

H O L T E G Å R D I (G L .) H O L T E

Vi vender nu tilbage til til den gamle landsby, Holte, således som den viser
sig for os på matrikelkortet fra 18 11, og som de senere års udgravninger
har bekræftet.6 Det ses, at Holtegård på det nydeligste er indpasset i

Geodætisk Instituts i:25.ooo-kort nr 1514 II SØ, trykt 1982 (Flyfot. 1967, kompletteret 1968, rettelser
1979 )- o
Som målepunkt for Hirschholm er valgt Hørsholm Kirkes sydgavl, for Frydenlund havedøren, for Eremi
tageslottet midten af vestfacaden og for Holtegaard havedøren. Nøjagtigheden skønnes til ca. 10 meter.
Den største forskel mellem de målte sidelinier er 5270 - 5050 = 220 meter, altså reel.
Diagonalernes skæringspunkt på kortet faldt på engen øst for Kohave Skov, Kohaveengen, vist nok ganske
tæt på den foreslåede »Midtersten«, som imidlertid ikke er angivet på kortet. For at undgå eventuelle
usikkerheder, er diagonalernes delstykker imidlertid ikke målt, men beregnet (plangeometrisk). Der er
fundet:
Hirschholm-skæringspunkt
Eremitageslottet-skæringspunkt
lange diagonal

5.069 meter
4.889 meter
9.958 meter

Holtegaard-skæringspunkt
Frydenlund-skæringspunkt
korte diagonal

i -355 meter
1 .500 meter
2.855 meter (målt)

Vinkel Hirschholm-skæringspunkt-Frydenlund: 88°,97.
Usikkerheden på de beregnede afstande er større end det umiddelbart fremgår, da usikkerheden fra de
målte afstande skal tilføjes. Beregningsusikkerheden er mindre end 1 meter.
Til højre vises en korrekt rhombe med mål svarende til den opmålte.
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Barokkens ideal

landsbyplanen, og at dens bygninger ligger parallelt med landsbyens an
dre gårde. M ed erfaringerne fra Fredensborg in mente må det betyde, at
Holtegård ligger præcis, hvor den gamle fæstegård lå, og man har da også
fundet, at i hvert fald hovedbygningen er bygget på den gamle gårds
fundamenter. De kan i dag beses i kælderen under Thurahs hovedbyg
ning.
Thurah har altså placeret Holtegård med fastholdelse af den tidligere
gårds placering og for så vidt også dens orientering, idet han har indpasset
sit »slot« i landsbyplanen. Selv om han rimeligvis må have kendt til idé
erne om rhombeformens idéelle natur fra sine studier i Frankrig og E ng
land, er ikke dermed sagt, at han også har kendt noget til en »rhombe
plan« for Nordsjælland. Han har i hvert fald ikke ønsket at tilsidesætte
respekten for stedets tradition for en sådan geometrisk fiktion. Holtegård
er ikke, (og har ikke været tænkt og planlagt som) »rhombens« fjerde
hjørne, - og uden det er der ingen rhombe!
At Holtegårds gemakker er placeret anderledes i forhold til verdens
hjørnerne end vi i dag synes ville være naturligt, bør ikke undre os.4 Det
samme gælder på Fredensborg, hvor havesalen, slottets største og for
nemste rum, bortset fra Kuppelsalen, vender mod nord, mod parken.7 Vi
bør glemme alt om at få sol ind i stuerne! I datiden var skygge det fore
trukne - og fine ! Se, hvad Johannes Ewald skriver i 1773: »I kjølende
Skygger, / I Mørke, som Roser udbrede; / ------ « (»Rungsteds Lyksalig
heder«) og Adam Oehlenschläger fortsætter i 1802: »Huulveien mod H a
vet / Nedluder saa brat, / M ed Skygge begavet, / Med Træer besat. / -----« (»De Kiørende«) og »I Skyggen vi vanke, / Blandt lysgrønne Straae. / — « (»Pigerne inde i Skoven«), begge fra »Sanct Hansaften-Spil«. M en

Frydenlund, plan i Thurahs Danske Vitruvius, II, 1749.

Akser gennem barokslotte. Gennem Frydenlunds bygninger og haveanlæg går en klar symmetriakse og
diverse sekundære side- og tværakser, alt efter J.C.Kriegers plan, her gengivet efter Thurahs Vitruvius.
Der ses små afvigelser fra den strenge symmetri, f.eks. i monarkernes spejlmonogrammer, men det var
accepteret.
Et tilsvarende, men større, aksesystem fandtes - og eksisterer stadig - omkring Fredensborg og i grandios
form ved Versailles ved Paris, hvor hele byen til den ene side og den flere kilometer lange park til den
anden side domineres af slottets symmetriakse.
Det er karakteristisk for denne og adskillige andre typiske barokanlæg, at det er bygningens akse, der
fortsætter i by, park eller landskab. Således imidlertid ikke for den nordsjællandske »rhombe«. Dens akser
og forbindelseslinier ligger alle skævt i forhold til de fire slottes egne akser og også i forhold til Fredens
borgs aksesystem. Dette giver anledning til tvivl om, hvorvidt rhomben har været tilsigtet i baroktiden.
Hvis den er det, er det i hvert fald helt atypisk.
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»Midterstenen« fotografe
ret i den 28. maj 1965 og
den 4. september 1994 (af
Jens Johansen). Den kan
let genfindes på Kohavengen (engen lige øst for
Kohave Skov). Stenen sva
rer til Palle Schøn Jørgen
sens fotografier og beskri
velse, men synes at savne
enhver rimelig kvalitet til
at skille den fra andre
marksten. Den angivne
»hulning« i toppen og
»forhugning« på nordsi
den er ikke andet eller
mere end andre tilfældige
sten er i besiddelse af og
kan let være tilføjet den
ved pløjning, såfremt den
har været jorddækket.
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opfattelsen af sol og skygge ændrede sig. »Den nye Tid skinner med
Solskin ind i Stuen !« skrev H. C. Andersen i »Bispen paa Børglum og
hans Frænde« og allerede tidlige digte og eventyr viser, at proletarbarnet
forstod at goutere både solens lys og dens varme, således digtet »Solen
skinner i Naboens Gaard / -------« 8 og i »Lille Claus og Store Claus«:
»Solen skinnede saa d e ilig t,------- «. M en det var altså ikke Thurahs
opfattelse. Han har mere set på, hvordan han kunne lægge sit »slots«
fløje, så han fik et idéelt barokanlæg, end på lys og skygge. Han opnåede at
bygge et fornemt barokanlæg, — og derved gav han »rhombeplanen« et
grundskud !

L U T T E R T IL F Æ L D IG H E D E R ?

D er ændres dog intet ved rhombe-figuren. De fire slotte ligger jo faktisk i
hjørnerne af en rhombe - i hvert fald næsten —og den omtrent nord-sydgående diagonal (Eremitagen-Hirschholm) går centralt gennem Fredens
borg - i hvert fald næsten. Disse bygningers beliggenhed er virkelig så
bemærkelsesværdig som Palle Schøn Jørgensen har påpeget. Hvad gør det
egentlig, om der ikke eksisterer nogen teori herfor, og nok aldrig har
eksisteret nogen? E r det ikke mindst lige så interessant, om alt skyldes
tilfældets luner? O g er Palle Schøn Jørgensens påvisning ikke lige for
tjenstfuld for det?
Midterstenen i dag

M en hvad bliver der så af »Midterstenen«? Den findes jo dog, og dens
position er i, eller dog meget nær, diagonalernes skæringspunkt. Ganske
vist. M en den er blot én blandt adskillige sten på Kohaveengen og ikke
engang den største - den ligger godt 100 meter østligere. En stenbunke i
et hjørne af den gamle fabriks direktørhave tyder på, at man engang har
ønsket at komme af med engens mange sten. De opgravninger, som i dag
findes rundt om »Midterstenen« og også omkring den meget større sten,
vidner måske om, at man har forsøgt at grave dem ned i stedet for at fjerne
dem. Det eneste der udmærker »Midterstenen« frem for enhver anden
marksten er egentlig, at den engang er rejst op. Den er ikke særlig regel
mæssig eller behugget andet end skødesløst; den er måske blot blevet
ramponeret. Kort sagt, den er næppe anbragt, hvor den i dag findes, af
Thurah eller en anden af baroktidens bygmestre. M en når den nu dog står
ved omtalte rhombes midtpunkt, kan man jo godt opfatte den som en
»Midtersten«. M an søger dog forgæves efter sigtelinier til de fire slotte.
Mariehøj spærrer effektivt for sigt mellem GI. Holtegård og Kohaveen
gen og ville gøre det, selv om der blev hugget ud i bevoksningen. N år

Thurah ville nyde sin udsigt, satte han sig op på Mariehøj. Herfra kunne
han beundre sin egen barokhave til den ene side og udsigten over Sundet
til den anden side. Det lader sig ikke gøre i dag. Thurahs barokhave er jo
for længe side lagt om til en landskabelig have og Sundudsigten spærres af
høje træer, blandt andet i Trørød Skov. M en selv om man på Kohaveengen ikke kan se, at man befinder sig centralt mellem fire markante barok
slotte, så gør man det alligevel!

De omtalte barokslottes hoveddata9:
SLO T

BYGGEÅR

BYGH ERRE

A RK ITEK T

Fredensborg
Frydenlund
do. reparationer
Christiansborg I
Hirschholm
Eremitageslottet
(GI.) Holtegård

1720-22
1722-24
1740erne
1730-42

Frederik IV
Frederik IV
Christian VI
Christian VI
Sophie Magdalene
Christian VI
L. de Thurah

J. C. Krieger
J. C. Krieger
L. de Thurah
E. D. Hausser
L. de Thurah
L. de Thurah
L. de Thurah

OO

r-*

VO
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1 7 33-39 & I 7 43"44
r 7 34 - 3 6

Udsigt fra Holtegård over den nyanlagte have. I midten af billedet ses Mariehøj (opkaldt efter de Thurahs
hustru), og i baggrunden Øresund. Tegning af Johan Jacob Bruun, 1757. Havens akse peger syd om
Mariehøj, og langt sydligere end »aksen« via »midtpunktstenen« mod Frydenlund.
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delvis andre figurer. Fra 1965 foreligger en kartografisk analyse, udarbejdet på
Peter Bredsdorffs Tegnestue af Jens Johansen. »Akseplanen« er desuden gen
givet i Jan Møller »Dyrehaven«, 1990, side 61.
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7- Jan Steenberg: »Fredensborg Slot. Monumenter og Minder«, København
1969.
8. Digtet hedder Studie efter Naturen og lyder:
Solen skinner i Naboens Gaard, Husene ere saa lave,
Gaarden har Plads til en Mødding kun og en trealens Have.
Haven er i sin egen Maneer, den har slet ingen Gange;
Men den eier een Stikkelsbærbusk, der er saa god, som saa mange.
Mutter i Dag har næstensdeels skjult baade Mødding og Have,
Thi sine Sengeklæder paa et Stillads har hun i Solen, den brave!
Ungerne sole sig ogsaa lidt, ligge paa Dyne og Pude,
Hver har i Haanden et Smørrebrød, som de fortære derude;
Smørret smelter i Solens Brand, —Søvnen over dem daler,
Gaardhanen stikker sit Hoved frem, bryster sig stolt og galer.
9. Data for slottene kan findes i et stort antal monografier om dansk arkitektur,
om danske arkitekter, i leksika, i Trap: Danmark. Her bygges væsentligst på
Steen Eiler Rasmussen: Byer og Bygninger, København 1949.

Digte er citeret efter F.J. Billeskov Jansen: »Den danske lyrik«, København
1961, 1967 og 1985. Eventyr efter »H. C. Andersen, Samlede Eventyr og H i
storier«, optrykt efter Hans Brix og Anker Jensens udgave af »Eventyr og
Historier«.
Tak for modtagen hjælp til Søllerød Museum og medlemmer af Projektgruppen ved
Søllerød Museum og til Chr. Gorm Tortzen, Fredensborg.

Georg Christian Hilker
Søllerøds forste forster
A f Svend Balslev

»Hilkers kon« er lidt a f et centralt begi'eb i den søllerødske lokalhistorie, først og
fremmestfordi det er det ældste kon over det meste a f kommunen, fra 1763. Her
fortælles om baggrunden for konet og om personen G. C. Hilker. Aniklen blev
første gang bragt i jubilæumsskriftet »Dansk Ja gt- og Skovbmgsmuseum 19421992«. I denne version er vægten lagt på Hilkers forhold til Søllerød.
Svend Balslev, f. 1922 - landinspektør, ansat i Matrikeldirektoratet 19501989, leder a f Matrikelarkivet 19 7 1-7 6 og kontorchef 1974. Har skrevet flere
anikler i tidligere Søllerødbøger: 19 72 om »Utrykte kort, som findes i Matrikelarkivet«, 19 91 om »Landmåler Balle i Søllerød« og 1994 om »Caroline Mathil
des Søllerød 1771«. Desuden forfatter til personalhistoriske værker om land
målere, forstkandidater og danske skovfolk.

Ophjælpning a f de
danske skove

I midten af 1700-tallet stod det meget dårligt til med de danske skove. De
gav ikke noget særligt udbytte, bl.a. fordi der ikke fandtes uddannede
forstmænd til at tage sig af driften af skovene. I mange tilfælde var sko
vene heller ikke indhegnede, så bønderne kunne frit lade deres dyr gå i
skoven og finde føde, hvad der heller ikke var godt for de unge planter.
Den øverste leder af forst- og jagtvæsenet i Danmark var en af dem, der
var blevet klar over problemet og som ønskede at gøre noget ved det. Han
hed Carl Christian von Gram, var overjægermester og boede på Jæ gers
borg.' Han havde forskellige planer til løsning af problemet, bl.a. fik han
kongens tilladelse til at indkalde en forstkyndig person, som kunne være
med til at ophjælpe det danske skovbrug. Den tyske forstmand Johann
Georg von Langen skulle udpege den forstkyndige person, og han ud
pegede sig selv. J.G . von Langen, der var hofjægermester, havde man i
forvejen et kendskab til, idet han tidligere havde været i Norge fra 1737 til
1744 for at lægge planer for det norske skovbrug.2 Gram fik endvidere
tilladelse af kongen til, at der blev sendt 4 gartnere og 4 jægere til Tysk
land og Frankrig for, at de dér kunne lære rationelt skovbrug. D er blev
sendt én gartner og én jæger sammen til tre steder i Tyskland og et i
Frankrig.
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En af dem, der blev sendt af sted, var gartner Georg Christian Hilker.
Han var født i Søllerød sogn 29.8.1738 som søn af Johan Ludvig Hilker og
Engel Marie. G eorg Christian Hilker blev ansat ved nytår 176 1, og ved
kgl. resolution af 3.2.1761 fik han, som de syv andre udsendte, tillagt 300
rd. årligt i gage. Overjægermester Gram havde blandt flere ansøgere ud
valgt de otte »som ikke er gamle og ej heller unge, men af den alder, at de
kan dirigere dem selv og vide deres egen gavn og bedste at råde«.
På studierejse
Den 23. februar skulle alle otte møde hos Gram på Jægersborg for at få
17 6 1-17 6 3
nærmere instruktion om deres rejse og ophold. Hilker blev sammen med
jægeren Christen Christensen Møller, der senere blev skovrider i det hørsholmske distrikt, sendt til Ilsenburg, 8 km nordvest for Wernigerode, hos
overforstmester Hans Dietrich von Zanthier. Zanthier havde tidligere været
holzførster ved det ældre generalforstamt i Norge, men var taget tilbage
til Tyskland ved generalforstamtets ophævelse i 1746. I 1749 blev han så
overforstmester og jægermester hos grev Stolberg-lVemigerode, der var fæt
ter til den danske konge Christian VI. Rejsen til Hamborg i 176 1 foregik
med skib til Lübeck og videre derfra med hestevogn. Hilker sendte et brev
2.8.1761 fra Ilsenburg til Gram, som han besvarede 15.8 .176 1. Selve bre
vet ses ikke at være bevaret, men af Grams svar fremgik det, at Hilker var
»frisk og vel« og at »Eders opførsel giver Eder et godt lov«.
Foruden at studere forstvæsen fandt Hilker også sin kone, Sophie Eleo
nore Svedler, i Ilsenburg. Hun var født i Ilsenburg 12.8.1742, og hun og
Hilker blev gift før han rejste dernede fra. Han kom hjem i oktober 1763
sammen med de syv andre udsendte, overjægermester von Langen og to
af hans medarbejdere, Johan Ernst Steinhausen og Johan Wilhelm Stockmar.
von Langen kommer I den forbindelse skrev overjægermester Gram til Rentekammeret
til Danmark
22.10.1763, at von Langen var ankommet til København, og at han en af
dagene ville tage ophold på Jægersborg.3 Om de otte udsendte skrev
Gram til de deputerede for finanserne 25.10.1763, at én var kommet til
bage, og at de øvrige kunne ventes hver dag. Endelig meddelte Gram, at
27.10.1763 var alle ankommet til Jægersborg, inclusive von Langens to
domestikker.4
N ogle dage efter at von Langen var ankommet til Jægersborg, var han
og Gram 3 .11.17 6 3 ude at besigtige forholdene i Søllerød Beridt. Gram
rekvirerede hos amtsforvalteren, Malte Christian Bruun, to par forspands
heste til at køre fra Jægersborg kl. 7 om morgenen, og kl. 3 samme dag var
der atter bestilt forspandsheste ved Geels skovfogedhus for den videre
transport tilbage til Jægersborg. Senere blev der også arrangeret en tur til
sandflugtsarealerne ved Tisvilde, idet von Langen også var interesseret i at
få kendskab til disse arealer.
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Kortet over Det langenske Revir som de 10 holzførstere opmålte. Titlen lyder således: »Geometriske
Grund-Tegning over det Langenske Revier under Kjøbenhavns Amt beliggende, som efter Hans Kongel. Majestæt K O N G F R ID E R IC H den 5tee Allernaadigst Befaling under Direction af Hans Excellence
Herr Geheime Conference Raad og Ober-Jæger-Mester von Gram ved de Kongel. Danske og Tydske
Forst-Betiente er obtaget, udi Riss og Beskrivning forfattet, de Anno ultimo Octobris 1 763 ind til medium
Martii 1764 af Christian Hilcker.« - Originalens målforhold er 1:19200 (1 tomme svarer til 100 roder =
800 alen). Original i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

O PM Å LIN G AF SØ LLER Ø D B E R ID T

Første opmåling

14 .11.17 6 3 blev de otte udsendte og Steinhausen og Stockmar udnævnt til
holzførstere.5 Deres første opgave var i fællesskab som en øvelse at op
måle Søllerød Beridt,6 eller som det allerede under opmålingen blev om
døbt til: Det langenske Revir. Opmålingen af Det langenske Revir var
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Afdelingssten

De fire skovdele

Hilkers kon

nemlig indledningen til en opmåling af samtlige revirer i Nordsjælland,
idet man manglede et godt kortmateriale for at kunne tilrettelægge den
fremtidige rationelle drift af skovene, den såkaldte »N ye indretning«.
»Den nye indretning« skulle give en mere rationel skovdrift ved at man i
et givet tidsrum fældede alle træer i et område af skoven, og derefter påny
tilplantede arealet. Rent praktisk skete det ved, at der blev udlagt et kva
dratnet over skoven, dog tilpasset områdets ydre begrænsning, d.v.s. med
afvigelser fra det kvadratiske. D er blev ikke taget hensyn til, hvor kuperet
terrænet var, så der kunne godt forekomme dele af skoven, hvor det var
temmelig svært at arbejde, især da alt arbejde jo foregik ved håndkraft. I
Det langenske Revir havde kvadratsiderne en længde på 60 roder å 8 alen,
d.v.s. ca. 301 m, og i hvert hjørne af kvadraterne blev der nedsat en
afdelingssten til at markere kvadraterne. Omdriftstiden, d.v.s. det tidsrum
hvor man skulle nå igennem hele skoven, var bestemt til 100 år, og det vil
sige, at når der var 2 5 dele (kvadrater) inden for en hoveddel, skulle hver
af de 25 dele fældes og tilplantes inden for fire år.
I 1964 blev der i Rude skov, der udgjorde 4. hoveddel af Det langenske
Revir, fundet en del afdelingssten på deres originale pladser.71Jægersborg
Hegn, der hørte under Jægersborg Dyrehaves Revir, findes der ligeledes
nogle afdelingssten, som står på deres oprindelige pladser.
Resultatet af opmålingen af samtlige nordsjællandske revirer foreligger
som en række meget fine kort over alle de store skovområder i Nordsjæl
land. Von Langen ledede selv opmålingen af Det langenske Revir, men
var allerede på det tidspunkt svagelig, så det er sikkert begrænset, hvor
meget han har kunnet tage sig af ledelsen af arbejdet.
Som det kan ses af Hilkers kort bestod Søllerød Beridt eller Det lan
genske Revir af 4 hoveddele, som man tildels kan genfinde i dag. 1. hoved
del er Geels skov, 2. hoveddel er de i Øverød, Søllerød og GI. Holte
beliggende små vange eller bevoksninger, 3. hoveddel består af GI. Holte
mose og enghave, Trørød skov og et stykke af GI. Holte overdrev og 4.
hoveddel er en del af Rude skov. Skal man bedømme kortet ud fra et
nøjagtighedssynspunkt, må man sige, at den vestlige del, der omfatter
Geels skov og Rude skov, er den nøjagtigste, hvorimod der er store af
vigelser i den østlige del af kortet.
Kortet er det ældste kort over størstedelen af Søllerød Kommune. De
væsentligste dele, der mangler, er jorderne til Nærum og Vedbæk Byer
samt dele af Dronninggårds jorder. Den vestligste del af den sydlige
grænse udgøres af Mølleåen. Det væsentlige indhold er naturligvis sko
vene, som er vist med skovsignatur, men der er ikke gjort rede for, hvilke
træarter der vokser i de enkelte dele. Det omtalte kvadratnet ses tydeligt
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Afdelingssten i
Jægersborg Hegn,
fotograferet af
Else Marie
Christiansen /
Ida Lindquist i
november 1995.

vist med rød farve. Hvert kvadrat er nummereret, og kvadraterne skulle
behandles i nummerorden. De forskellige landsbyers marker er vist med
parallelle linier som signatur. For at skelne mellem landsbyernes marker,
går linierne i forskellig retning for hver landsby. Det har ikke været for69

målet at vise de enkelte små lodder, der hørte til de forskellige ejen
domme, der havde jorderne spredt ud i mange lodder. Det er jo før ud
skiftningen af landsbyernes jorder. Det lyse, ikke inddelte areal, hvor der
står »G rev ReventLaus Marker«, er jorderne til (GI.) Holtegård. Han
købte gården i 1760 og solgte den samme år til sin sekretær, Johan Eilitz.
Skødet blev først tinglæst i 1765, så det er med rette, at Revendow står
som ejer. A f vejnettet kan en del genfindes i dag, f.eks. er Dronninggaards
Veyen næsten lig med Vangebovej, og Holte Landvey er Attemosevej. A f
søerne er Vejle sø og Søllerød sø navngivet. De to søer i 4. hoveddel
(Rude Skov) er Løgsø og Agersø. Ved toppen af G ’et i G rev ligger i dag
Vildtfogedhus. Ved Mølleåen ses Fuglevad, Brede, Ørholm og N ye
M ølle, og hele forløbet af Kikhanerenden er vist. Ud over dette er der vist
en række damme og tørvemoser.
Kortet over Det langenske Revir er som det eneste af de nordsjælland
ske kort underskrevet af en af opmålerne, nemlig Hilker (her stavet Hilcker). Gennem årene blev Hilkers navn stavet på flere forskellige måder,
men formen Hilker er her valgt, da det var den form, han selv brugte til
sidst og tillige den form, der står i hans dåbsattest. Ingen af de øvrige kort
er underskrevet af opmålerne, men et par af dem er underskrevet af forstdesignateur Christoph Daniel Luplau, der har tegnet mange af kortene.8

H ILK ER S A R BEJD E I D E T LA N G EN SK E REVIR

Efter at kortet over Det langenske Revir var færdiggjort, blev Hilker ansat
som holzførster i reviret. Det kan tænkes, at man har ønsket at gøre brug
af hans lokalkendskab. I en skrivelse af 27.11.17 6 4 fik han besked om, at
han skulle blive i Det langenske Revir »i denne vinter, forår og sommer til
nærmere ordre kommer«.9 D er har tilsyneladende været beskæftiget et
stort antal skovarbejdere i reviret med kultiveringsarbejder, såning og
Redskaber til skovens plantning, for i april 1764 fik Hilker leveret en lang række redskaber til
folk
brug i reviret: 21 brede hakker, 21 rodhakker, 11 spidse hakker, 42 store
økser, 11 kløveøkser, et antal håndøkser, 2 tyske økser, 2 tyske store økser,
8 jernkiler, 7 hypper og et antal skæresave. Ifølge regninger fra jagtsme
den blev der i løbet af 1764 leveret flere skovhamre til mærkning af træer,
der skulle fældes, og en del vægge (usikkert hvad dette er). Også andre
steder kom der redskaber fra, f.eks. leverede Lehmann i København 5
buesave, 1 spade, 2 file og 2 store save i maj 1764, og smed Lundberg
leverede 5 skæresave samme år.‘° I en senere inventarliste fra 1768 anførte
Hilker, at der foruden skovbrugsredskaberne i Det langenske Revir også
stadig fandtes landmålingsinstrumenter i reviret: 1 matematisk instru70

Hilkers kone

Udskiftning a f
skovene i Søllerød

ment, i målekæde 5 roder lang (d.v.s. 40 alen = 2 5 ,11 m), 1 stativ (til
instrumentet) og 3 stokke. 20.6.1765 kom så den »nærmere ordre«, hvor
von Langen ønskede, at Hilker fik opsyn med et indelukke i Dyrehaven
samt plantning og indhegning af den del af Jægersborg Dyrehave, der lå
nærmest ved Klampenborg. Hilker afsluttede sit arbejde i Dyrehaven i
1768, for 31.10.176 8 afleverede han de redskaber, der hørte til der, til
førster Peter Nicolai Mønster, som senere blev skovrider i det distrikt, der
bl.a. omfattede Dyrehaven.
Hilkers kone, Sophie Eleonore, kom først til Danmark i oktober 1764, i
øvrigt sammen med forstdesignateur Christoph Daniel Luplau som von
Langen havde indforskrevet. Da Sophie Eleonore skulle komme, trådte
Gram hjælpende til, idet han i juli måned 1764 skrev til generaltoldkam
meret for at få klarhed over, om der skulle betales told af de ting, d.v.s.
hus- og køkkengeråd samt møbler, tøj og linned til klæder, vindue og
sengegardiner m.v., som Hilkers kone medbragte fra det wemigerodiske.
Det blev oplyst, at de medbragte ting ikke var til handel, men udeluk
kende til eget brug og tingene var givet hende som medgift. Fra general
toldkammeret11 fik Gram at vide, at brugte møbler og husgeråd frit kunne
indføres som flyttegods, men nye og toldbare varer skulle angives og
fortoldes.
Da Hilkers kone kom herop, fik familien bolig på Jægersborg i de
bygninger, der var blevet bygget for det kongelige jagtpersonale, og som
senere blev kaserne for livgarden. H er blev Hilkers første barn også født,
en datter, Sophie Charlotte, der blev døbt i Gentofte kirke 7.1.1767. Jæ gers
borg var dengang en slags centrum for forstvæsenet i Nordsjælland, idet
alt styredes derfra. Gram havde sommerbolig der og von Langen boede i
gartnerboligen. Den første forstundervisning her i landet blev ligeledes
etableret på Jægersborg. Skovbrugsskolen varede dog kun i få år fra 1764
til 1770.
Efter at have afsluttet sit arbejde i Jægersborg Dyrehave kunne Hilker
nu koncentrere sig helt om arbejdet i Det langenske Revir, og her var der
også nok at tage fat på, bl.a. udskiftning af skovene. 1 1768 skulle et stykke
af Hestehaven12 under Frydenlund indlægges under Det langenske Revir,
for at man kunne få en sluttet skov, nemlig Trørød Skov. I den forbindelse
blev Hilker bedt om at foretage en opmåling af det område, hvor Fryden
lunds jorder og Trørød by grænser til hinanden med angivelse af græn
serne mellem agerjorderne og skoven. Det fremgår klart af det opmålte
kort over 2. del i 3. hoveddel i Det langenske Revir, at grænsen mellem
skoven og agerjorderne måtte reguleres på grund af det meget uhen
sigtsmæssige krogede og kringlede forløb.
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Hilker skulle nu finde et nyt sted at bo, da han udelukkende var til
knyttet Det langenske Revir, og derfor ikke længere kunne bo på Jæ gers
borg. Overførster Anders Olsen, der boede i Kirke-Værløse (måske på går
den Kristianshøj, der senere blev skovriderbolig), mente, at Hilker be
kvemmest kunne bo i (GI.) Holte eller Søllerød, eventuelt i Øverød skov
Hilker køber hus ved fogedbolig. Hvor familien kom til at bo vides ikke bestemt, men i juni
Kongevejen 17 7 o
1770 købte Hilker Stenhuggerhuset i Sorgenfri af Kongl. Maits. Vey Patroll Jochum Christian Ebben for 600 rd.'3 Ejendommen lå i udkanten af
Det langenske Revir, idet den lille skovstrækning omkring slottet hørte til
reviret. Stenhuggerhuset svarer i øvrigt i dag til den ejendom, der ligger
på det nordlige hjørne af Kongevejen og Æblevænget. Bygningen på ejen
dommen i dag er dog af nyere dato.
Hilker fik familieforøgelse medens han boede i Sorgenfri, idet en søn,
Christian Friderich, blev født her og døbt i Kongens Lyngby kirke
31.8.1772.

SK O V R ID ER FO R K Ø B E N H A V N S REVIR

Førster eller
skovrider

Stenhuggerhuset kom Hilker kun til at eje i 4 år, idet han 29.7.1773 blev
udnævnt til skovrider for Københavns revir fra 1.1.17 7 4 . Som følge af
udnævnelsen måtte Hilker sælge Stenhuggerhuset. Han solgte det i juni
1774 til sin efterfølger som holzførster, Thomas Johansen, der købte ejen
dommen for 1050 rd., d.v.s., at Hilker fik 450 rd. mere for ejendommen,
end han selv havde givet for den.14 D er var imidlertid også sket forbed
ringer af ejendommen, idet bygningerne bl.a. var blevet forøget med et
nyopført våningshus af mur- og egebindingsværk på 9 fag indrettet med 4
stuer, køkken og spisekammer samt ovenpå en sal, 2 jernbilæggerkakkelovne og en indmuret kobberkedel.
Grunden til, at Hilker blev udnævnt til skovrider, var, at overførsteren
for Københavns, Frederiksborg og Kronborg Amter, Anders Olsen, også
var skovrider for Københavns revir. Det var imidlertid et temmelig stort
distrikt, og det blev derfor besluttet, at der skulle ansættes en skovrider, så
Anders Olsen kunne blive fritaget for skovriderarbejdet. Overjægermester
Gram opfordrede Hilker til at søge skovriderstillingen, idet han dog sam
tidig bad Hilker om at overveje, om det var en fordel at blive skovrider
fremfor at være holzførster.15 Hilker besluttede sig til at søge og blev valgt
til skovrider med den begrundelse, at han »har ved sin tjeneste som holz
førster ved den nye indretning udi skovvæsenet erhvervet sig kyndighed
udi denne indretning samt forstår, hvad af en skovrider udfordres«.
Da Hilker blev udnævnt til skovrider, var der ikke nogen tjenestebolig

Kollekolle By, Værløse Sogn, opmålt i udskiftningsåret 1776 af landmåler, senere landinspektør Vitus
Edinger. Målforhold 114000. Nytegnet kopi. Hilkers ejendom er den sydlige, der grænser op til Haresko
ven. Kollekolle Kro er den sydligste af de to lodder, der ligger ved østsiden af den nord-syd gennem
gående vej (landevejen). Matrikelarkivet.

Flytning til
Kollekolle 1774

til ham, idet den tidligere overførster og skovrider, der nu havde afstået
skovriderstillingen til Hilker, blev boende i tjenesteboligen i Kirke-Værløse. Hilker måtte derfor selv sørge for en bolig, og han købte da selv
ejergårdmand Peder Jørgensens gård i Kollekolle i juli 1774 .16 En af be
tingelserne i skødet var, at Peder Jørgensen og hans hustru, Kirsten Nielsdatter skulle have »fri husværelse i gårdens stuehus vores livstid«.
A f udskiftningsforretningen fra 28.9.1776 for Kollekolle By, Værløse
Sogn, fremgår det, at Hilkers ejendom omfattede den del af Kollekolle by,
der lå syd for Lille-Værløse vej, vest for landevejen til Hillerød og nord for
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Kollekolle kro

Konflikt med
bønderne

Hareskoven, jfr. kortet. D er var kun tre gårde i Kollekolle, så udskift
ningen af byen var ret enkel, idet de tre gårde begrænsedes af byens
vejnet. De to andre gårde tilhørte kaptajn Arendnip, der havde ejendom
men nord for Hilkers ejendom, og regimentsskriver Dahl, hvis ejendom
grænsede til Furesøen.17 I udskiftningsforretningen er det oplyst, at
kroen, som Hilker senere erhvervede, jfr. nedenfor, lå over for gadekæret,
d.v.s. at den har ligget der, hvor landbrugets kursus- og konferenceejen
dom Kollekolle ligger i dag, idet der jo for nogle år siden skete en væsent
lig omlægning af vejene i dette område i forbindelse med motorvejens
anlæg.
Senere på året, i november måned, købte Hilker også Kollekolle kro.18
Sælgeren af kroen var bogholder ved den almindelige enkekasse, Peter
Laurentzins Zeuthen, der imidlertid ikke selv drev kroen, men havde Jens
Nimb til at drive kroen for sig. Zeuthen ejede Kollekolle kro fra 1770 til
Hilker købte den i 1774 og i dette tidsrum boede Jens Nim b i Kollekolle.
Han flyttede i 1775 tilbage til København, men hans søn, Christopher
Nimb (1776-1840), flyttede senere til Søllerød, hvor han i 1802 købte N y
Holte bryggergård, der senere blev kendt som Røjels kro.
I skødet er bl.a. indeholdt, at Hilker skal overtage inventar såsom ked
ler, kar og øvrige brygger- og brændevinsredskaber samt kroholdsprivilegiet. Det er nok lidt af en flothed, at skødet også omhandler kroholdsprivilegiet, for Hilker måtte søge Rentekammeret om at få bevilling til at
drive kro og værtshus. Han fik bevillingen 18 .10.1775 imod at svare 10 rd.
årligt i afgift til den kongelige kasse og ellers på vilkår, at det »1) tillades
kroholderen der på stedet at brygge øl til værtshusets fornødenhed, men
derimod 2) aldeles være forbuden at brænde brændevin såsom hvad deraf
behøves og faldholdes tages udi København, og 3) ligesom dette værtshus
alene er bevilget for rejsende, så må og ingen tid der holdes kro for
sognets bønder eller andre af almuen, som ikke er vejfarende eller på
deres rejser passerer bemeldte Kollekolle, under bevillingens fortabelse
og videre straf som for ulovligt krohold«. De medfulgte redskaber til at
brænde brændevin måtte altså ikke benyttes i henhold til bevillingen.
I øvrigt havde Hilker problemer efter udskiftningen, idet hans jorder
ikke var indhegnede og vejene var i så dårlig tilstand, at han ikke kunne få
kørt sten ud til at indhegne markerne. Han bad derfor om at få 20 læs
gærdsel for at få sat hegn omkring ejendommen. Det blev i den for
bindelse nævnt, at oldensvinene oprodede sæden og åd den, og uagt
somme folk borttrådte og bortkørte sæden.
Der kom også klager over Hilkers embedsførelse fra bønderne i Vær
løse, fordi Hilker ikke foretog udvisning til rette tid, han havde ved trusler
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Kort over del af »Nye Friderichsdahl« med bl.a. Hilkers ejendom ved Bagsværd Sø. Nytegnet udsnit af
det originale matrikelkort over Frederiksdal Hovedgård fra 18 12. Originalens mål 1:4000. Matrikelarki
vet.

fået husmændene til at forlange tørveudvisning, som de ikke hidtil havde
haft, han tog betaling af husmændene for udvisning, han havde ladet
foretage udvisning for selvejerne i tørvemosen, han havde fået for stor
betaling for udvisning, der var udvist gærdsel til husmændene, der brugte
det som brændsel, og han havde ikke været tilstede ved det årlige syn over
tørvemosen. Endvidere havde skovbetjentene taget to spader fra to bøn
der, men det viste sig, at de begge kom fra Gladsakse og ikke havde ret til
at grave tørv her. Hilker blev dog frikendt på alle punkter.

A F S K E D IG E T SO M SK O V R ID ER

Hilker blev udnævnt til skovrider, medens man endnu arbejdede efter den
Gram-Langenske forstordning, »Den nye Indretning«. I 1776 blev det
efter et kommissionsarbejde bestemt, at forstordningen skulle udsættes i
20 år, idet det bl.a. viste sig, at den var meget dyr at gennemføre. Overjægermester Gram blev så skuffet over denne afgørelse, at han bad om at
blive fritaget for at bestyre forstvæsenet i Danmark. Afskeden blev be
vilget 7.12.1778, og i stedet blev jægermesteren i Plön, Daniel Nicolaus von
Warnstedt, samme dag udnævnt til overforstmester for Nordsjælland,
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Flytning til
Frederiksdal 1782

Odsherred og Bornholm. Den tidligere leder af forstvæsenet von Langen,
var nemlig død i 1776. Warnstedts opgave var at få skovbruget bragt på
fode og i forbindelse hermed rationalisere driften. Resultatet af Warn
stedts arbejde kom et halvt år senere, hvor der blev foreslået en meget
kraftig reduktion af personalet i de nordsjællandske distrikter fra 112 til 46
å 50. E t andet af forslagene var, at skovdistrikternes antal skulle reduceres
under hensyn til, at skovridernes arbejde var blevet mindre, efter at de var
blevet fritaget for arbejdet med jagten, og at de kongelige skove var blevet
indhegnet (skovseparationen).
D er skulle herefter kun være seks skovridere i de fire nordsjællandske
amter. Hele denne plan blev godkendt 18 .4.178 1 og medførte bl.a., at
Hilker blev afskediget som skovrider med sin hidtidige løn, 350 rd. som
ventepenge, indtil han kunne få en passende forfremmelse ved toldvæse
net. Hilker kom imidlertid aldrig til toldvæsenet.
Efter afskeden solgte Hilker sin ejendom og kro i Kollekolle og flyttede
til Frederiksdal. Ejendommen og kroen blev solgt i juni 1782 til Elisabeth
Sophie Desmercieres, født Frijs, for 4000 rd.'9 Hun var enke efter geheimekonferensråd Jean Henri Desmercieres, der havde ejet Sorgenfri fra 1769 til
sin død i 1778 .20 Enken beholdt Sorgenfri til januar 1783, hvor hun solgte
ejendommen til handelsmand og grosserer, baron Henrik von Bolten.2'
Hvad der ligger bag Elisabeth Sophie Desmercieres køb af ejendommen
og kroen i Kollekolle, kan man ikke med sikkerhed sige, men hun og
Hilker kendte jo hinanden fra dengang han boede i Stenhuggerhuset i
Sorgenfri.
I Frederiksdal købte Hilker ved auktionsskøde i december 1782 et
»Lyst Stæd eller Gaard beliggende paa N ye Friderichsdahl i Lyngbye
Sogn paa Kiøbenhavns Am t«.22 Købesummen var 400 rd. og det var møl
ler Rasmus Galberg, Frederiksdal, der »pr. Commission« bød for Hilker.
Ejendommen havde hidtil tilhørt enken efter gartner Johan Peter Rüdiger,
Giertrud Margrethe 2i Det var efter begæring fra en af panthaverne, løjt
nant Hans Riegelsen, at auktionen blev holdt. Ejendommen lå ned til Bag
sværd Sø, overfor den nuværende statsministerbolig, Marienborg, som
den midterste af fem ejendomme. Hilker beskæftigede sig nu med land
brug ved siden af, at han stadig arbejdede med skovbrug. Han havde bl.a.
forpagtet nogle græsningsarealer af Geels skovs indhegning og Trørød
Indhegning, begge i Søllerød sogn.
Hilker-familien kom til at bo i Frederiksdal i ca. 10 år. I juni 1792 solgte
Hilker ejendommen i N y Frederiksdal til kgl. kapelmester Johan Abraham
Peter Schulz.24 Det skal her nævnes, at selv om Schulz kun var ganske få år
i Danmark, har hans sangkompositioner haft stor betydning for den dan-
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Videre til Birkerød
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ske sang, idet han så og sige dannede skole for f.eks. Weyses senere ro
mancer og sange.25
Efter salget af ejendommen flyttede Hilker til Birkerød, hvor han må
have boet til leje, for der findes ikke noget skøde for Hilker indført i
tingbogen. Fra Birkerød sendte han en ansøgning til Rentekammeret
17.10.179 4 om at blive skovrider i det frederiksborgske distrikt, hvor skov-
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Udsnit af folketællingen 1801 for Tisvilde By, Tibirke Sogn.
Her er Georg Christian Hilker anført som inspektør ved flyvesandet. Hans kone Sophie Eleonora er
anført og den ugifte datter Charlotte Sophie, medens sønnen ikke bor hos forældrene længere. Desuden
tælles to »tjenestetyende«: Hans Madsen og Margrete Hansdatter. Rigsarkivet.

rider Niels Bang var død 14.10.1794, blot tre dage forinden. Hilker fik dog
ikke stillingen, selv om han var hurtig.
En gang tidligere havde Hilker været bragt i forslag til en stilling ved
forstvæsenet, nemlig i 1792, da der skulle ansættes en skovrider til at føre
opsyn med flyvesandet på Kronborg Amt, d.v.s. Tisvilde og Ørkesholm
Flyvesand og Hornbæk Flyvesand. Her havde overførster Clausen fore
slået enten Johan Wilhelm Stockmar eller Hilker. Om den sidste skrev
Clausen, at »vel er skovrider Hilker sat fra forstvæsenet, fordi han gav alt
for rigelig gærdsel til bønderne, men på flyvesandet er det anderledes«.
H er kom der altså en anden grund for Hilkers afsked i 178 1. M an valgte
Stockmar til opsynsstillingen, da han havde »mere vartpenge« end H il
ker; derved sparede staten flere penge.

SK O V R ID E R V ED F L Y V E S A N D E T I T IS V IL D E

Hilker fik dog senere sin chance ved flyvesandet, idet Stockmar sogte og
fik sin afsked 25.7.1798 på grund af alder og svageligt helbred. Han led af
podagra, chirarga og apoplektiske tilfælde. Stockmar foreslog selv Hilker
som sin efterfølger, og denne havde erklæret sig villig til at overtage
stillingen, og han var også villig til at frasige sig de private forretninger
han havde, der bl.a. omfattede udvisning i skovene under Vallo stift.
Hilker måtte nu flytte fra Birkerød til Tisvilde. H er fik han bolig i den
Fra Birkerød til
tidligere flyvesandsinspektør Carl Wilhelm Schrøders gård. M ed i ansættel
Tisvilde 171)8
sesvilkårene var også, at Hilker blev fritaget for procentskat og fik græs
ning til 4 køer og 2 heste på gårdens jorder. Desuden fik han en udvisning
på 6 favne2<s stort brænde og 4 favne fagotter27 fra de kongelige skove.
Stockmar havde allerede i 1796 søgt sin afsked, uden at den dengang
blev bevilget. Ved den lejlighed udtalte overførster Clausen, at opsynet
med flyvesandet er »just en post for en gammel og svag mand; og efter
mine tanker burde denne post altid besættes med en gammel skovrider,
som en slags nåde, da til denne tjeneste ikke udkræves mere virksomhed
som netop fra en gammel mand haver til livets bevægelse for at konservere
sit helbred«. Hilker var 60 år, da han igen blev skovrider, og en 60-årig
betragtedes dengang næsten som en olding.
Udnævnelse til
Trods sin alder gjorde han imidlertid en god indsats, og han fik da også
sandflugtskonrmissær senere en anerkendelse for sit arbejde, idet han i 1806 i en alder af 68 år

Flyvesandsinspektør
Carl Wilhelm
Schrøders gård i
Tisvilde, hvor Hil
ker boede. Gården
blev genopført efter
at den gamle var
nedbrændt
27.9.1791. Den var
skovriderbolig ind
til 1866, hvor der
skete en omlægning
af skovdistrikterne.
Foto: Kirsten Jein.
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blev udnævnt til sandflugtskommissær for Tisvilde indhegning, Tisvilde
og Tibirke overdrev, vel som en naturlig folge af, at han som skovrider
havde opsyn med flyvesandsstrækningerne. Det må imidlertid også op
fattes som en anerkendelse af hans dygtighed, at han i den fremrykkede
alder fik denne udnævnelse.

H ILK ER S D Ø D l 8 l O

Hilkers Krog

Hilker fik endnu 4 år ved flyvesandet, inden han døde 14 .11.18 10 . Han
havde da bestredet stillingen ved flyvesandet i 12 år. Efter hans død søgte
enken om at få lov til at blive boende i skovridergården til maj 18 11, så
boet kunne være »udi behørig orden ved auktionssalg og ikke nødes til på
denne tid at sælge såvel den tærskede som den utærskede sæd samt krea
turer og alt, hvorved jeg kunne udsættes for det største tab«. Hvorvidt
ønsket blev imødekommet, vides ikke, men der blev i hvert fald udnævnt
en efterfølger for Hilker 16 .3 .18 11, som sandsynligvis skulle rykke ind i
boligen hurtigst muligt.28 D og vides det med sikkerhed, at enken senere
flyttede til København, hvor hun døde 11 .1.18 15 .
Igennem de mange år, Hilker var beskæftiget inden for skovbruget,
havde han mange forskellige opgaver, som han må have løst tilfredsstil
lende, for ellers ville han vel ikke efter afskeden i 178 1 igen være blevet
ansat i 1798. M an har da også hædret hans minde ved at kalde den nord
ligste del af Tisvilde Hegn, der grænser op til Tisvildeleje, for Hilkers
Krog, ligesom et skovløbersted ved indgangen til skoven i Tisvildeleje
hedder Hilkers Hus, så hans navn kendes, selvom mange mennesker i dag
ikke ved, hvem han er.
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N O TER

De i noterne nævnte skøder findes alle i Københavns Rytterdistrikts skøde- og
panteprotokoller. Rtk: forkortelse for Rentekammeret.
1. Carl Christian von Gram (1703-1780) blev 1747 overjægermester i Danmark,
hertugdømmerne og grevskaberne. Da forst- og jagtvæsenet blev adskilt i
1778, fortsatte han som overjægermester til sin død.
2. Johan Georg von Langen (1699-1776) var leder af det ældre generalforstamt i
Norge med sæde i Kongsberg 1739-1744. Desuden var han leder af porcelainsfabrikken Fürstenberg nær Harzen. Kom til Danmark 1763 og virkede
her nogle få år indtil sygdom tvang ham til at ophøre med arbejdet i 1770.
3. Rtk. 3323.32
4. Rtk. 3323.2
5. Fra tysk. Blev fra 1763 brugt i stedet for skovrider i Nordsjælland. Fra 1773
gik man gradvist over til at udnævne og bruge betegnelsen skovrider. Holzførstertitlen bortfaldt her i landet først helt i 1845.
6. Revir eller beridt. I ældre tid et distrikt, som skovrideren skulle beride. Be
tegnelsen bruges i flæng.
7. Ifølge skrivelse af 19.5.1964 fra skovrider Alfred Gram, Hørsholm skovdi
strikt, til direktoratet for statsskovbruget.
8. Christoph Daniel Luplau (1740-1817) blev hentet til landet af von Langen for
at tegne skovkort og undervise i tegning på skovskolen på Jægersborg. Han
udnyttede i øvrigt sine kunstneriske evner ved at dekorere forskellige gen
stande for Den kongelige Porcelainsfabrik.

9. Rtk. 333.917
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rtk. 333.930.
Generaltoldkammeret 120.023.
Se Søllerødbogen 1994 side 20.
Skødet dateret 11.6.1770 , tinglæst 25.6.1770.
Skødet dateret 9.6.1774, tinglæst 28 .11.1774.
Rtk. 3323.42
Skødet dateret 16.7.1774, men først tinglæst 14.2.1780.
Udskiftningsforretningen findes i matrikelarkivet.
Skødet dateret 11.11.17 7 4 , tinglæst 5.12.1774.
Skødet dateret 19.6.1782, tinglæst 1.7.1782.
Desmercieres ejede fra 17 13 det adelige gods Warleberg i Gettorf Sogn i
hertugdømmet Slesvig, hvor han også oprettede et fideikommis, der bl.a.
omfattede Warleberg og den octroierede kog Desmercieres kog på Slesvigs
vestkyst.
21. Skødet dateret 7.1.1783, tinglæst 12.1.178 5.
22. Auktionsskøde af 16.12.1782, tinglæst 29.9.1783.
23. En enke efter afgangne Johan Peter Rüdiger, Margaretha Helena, fik ved kgl.
reskript af 30.12.1763 tilladelse til i Lyngby at handle med brød, sælge og
falholde alle slags sukrere, te, kaffebønner samt specerier og urtekram varer,
og alle slags fede varer som til spækhøkeri henhører. Det er sandsynligvis den
samme person, som Hilker køber ejendommen af, nemlig Giertrud Margre-

82

the, og måske er forretningen ikke gået så godt for hende, så hun er blevet
tvunget til at sælge.
24. Skødet dateret 12.6.1792, tinglæst 13.8.1792.
25. J.A.P Schulz solgte allerede i 1795 ejendommen videre til Zahlmeister Ema
nuel Basler ved skøde dateret 21.4.1795, tinglæst 21.9.1795. På grund af syg
dom måtte Schulz forlade landet og i forbindelse med skødets tinglæsning er
det oplyst 7.9.1795, at Schulz var rejst. Basler solgte allerede efter et halvt års
forløb ejendommen til professor, hofapoteker Gottfried Becker ved skøde af
12.3.1796, tinglæst 11.4.1796.
26. En favn er et rummål, der indeholder så meget træ af 1 alens (1 alen = 62,8
cm) længde, der kan stables sammen på enden af en kvadratfavn, d.v.s. 6x6 fod
(ca. 1,9 x 1,9 m)
27. Fagot er opskovet træ af 10-20 cm’s tykkelse.
28. Forstkandidat Peter Christian Meier (1783-1827) var skovrider ved flyvesan
det 18 11-18 2 5 .

2 Miil fra Nørreport
Milepælen i Geels skov, 1778 og 1996
A f Jens Johansen

Ved et lykkeligt sammentræf a f såvel held som uheld, bliver Kongevejen over
Geels bakke atter prydet med en a f de fornemste afstandsmålere, man kan tænke
sig: En høj obelisk a f marmor. Et held var det, at den første stod så længe, at man
foretog en opmåling a f den i tide; et uheld var det, at den derpå slet og ret
smuldrede bort; og et held er det, at det nu er muligt at opstille en ny.
Forfatteren, f. 1934, er vicemuseumsinspektør på Søllerød Museum, og inter
esseret i mangt og meget —blandt andet i milepæle og kilometersten.

O B ELISK EN

Det store obelisk
røveri

Fra oldtidens Egypten kender vi til obelisker, som dengang, for mere end
5000 år siden, markerede den kongelige sol-kult, gerne rejst ved minde
værdige begivenheder. Senere tiders verdenserobrende imperier har vist
deres sans for magtfulde symboler ved at fjerne en hel del af de gamle
egyptiske obelisker til udsmykning af deres hovedstæder. Derfor kan vi
den dag i dag finde oldegyptiske obelisker med hieroglyffer som minder
os om dengang oldtidens, og senere renæsssancens Rom var Europas
mægtigste by, om dengang Konstantinopel (nu Istanbul) havde sin stor
hedstid, om dengang Paris var sædet for Napoleons magt og om dengang
London herskede over store dele af Verden.1

O BELISK ER SOM M ILE PÆ LE

Wiedewelts forslag
til obelisker

Så vidt kom det aldrig for Danmark, selv om man også her forsøgte sig
med sømagt og kolonier. M en obelisker fik vi alligevel. Da man i slut
ningen af 1700-tallet satte noget ind på at bygge gode veje med assistance
fra franske eksperter, blev vejene nemlig udstyret med de prægtigste af
standsmålere, man kunne tænke sig: Milestøtter i form af obelisker, hug
get i marmor. Forinden bad den enevældige konge, Frederik den Femte,
billedhuggeren Johannes Wiedewelt fremkomme med forslag til milesten.
Otte af hans forslag findes endnu som tegninger, og alle er de cylindriske
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Kortet viser, at det
vigtigste for den
enevældige konge
var, at få forbundet
residensstaden og
de nordsjællandske
slotte med gode
veje. Dernæst fulgte
vejene mod Ros
kilde, Køge-Vordingborg, RoskildeKorsor og Roskilde-Kalundborg.
De sjællandske veje
blev systematisk
forsynet med mile
pæle, og skæbnen
vil, at en særlig ud
søgt samling stadig
findes langs konge
vejene nord for Kø
benhavn.
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Med tal er vist "hele mil”.
På kortet er vist 81 milepæle.
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® Ole Rømer, forvansket
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på forskellige sokler og med forskellige afslutninger foroven, dateret
1764.2 Sådan blev milepælene ikke. Efter alt at dømme er det vejingeni
øren, Jean Marmillod, der efter fransk forbillede har foreslået, at milepæ
lene burde have form af obelisker. En dansk stenhuggermester Peter
Pfeiffer stod for udførelsen. De blev hugget af en norsk marmor fra Gjel-

lebæk, et brud nær Oslo. Desværre skulle det viste sig at de egnede sig
dårligt i vort klima. Især var problemet, at der i marmoret var revner og
bløde partier, som særlig let blev angrebet af fugt, frost og varme.

C H A U SSEERN E

Selve anlæggelsen af vejene, chausseer som de blev kaldt, blev indledt i
1763-64 i det nordøstlige Sjælland omkring Hovedstaden. Den strækning,
der blev først færdig var den fra København over Hirschholm (nu H ørs
holm) til Fredensborg, i 17 7 5 .3 Den næste var strækningen fra København
til Roskilde, i 1776. Derefter fortsatte byggeriet mod Helsingør, mod
Dragør, mod Køge, mod Korsør og mod Kalundborg. Alle disse strækIfejforordningen
ninger var færdige før 1793. I 1793 udsendtes Vejforordningen der, på
1 793
grundlag af de indvundne erfaringer, styrede vejbyggeriet i det øvrige land
de næste halvt hundrede år.4 De veje, der blev anlagt før 1793, er også
dem, der fik milepæle i form af obelisker. Hel- og halvmilepæle. Kvart
milepæle blev udført ved nyhugning af ældre milepæle fra Ole Römers tid,
ca. 100 år tidligere.
Der blev på de nævnte strækninger hugget og rejst i alt 27 store hel
milepæle og 29 mindre halvmilepæle. A f dem er i dag bevaret 4 helmile
pæle (10, 11 og 14 mil mod Korsør samt 1 mil på Amager) og 2 halv
milepæle (i'A mil på Amager samt 5% mil mod Helsingør), idet dog yderliMilepæle a f marmor gere én er fornyet og tre er flyttet. Selve marmoret til milepælene blev
hentet fra de forlængst indkøbte, men ikke anvendte byggematerialer til
Frederikskirken - Marmorkirken. Kirkebyggeriet påbegyndtes i 1749 som
slutstenen i den stort anlagte bydel, Frederiksstaden. Kirken skulle have
været opført af norsk marmor, men dette byggemateriale viste sig så kost
bart, at Struensee stoppede byggeriet helt i 1770.5 Godt hundrede år
senere var det Tietgen, der stod bag færdiggørelsen af Marmorkirken.
Marmor-milepælene blev rejst i perioden 1778-1793. Vejforordningens §
20 siger meget fornuftigt, at »hvor det på hoved-landevejene bliver alt for
kostbart at forskaffe milepæle af marmor, bør de forfærdiges af hugne
kampestene.« Og det blev de. Alle senere milepæle er af granit (enkelte
steder af sandsten) og ikke formet som obelisker.

M ILE PÆ LEN E

Ejvind Draiby

Ejvind Draiby, forfatteren til det centrale værk »Gam le danske M ile
pæle«, beskriver de smukke marmormilepæle således: Alle disse hel- og
halvmilesten a f norsk marmor anbragtes på smukt tilhuggede sokler i samme

86

.3 m eter

v^i

WM iil
MIIL

\^a

Ole Rømer-sten

o

Keglestub
Stor F5/C7

Á

•

Lille
F5/C7

Obelisk
C7

*•

*

CZ

Freund
F6/C8

Stor
F7

♦<>

■

MILEPÆLE - HOVEDTYPER Signaturerne refererer til kortet M ILEPÆ LE I NORDSJÆ LLAND.
Typerne er i hovedsagen dækkende for hele landet.

De viste hovedtyper
kan alle findes i
Nordsjælland. I det
øvrige Danmark er
især keglestubben
almindelig, men
flere landsdele har
deres karakteristiske
typer.

Frederik V ’s
milepæle

Tegnet efter “Gamle Danske Milepæle" af Ejvind Draiby.

materiale. Soklerne var riffelbuggede lodret på alle sider med vandret hugning
på hjørnerne, herover som afslutning på soklen et fin t tilhugget, cirkulært led.
Fler over selve milestøtten i den anseelige højde a f ca. 5,50 m, således at hele
stenen med sokkel blev ca. 4,10 m. Flalvmilestenene var henholdsvis ca. 2,10 og
3,00 m, afhængigt a f hvor meget der opfyldtes om soklen. Støtten bar nederst
posthorn, derefter mileangivelse og henholdsvis Frederik V ’s eller Christian VIFs
navnetræk og øverst en rigt detaljeret krone. Siderne var som, soklen riffelhugget
med undtagelse a f forsiden, der var glat, kun hulkehlen forneden havde vandret
rijfelhugning.«
Den, som husker kongerækkens årstal vil bemærke, at med rejsningen
af marmor-milepælene fra 1778 og frem til 1793, er de alle rejst under
Christian VII, der var konge fra 1766 til 1808. N år hans forgænger Fre
derik V, der regerede fra 1746 til 1766, alligevel har fået sit navnetræk på
de ældste af marmor-milepælene (fra 1778), skyldes det veneration overfor
den konge, der satte det store vejbyggeri i gang. Disse milepæle er således
også mindesten for den initiativrige Frederik V.
Den første vejstrækning, der blev færdig, gik fra København (Vibens
hus) via Hørsholm til Fredensborg, og det er dén vej, der i dag kendes som
Lyngbyvejen og Kongevejen. Den var færdig allerede i 1775, og den blev i
1778 forsynet med i alt fire helmilepæle og fem halvmilepæle, alle af

Kongevejen ved Skovridergårdens Villaby set mod syd omkring 1905. Milepælen står endnu omgivet af en
fint klippet hæk og viser de få vejfarende, at man nu er to mil fra Nørreport. Få år efter blev vejen
genstand for sin første udvidelse, således at et fortov blev lagt tæt op ad milepælen, og der blev rejst
træmaster til den nye elektricitet. Samtidig mistede milepælen sin betydning eftersom metersystemet blev
indført. Fra 19 15 skulle trafikken ikke mere standse ved bommen på den anden side af Geels bakke og
betale vejafgift. Efter postkort i Byhistorisk Arkiv.

2 -milepælen
nedtages 1923

marmor med Frederik V s navnetræk på. De otte af disse ni marmor
milepæle forvitrede overraskende hurtigt - så hurtigt, at de omkring 1840
blev erstattet af granitmilepæle af en helt anden udformning, som billedhuggeren H .E .Freund var mester for. De fleste af disse står den dag i dag
på deres oprindelige plads, uanset senere vejudvidelser. Kun 2-milepælen,
der stod hvor Kongevejen passerer Geels skovs sydskel, nåede at stå helt
frem til 1923, hvor den som følge af en planlagt udvidelse af Kongevejen,
blev nedtaget, målt op og opmagasineret på Frilandsmuseet. For sent, for
forvitringen fortsatte, så at den helt og holdent måtte kasseres omkring
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2-milepælens for
side fotograferet i
dens sidste år før
nedtageisen. Dens
forvi tringsskader
ses tydeligt, ikke
mindst den skrå
stribe midt på ste
nen. Fotograferet af
J. Flesbæk, Flolte.

i960. Det betød, at der ikke kom en afløsende milepæl - for efter ind
førelsen af metersystemet i 1907 var man i fuld gang med at sætte kilome
tersten op langs landevejene. Derfor har stedet siden manglet sin milepæl
og lykkelige omstændigheder giver os nu den manglende 2-milepæl i den
stadig næsten ubrudte række af milesten - hel- halv- og kvartmilesten der endnu findes langs de ældste kongeveje mellem København og hen
holdsvis Fredensborg, Helsingør og Hillerød.

D E N N Y T O -M IL E P Æ L

Genrejsningen a f 2milepælen 1996

Artiklen om Den ny Kongevej (om Kongevejens tilblivelse i Søllerød kom
mune og Rude skov) i Søllerødbogen 1989 og udgivelsen af bogen Gamle
Danske Milepæle af Ejvind Draiby i 1990, er en del af baggrunden for
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Den 4,15 meter
høje, slanke obelisk
stod som helmile
pæl på de sjæl
landske landeveje.
Nu er kun fire til
bage - men en
femte genrejses ved
Holte. Efter opmå
ling i Ejvind Draibys bog. Gamle

danske milepæle,
1990.

fornyet interesse for milepælen på Geels bakke. Ikke mindst fordi man
kunne læse historien om vejstrækningen samtidig med en generel oversigt
over milepælene, der tilmed også indeholdt en omhyggelig opmåling af
netop denne to-milepæl. Søllerøds stadsingeniør, Carl Steen Berggreen,
der efter 18 års arbejde som vej- og brobygger i Vejdirektoratet var tiltrådt
embedet i 1988, så her en mulighed for at få udtrykt sin interesse for
vejhistorie, og begyndte at undersøge mulighederne for at få genrejst den
manglende 2-milepæl, hvorunder Søllerød Museum blev inddraget. Først
måtte det med bedrøvelse konstateres, at den oprindelige ikke eksisterede
mere (i Frilandsmuseet). Derefter fulgte en lang proces med at finde an
dre interesserede, hvor blandt andet den lokale avis »D et Grønne Om
råde« var til stor hjælp. Som led i en genrejsning måtte den oprindelige
placering fastsættes. Den stod selvfølgelig midt ude i den nu stærkt ud
videde Kongevej, men i øvrigt tæt ved den skovvej, der stadig hedder
Milepælsvej lige i Geels skovs sydskel. Traditionelt flyttes mile-og kilome
terpæle ved vejudvidelser blot længere ind i vejsiden, så der lå intet pro
blem i også at vælge den løsning her. Kommunens tekniske forvaltning
fremstillede en model af træ i fuld målestok, og i samråd med Amtsvej
væsenet (som vejen sorterer under) og skovvæsenet (som skulle lægge
areal til en ny milepæl) rejstes den i efteråret 1993 på et lille plateau på
nordsiden af Milepælsvej. Modellen blev beskadiget i stormvejr, men re
pareret og genopsat i foråret 1994, i øvrigt på en bedre måde end første
gang. Sideløbende blev det undersøgt, hvad det ville koste at fremstille en
ny milepæl i sten — f.eks. i en lys granit, i italiensk marmor eller måske
norsk marmor. Ligesom en stenhugger med indsigt i gammelt billed
huggerhåndværk blev kontaktet. Imens søgte man fonde og firmaer med
flere for at rejse de nødvendige økonomiske midler til formålet. Og det
store held viste sig i slutningen af februar 1995, hvor en anonym giver af
norsk herkomst, bl.a. inspireret af omtalen i den lokale avis, skænkede
200.000 kr til formålet, forudsat at man ville anvende en norsk marmor.
E n sådan er fundet i Porsgrunn i Sydnorge og derefter var vejen banet til
at stenhuggermester Niels Bach, som er tilknyttet museernes konserve
ringsværksted i Gram, kunne hugge en ny og smuk 2-milepæl, som her
efter blev rejst i forsommeren 1996.
Det kan ses som en hyldest til det smukke monument, at Gammel
Holtegård samtidig med rejsningen af milepælen afholdt en omfattende
udstilling om obelisker.
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En forsmag på genrejsnin
gen af 2-miil-pælen på
Geels bakke fik man både
i 1993 og 1994 ved en op
stillet attrap. I 1993 stod
den »på skrå« (jfr. Sølle
rødbogen 1994, side 221)
- i 1994 blev drejet, og så
dan bliver den nye stillet
op.
Fotos optaget den 13. maj
1994 af forfatteren.
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1. Det centrale værk om obelisker er den danske ægyptolog Erik Iversens Obelisks
in exile. Bind I: The obelisks ofRome udkom i 1968, bind II: The obelisks ofIstanbul
and England udkom i 1972. Et tredie bind var planlagt, men er endnu ikke
udkommet. Det skulle i følge en brochure have behandlet obeliskerne i den
øvrige del af verden: I Catania, Benevento, Palestrina, Firenze, Arles, Paris,
Berlin, München og New York.
2. I Gamle danske milepæle af Ejvind Draiby (1990) er de otte forslag gengivet på
side 40-41. På basis af denne bog og andre oplysninger har Jens Johansen i et
vejhistorisk tidsskrift skrevet en artikel Milepæle i Danmark, der oversigdigt
beskriver de forskellige typer milepæle. Tidsskriftets første nummer ventes
udgivet i 1996.
3. Udførligt beskrevet i Søllerødbogen 1989 i artiklen Den ny Kongevej af Jørgen
Nybo Rasmussen (side 9-43).
4. Vejforordningen a f 13. december 1793 er genoptrykt i Dansk Vejtidsskrift 1993.
5. I Lyngby-bogen 1970-1971 har Kai Uldall skrevet fyldigt om Lyngbyvejens mile
pæle (side 73-95)-

Der er en brønd, som rinder ...
Erindringer fra det gamle Skodsborg
A f Ruth Andersen

Ruth Andersen, fhv. underdirektør i F. E. Bording A/S. Født 19 2 1 på Christi
anshavn. Fra 1923 til 1966 halvårsbeboer og derefter, 1966-1975, helårsbeboer i
Søllerød Kommune, villa »Acacia«, Skodsborg Strandvej nr. 208. Nu bosat i
Vemmetofte på Stevns.
H ar skrevet bøgerne: »Leg er ikke den kongelige Dragt«, 19 8), i anledning a f
2 5 o-året for oprettelsen a f Vemmetofte adelige Jomfrukloster, og »Den rap
mundede muse - Ti års danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests
bogtrykkeri«, Odense Universitetsforlag 1995. Desuden forskellige artikler om
boghistorie og topografi.
Hovedvægten er i det følgende lagt på mine barndomserindringer fra Skods
borg, hvor jeg trods 19 30 ''eines krise fik en meget privilegeret opvækst, som jeg
har al mulig grund til at være taknemmelig for.

Fra Flolte til
Skodsborg

Mine erindringer rækker tilbage til 2-års alderen, og en af de første er, at
jeg ligger godt indpakket i en bil, der kører - kører - kører. Je g har senere
tænkt, at det må være de køreture, som min farmor og mine forældre
foretog, da de havde besluttet at finde et nyt sommeropholdssted. Vores
faste vinterbopæl var på Christianshavn, hvor mine forældre, bagermester
Vilh. og Emma Jacobsen (f. Vetter) videreførte Jacobsen & Søn’s Bageri
efter min farfars død i 1922. D er var tale om en familievirksomhed, der
også omfattede en en gros forretning.
D et må ikke have været let for dem at fatte den beslutning at forlade
den store grund med det lille hus i Paradiskvarteret i Holte, som de havde
holdt så meget af. Jordstykket var oprindeligt købt af mine bedsteforældre
omkring århundredskiftet på et tidspunkt, hvor kvarteret kun var ringe
udbygget. Ved flittigt arbejde og udstrakt hjælp af den store familie- og
vennekreds under weekend-ophold var en dejlig have, omkransende en
stor sø, hvorudi der strakte sig et lille næs med en åben træpavillon efter
hånden blevet opdyrket. Og det var netop søen, der havde givet anledning
til de mange køreture. I en nærliggende have var en lille pige druknet
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Så uspoleret og idyllisk så Skodsborgbugten ud omkring det tidspunkt, vi flyttede til Skodsborg. Den åbne
kyst på strækningen mellem Strandmøllen og Skodsborg bakke blev sikret ved en række fredninger i årene
19 13 -17 . Der blev dog opført enkelte huse på Strandsiden: Det hvide hus, der skimtes med et badehus på
kysten foran, blev opført omkring 19 13. I 1950’erne husede det Skodsborg Roklub, men er siden blevet
ombygget til privat beboelse. Den gule villa blev trods fredningsservitutterne opført af en vognmand
Hansen i 19 13 og eksisterer stadig som Strandvejen nr. 64.
På maleriet ses de talrige broer med badehuse, alle i samme grundform: indgangsdør til et lille rum med
vindue mod nord og syd og udgangsdør til kokosmåttebeklædt trappe til vandet. Farvevalg og detaljer
kunne være vidt forskellige alt efter ejernes fantasi. Bogen om datidens badehus-kultur mangler stadig at
blive skrevet.
Maleri af L.Johansen, ca. 1920. Søllerød Museum.

under leg, og trods min barnepiges altid vagtsomme øjne var mine foræl
dre blevet bange for, hvad der kunne hænde mig.
At min familie så i 1923, som et resultat af den megen kørsel, købte et
hus i Skodsborg, beliggende lige ud til vandet, har jeg senere kommen
teret med en vis undren!
M en godt at de gjorde det.
Dette bliver ikke en beretning om et snobbekvarter - det, som en senere
tid har kaldt »whiskybæltet«. M en om hav og skov, sol og sommer, livs
glæde og lykke. En fætter, som en sommer boede hos os, da han som
arkitektstuderende skulle deltage i opmålingsarbejder i Dyrehaven, har
mange år senere sagt til mig: »Det var forunderligt med den lykkefølelse,
som alle vi, der kom hos jer, følte. Jeg kan endnu genkalde mig den så
tydeligt«.
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Det er den samme Hymne
til samme Længslers Pris;
Et Aftenblik, der spejler
det tabte Paradis.'
Det gamle Skodsborg Den afspejling, jeg skal give nu, er af det gamle Skodsborg - altså tiden før
opførelsen af Høje Skodsborg og Skodsborgparken. Je g underkender slet
ikke den betydning, det har, at mange flere nu har mulighed for at skabe
et dagligliv nær hav og skov; samfundsudviklingen i bred forstand gjorde
det jo også svært at holde de »store steder«, som de burde holdes. Men
med de gamle villaers forsvinden og det moderne etagebyggeri gik en
tidsstemning og et skønhedsindtryk tabt, som man skal have oplevet for
helt at forstå.

Skodsborg
Sanatorium

Je g vidste udmærket godt, at Skodsborg begynder efter Strandmøllekroen. M en børn sætter deres egne grænser, og mit barndoms Skodsborg
dækkede nøje to kilometer - fra Frederik VIIs grotte i Sanatoriets have til
»Birkeborg«, den nu nedrevne villa på Skolebakken ved den nuværende
Struckmannpark.
Tilstedeværelsen af Sanatoriet gav virkelig Skodsborg internationalt ry.
På min tid lå de svære begynderår bagude. Komplekset voksede, og netop

Skodsborgbugten
set fra den elegante
- nu delvis udret
tede - kurve ved
Strandmøllen en
sommerdag i 1956.
Skodsborgparken er
endnu ikke opført,
men Høje Skods
borg skimtes mod
nord. Vor villa
»Acacia« lå umid
delbart syd for
dette boligkom
pleks på strand
siden.
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»Beens Bænk«, et pragtfuldt stykke »jugend« ved Skodsborgbugten, rejst til minde om fredningen af den
såkaldte Strandmølleskrænt. Kunsthistorikeren Charles Been var med en testamentarisk gave med til at
sikre den åbne kyst. Den utrættelige forkæmper for fredningerne mellem Strandmøllen og Skodsborgbakken, hofjuvelér Carl Michelsen (1853-19 21) ses forrest på bænken. I baggrunden andre repræsentanter
for den magtfulde Skodsborg Kommunalforening. Foto fra indvielsen af bænken 1916.

i mine barneår opførtes den meget moderne kirurgiske afdeling, og »Pa
læet« med den vidtstrakte grund blev erhvervet. Derved, o fryd, blev
Frederik VIIs grotte øverst på grunden alment tilgængelig - tror jeg da,
den var; for bidt af den historiske bacille, som jeg allerede dengang havde i
mig, besøgte jeg den jævnligt og forestillede mig livet i og omkring den i
kongetiden.2 På sundsiden var de fleste af Sanatoriets oprindelige kurbyg
ninger bevaret. I en af dem indrettedes en manufakturhandel, godt besøgt
af såvel de kvindelige kurgæster som af Skodsborgbeboeme. Je g husker, at
mine sidst købte silkestrømper før rationeringen under krigen, fik jeg dér.
Laksefarvede! M eget chikke! Dengang! N u er det hele væk, men mulig
heden for at åbne udsigten ud mod Sundet har man desværre forpasset
med det hypermoderne, men også voldsomme byggeri på Strandvejens
vandside.
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Hattefabrikken

Udvidelsen af Sanatoriet i 1920’erne og 30’erne måtte foretages mod
syd, for mod nord lå A/S Dansk Hattefabrik og inde bagved i klemme
mellem Sanatoriets »Persilleslot« og fabrikkens store bygninger lå et ar
bejderboligkompleks knyttet til fabrikken. Det var helt tilfældigt, at jeg
opdagede dette. Opdraget til at hjælpe, som jeg var, spurgte jeg en dag en
gammel dame, som tydelig træt slæbte på en kuffert på vej fra stationen,
om jeg skulle bære den for hende. Hun fortalte, at hun havde rejst hele

Stengrotten på top
pen af Skodsborg
bakke, opført af kil
dekalk i Frederik
VIFs ejertid af Pa
læet (1852-1863).
Grotten var i mine
barneår velholdt og
blev efter Sanatori
ets erhvervelse af
Palæet i 1932 en
meget besøgt se
værdighed. Det var
dog langt fra alle,
der opdagede, at
grotten var kon
strueret så sindrigt,
at man på den ud
vendige bagside
kunne nå toppen ad
en smal stentrappe.
Foto 1985.
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Skodsborg Palæ for
foden af den i min
barndom meget
stejle og opkørte
Skodsborg bakke.
Afgravningen af
bakken fandt først
sted i 1930. Det vi
ste sig senere, at
udretningen af vej
banen blev til skade
for den sydlige del
af det gamle em
pirehus’ stueetage.
Palæet blev i 1932
solgt til Sanatoriet
af bankdirektør E i
nar Damm.
Foto fra århundred
skiftet.

dagen, og at hun skulle besøge en datter, der var gift med en hatte
arbejder. Hvor kunne han mon bo? Det viste sig, at de boede i den ældste
del af arbejderboligerne. Omgivelserne var en så slående kontrast til de
omkringliggende herligheder, at jeg aldrig har glemt dette indtryk. Det
åbnede også mine øjne for de to nu nedrevne arbejderhuse (nr. 191), der lå
skråt over for vores villa på Strandvejen (nr. 208). Je g havde indtil da
fundet de gamle, parallelt liggende længer maleriske; men fra da af så jeg
mest det brostfældige i dem.
Efter hattefabrikken, straks på den anden side af Skodsborg Stationsvej
(senere kaldet Skodsborgvej), begyndte rækken af store, smukke villaer på
landsidens bakkedrag med græsbeklædte skråninger ned til Strandvejen.
Gik man om ad Østre Stationsvej, der førte op til stationens østside,
kunne de sirlige anlæg i villaernes baghaver beundres. Villaerne på den
overfor liggende strandside kunne ikke hamle op med hensyn til størrelse,
men til gengæld med den nære beliggenhed til Sundet. Selvfølgelig var
vores »Acacia« for mig det dejligste af alle steder, men jeg havde stort
besvær med at bestemme den videre »rangfølge«.
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Den af professor
Johannes Brøndsted
ledede udgravning
af de tre hellekiste
grave i villa »Sol
bakkens« have,
1934. Arbejdet blev
fulgt med stor op
mærksomhed i det
lille Skodsborgsamfund. Her er
det foruden nogle
drenge og arbejdsmænd arkitekt Kai
Lytthans (med blød
hat), der ses som
interesseret tilskuer.

Solbakken

På det tidspunkt - årene 1930-193 5 - som jeg her beskriver, ejedes villa
»Solbakken«, beliggende på hjørnet af Strandvejen og Skodsborg Stationsvej, af pelsgrosserer Robert Drucker. »Solbakken« var en af de sidste
store villaer på strækningen, som blev revet ned. Je g kender senere ge
nerationer af slægten, og selv om disse i følge sagens natur aldrig har
færdedes på stedet, har overleveringer om »Solbakken« skabt en slags
tilhørsforhold, så de kan tale med om facaden mod Sundet med det store
midterglasparti og de to trapper, der buede sig ned mod skrænten. Villaen
var imponerende nok, men det var samspillet mellem bolig og den om
givende store have - tre tønder land blev jeg fortalt —der betog én. Ved
vejhjørnet lå portnerboligen — af pæn parcelhusstørrelse. Derfra snoede
indkørslen sig op ad bakken, kantet med rhododendronbuske. Den endte
ved et gammelt rød-hvidt bindingsværks hus, der antagelig var en tid99

Skodsborg Strandvej omkring 1934
(De »hvide« huse nedrevet omkring 1959 til fordel for
Skodsborgparken).

Villaerne på Strandvejens vestside:
1 6 1 : Villa Solbakken. Her boede Hans Cohn, direktør for A/S
Dansk Hattefabrik i Skodsborg. Grunden omfattede oprin
delig hele arealet ned til Skodsborgvej. I 1934-35 opførtes
her etageejendommene »Solgården« ved den nuværende Solgårdsvej.
1 6 3 : Tilhørte pianisten Kai von Müllen.
1 6 9 - 1 7 1 : Villa Belvedere, hvor enkefru Christiane Neye bo
ede.
1 7 3 - 1 7 9 : Tilhørte fru Ellen Michelsen, enke efter hof- og
ordensjuvelér Carl Michelsen. Endnu står »havehuset«, hvor
der 1963-1992 var lokalt bibliotek. 1 1934 boede sønnen Poul
Ulrich Michelsen og hans hustru Margrethe i »havehuset«.
183 og 1 8 5 : Det tidligere traktørsted Øresundshøj og villa
Iron tilhørte fru Valborg Lemvigh-Müller, der var enke efter
grosserer Valdemar Lemvigh-Müller.
1 8 7 : Villa Bakkely tilhørte forretningsfører Christian Han
sen.
1 8 9 : Villa Bøgholt tilhørte grosserer Andreas Fonnesbech.
1 9 1 : Bygningerne ejedes af A/S Dansk Hattefabrik, og her
boede nogle af fabrikkens funktionærer, kasserer L. Meulengracht, gift med telefonistinde E. Meulengracht, endvidere
enkefru S. Christensen og telefonist C. Christensen samt for
gylder G. Heller.
1 9 5 : Villa Hasselbakken ejedes af befragter Joh. Bruhn. Her
boede fru Elle Raff.
1 9 7 - 2 0 1 : Villa Christiania tilhørte højesteretssagfører
C.B.Henriques.
2 0 3 - 2 0 5 : Villaen 203 blev opført efter 1934, grunden hørte
til 205, Udsigten, her boede restauratør A.J.Hansen, enkefru
A. Hansen samt filialbestyrer fru J.Jacobsen. I den lange, sta
dig bevarede, bygning ud mod Strandvejen fandt man des
uden »Skodsborg Mejeri og Osteforretning«.

Villaerne på Strandvejens østside:
2 2 2 : 1 Strandkroen (uden for kortet) boede restauratør Johan
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nes Jensen og vognmand Willy F. Jensen.
2 2 0 : Sadelmager og tapetserer E. Larsen, malermester J.A.
Jensen og tømrermester H .J.Hartung.
2 1 8 : I Villa Volmerbo boede fru A. Therchildsen.
2 1 6 : Villa Strandlyst, der normalt kaldtes Toldstedet. Her bo
ede Strandkontrollør F. Munck.
2 1 4 : Denne villa hed Rasmilles Lyst, men gik oftest under det
forkerte navn Nicolai's Minde. Den var en udlejningsejendom,

ejet af HRS C.B.Henriques. Her boede skatteopkræver Fr. Nielsen, maskinarbej
der A.V.Nielsen, fiskehandler Svend Madsen, politibetjent A. Christensen og an
lægsgartner Otto Jensen.
2 1 2 : I midten af 1930’erne en strandgrund, tilhørende C.B.Henriques.
2 1 0 : Ligeledes en strandgrund, der på skift tilhørte genboen nr. 195 og naboen
nr. 208.
2 0 8 : Villa Acacia tilhørte bagermester Vilhelm Jacobsen.
2 0 6 : Sti til strandgrund, der strakte sig foran nr. 204 og som hørte til nr. 195.
2 0 4 : Villaen tilhørte fabrikant J.E.Langermann (AT.Nielsens Eftf.).
2 0 2 : Tilhørte anlægsgartner C.F.V.Nevermann.
2 0 0 : Villa Sølund tilhørte fru Anna Rafii, enke efter rektor C.H.Rafn, Metropolitanskolen.
1 9 8 : Tilhørte direktør S.F.Woldbye.
1 9 6 : I villa Strandly boede kgl. kammersangerinde Tenna Kraft og hendes mand
F.V.Kraft, som var direktør for DDPA (Det Danske Petroleums-aktieselskab).
1 8 8 - 1 9 4 : En strandgrund, som var delt mellem genboerne nr. 185 og 173-179.
1 8 6 : I villa Biskra boede ingeniør T. Gjerstrup.
1 8 4 : Villaen hed intet mindre end Dannevang. Ejet af rentier D. Pedersen.
1 8 2 : Villa Repos ejedes af vinhandler Vilhelm Christiansen, som døde i 1934.
Prokurist i samme firma Walter Rasmussen overtog herefter huset - men alligevel
kaldtes stedet siden hen vinhandler Christiansens villa. Desuden boede gartner
C. Larsen i villa Repos.
1 7 8 - 1 8 0 : Ejedes af genboerne, i villa Belvedere, nr 16 9 -17 1. Det stråtækte hus på
nr. 178 og bindingsværkshuset på nr. 174 hører til de ældste huse i Skodsborg.
1 7 4 - 1 7 6 : Vognmændene Julius og Otto Nielsen ejede husene i fællesskab, Julius
Nielsen boede i nr. 176, Otto Nielsen i nr. 174.
1 7 2 : I villa Sølyst boede fhv. strandkontrollør H.C.Thomsen-Miiller samt frk.
Betty A.Sørensen.
1 6 8 - 1 7 0 : Fabrikant P.A.Fisker (»Nilfisk«) opførte villa Skodsborg i 1934. Først
som sommervilla (vinterbolig på C.FRichsvej). Senere blev villa Skodsborg hel
årsbolig.
1 6 4 : I villa Vilhelmineslyst boede malermester P. Hansen og skibsreder V.F.Steen.
Fra 1937 blev huset overtaget af blikkenslagermester Brian Olsen.
1 6 2 : Villaen tilhørte overlærer cand. theol. Aage Tulinius, der havde opført huset
i begyndelsen af 1920’erne.
1 6 0 : Grunden rummede (og rummer stadig) et etagehus mod Strandvejen og
flere mindre huse. I etagehuset var butikker, bl.a. Skodsborg og Omegns Brugsfor

enings Købmandshandel.
1 5 8 : På det nu ryddede areal mellem Strandvejen og kysten lå en lille hvidkalket
bygning med småforretninger, bl.a Skodsborg Kiosk. Desuden Skodsborg kro og
bagved mod stranden, Skodsborg biograf.
1 5 6 : Hotel Øresund.
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Hellekistegraven e
ved Solbakke7i

Mich elsens villa

ligere stald. En solid mur hindrede nysgerrige blikke ind over den flade
del af haveterrænet, men store trækroner lod ane, at villaen så at sige var
indrammet af smålunde, plantet ned ad skrænten.
På den følgende grund mod nord blev - såvidt jeg husker omkring 1930
- bygget et hus til familien Kai von Müllen, og jeg mindes det som et
meget moderne hus. M en denne nyskabelse var for mig intet imod den
sensationelle opdagelse af de tre hellekister, der blev gjort, da der efter
grosserer Druckers død i 1932 blev frasolgt betydelige arealer af »Sol
b ak k en s have. Fundet var fra yngre stenalder (d.v.s. fra perioden 24001700 f.K.). Selveste professor Johannes Brøndsted ledede i 1934 udgrav
ningen. Den endte med et fredet lille anlæg om gravpladsen, med en
afstøbning af et af de fundne tre skeletter. Ingen af vore gæster blev
derefter fredet. De har sikkert været godt sure på den ihærdige pige, der
under forslag om spændende spadsereture slæbte dem op til et cementstøbt skelet; særlig udvalgte fik endda turen et par gange. M in begejstring
for professor Brøndsted kølnedes nu lidt, da jeg som voksen af far og mor
fik foræret hans store 3-binds værk »Danmarks Oldtid«, trykt 1938-40.
Anlægget i Skodsborg var slet ikke omtalt. H vor kunne han!3
M en vi skal videre til villa »Belvedere« - det var ganske vist villaens
navn, men det blev den aldrig kaldt i min tid. I Skodsborg omtaltes den
som »Neyes villa«, efter Johs. Neye, ejeren af den store forretning med
lædervarer på hjørnet af Strøget og Klosterstræde i København. Og det
navn beholdt villaen på mystisk vis, selv om den både før og efter var på
flere andre hænder.4
Den næste villa havde vel egentlig ikke noget navn, men den kaldtes
aldrig andet end »Michelsens villa«. Den store, hvidkalkede villa tilhørte
hofjuvelér Michelsen-slægten i generation efter generation, lige indtil
nedrivningen. Ejendommen havde omtrent samme grundplan som E re
mitageslottet, og velholdt knejsede den i sin fornemme elegance på bak
ketoppen i kontrast til de mørkegrønne plæner nedenfor. Grundstykket
var et af de største i Skodsborg og rummede desuden en smuk bebyggelse
på det nederste plane niveau — et gårdagtigt stråtækt anlæg af betydelig
ælde, som heldigvis undgik hovedbygningens skæbne. »Havehuset«, som
det kaldtes i Michelsens ejertid, var oprindelig et gammelt husmandssted
- opført i 1700-tallet - tilhørende landstedet Aggershvile. Efter nedriv
ningen af villaerne på Skodsborgskrænten blev der indrettet filialbibliotek
i det kønne lille hus.5
Da planerne om bebyggelse af Skodsborgskrænten og nedrivning af de
store, gamle villaer i forlængelse af Høje Skodsborg blev virkeliggjort i
slutningen af 1950’erne, inviterede fru Michelsen, enke efter ordensjuve102
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Hof- og ordensjuvelér Michelsens
villa set fra tennis
banen på villa
»Irons« strand
grund, omkring
1920. Neden for
skrænten ses et
stykke af den høje
bøgehæk langs
Strandvejen samt et
glimt af en af de
gamle lygtepæle.

lér Poul Ulrich Michelsen (1881-1957), de berørte villaejere til et møde i
sit hjem. Far var syg, så jeg remplacerede ham. Mødets afvikling blev trist.
Med vemod måtte den ene efter den anden konstatere, at det kneb med at
få hushjælp - at varmeregningerne voksede katastrofalt - at haverne var
uoverkommelige at holde. For andre gjorde en fremskreden alder sig
gældende: »så det ville nok alligevel være bedst, at ...«! For mange af
deltagerne i det vemodige møde var det ikke kun et hjem, de sagde farvel
til på denne måde; det var deres forældres og bedsteforældres livsstil - de
oplevede i sandhed, at deres verden forsvandt.6
De to villaer efter Michelsens, »Iron« og »Bakkely«, der lå lidt til
bagetrukket, sagde mig faktisk intet som barn, trods »Iron« nu var stor og
bastant nok. Helt anderledes forholdt det sig med »Bøgholt«, der lå højt
oppe, skråt over for »Acacia«. Navnet »Bøgholt« er noget, som jeg senere
har læst mig til. Villaen blev - ganske som Neyes og Michelsens huse kaldt »Fonnesbechs villa« efter ejeren Anders Fonnesbech (1852-1939),
der havde arvet det af faderen grundlagte eksklusive magasin på Øster
gade i København. D er var altid meget liv på husets terrasser, og én
bestemt foreteelse deroppe gav i egentligste forstand genlyd videnom.
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Villa »Acacia«, som
den så ud efter om
bygningen i
1 936-3 7 ved arki
tekt Kai Lytthans.
Den tætte bøgehæk
skærmede af mod
den voksende tra
fikstøj fra Strand
vejen. I det lave
part yderst til højre
ses indgangsdørene
til gård og garage.
Foto fra omkring
1940.

Hver dag (i hvert fald i sommer-månederne) præcis kl. 17.30 lød et dund
rende gongongslag ud over vandet. Formentlig et forvarsel om omklæd
ning til aftensmåltidet. Præcis kl. 17.55 fddt næste slag (samling til mid
dag?) - og endelig et sidste kl. 18.00. Vi kunne faktisk stille vore ure efter
de tre gongongslag.
På Strandvejen nr. 195, beliggende lige over for vort hus, lå villa »H as
selbakken«, og beboerne dér, Ellen R aff og hendes efterslægt, fik - og har
stadig væk, styrket gennem generationer - en helt særlig betydning for
vor familie. Begyndelsen var ellers ikke lovende - altså set fra mit syns
punkt. D er var to sønner, Mogens og Palle, noget ældre end jeg, og under
deres første besøg i vores have sloges de om min gyngehest og kom til at
rive dens flotte hale af. M en deres mor beundrede jeg. Hun var altid
elegant, og endnu bedre: altid meget, meget venlig. På de tider nikkede og
smilede man til andres børn, og ikke meget mere; men hun standsede op
og snakkede. De havde strandhave på begge sider af vores grund, og ejer104

»Acacias« sundside,
i baggrunden til
højre skimtes villa
»Bøgholt«.
Foto fra omkring

1940.

Villa Christiania

skabet af den nordlige have skiftede fire gange mellem vore to familier,
idet der hver gang var en løs aftale om, at fortrød man salget af strand
grunden, kunne man få grundstykket tilbage. Alt foregik i den største
fordragelighed - hver ende af vores træpergola, der var bygget fra Strand
vejen og ned til stenværnet mod stranden, blev skiftevis nedtaget og ud
videt; og anvendelsen af jorden skiftede fra frugthave med æble- og pære
træer, først til kartoffelmark, siden til jordbærbede og hindbærbuske og
andre rare vækster for os børn. Forskellige anlæg var på tale, men til slut
blev grunden solgt til trediemand, og så var den fornøjelse slut.
Efter »Hasselbakken« kom villa »Christiania«. Det var en tidligere
anneksbygning til Badehotellet opført i 1899 af de daværende norske
ejere. Den blev købt af højesteretssagfører C.B. Henriques, der boede dér
med sine tre søskende. Da vi havde boet i Skodsborg nogle år, kontaktede
højesteretssagfører Henriques min far. Han havde bemærket den omvej,
vi måtte foretage, når vi skulle med toget til København: X km til Skods105

C. B. Henriques’
stævner ud

Acacia

borgvej, og så næsten et lige så langt stykke tilbage ad Vestre Stationsvej
til stationen. Han tilbød da en 2 m bred sti af sit areal, førende direkte fra
Strandvejen over for os op til jernbanestien. En 90 trin høj stentrappe op
ad skrænten var allerede anlagt, C.B. Henriques ville ordne alle overdragelsespapirer. Det var et meget betænksomt tilbud, som selvfølgelig
blev modtaget med tak. Det viste sig senere, at højesteretssagfører H en
riques oven i købet forærede os grundstykket, eller i hvert fald kun tog et
symbolsk beløb for det. Eneste betingelse var, at hans lejere i »Rasmines
Lyst« (Skodsborg Strandvej nr. 214) fik fri adgang til stien. Det var i
øvrigt på grund af dette areal, at vi mange år senere blev involveret i
forhandlingerne med Ejendomsselskabet af 30.12.1958 vedrørende
»Skodsborgparken«. Faktisk stod vi i en meget fordelagtig forhandlings
position, for erhvervelsen af stien var uomgængelig nødvendig for ejen
domsselskabet. Je g fremhævede det for min far; men han havde aldrig
glemt C.B.Henriques’ largesse, og ville derfor ikke »tjene« på dennes
rundhåndethed, så ejendomsselskabet slap meget billigt.
Over for »Christiania« lå den tilhørende strandgrund med en meget
lang badebro. I sommerhalvåret sejlede højesteretssagfører Henriques til
og fra sit kontor i København og fortøjede motorbåden i Frederiksholms
Kanal. Præcis i samme sekund, han satte foden på dækket, hejste skip
peren det lille flag i bagstavnen, og så stævnede motorbåden ud. Hvis min
otte år yngre bror, Christian, og jeg legede på stranden, når højesterets
sagføreren sejlede forbi, standsede vi altid op og bukkede og nejede. Ingen
havde nogen sinde sagt os, at vi skulle gøre det —det var en selvfølge over
for den person, som vi betragtede som »førsteborgeren« i vort lille sam
fund.
De 12 store grundstykker på den gamle kystskrænt modsvaredes af 23
ejendomme på strandsiden. Je g husker, at jeg fandt det meget spændende,
at vi boede på hævet havbund, men desværre lykkedes det mig aldrig at
gøre nogen flintefund. Selv om der i de forløbne år er foretaget mange
ejerskifter, står strækningen stort set uændret i forhold til min hukom
melse. Den nyeste villa blev bygget for fabrikant P.A . Fisker (nr. 168) i
1934. Omtrent samtidig blev en hyggelig tolænget villa, der hed »Danne
vang« (nr. 184), nedrevet, og en privat tennisbane blev anlagt i stedet.
Endelig blev der efter krigen foretaget en fuldstændig ombygning og
udvidelse af nr. 200, tilhørende arkitekt Jean Fehmerling. Det var længe
før han opførte »Skodsborgparken«, og det vakte for øvrigt nogen un
dren, at da dette højhusbyggeri var tilendebragt i begyndelsen af
1960’erne, flyttede Fehmerling-familien selv fra Skodsborg.
Vort eget hus »Acacia« (Strandvejen nr. 208) stod naturligvis i centrum
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for mit liv. Grundstykket havde været bebygget siden midten af 1800tallet, da de første udstykninger af landstedet Aggershviles strandenge
blev foretaget. E t beskedent landhus tilhørende højesteretsadvokat Edou
ard Buntzen blev opført her i 1857. Buntzen solgte sit sommerhus i 1884
til grosserer Adolph Seligmann, der snart rev det gamle hus ned og byg
gede den mere tidssvarende sommervilla. Grosserer Seligmanns enke
solgte villaen til min farmor og mine forældre i 1923, og så vidt jeg ved,
var det dem, der gav huset navnet »Acacia«, inspireret af det store smukke
acacietræ umiddelbart nord for huset.7
Vandet er blankt
Skyggerne viser at det er først på eftermiddagen
Måske var det søndag og de havde lige spist frokost
Og ville nyde solen før det blæste op
Maleren må have siddet på nabogrundens badebro
Han valgte huset og disse statister på en landlig scene
I stedet fo r hvide sejl og Hvens skrænter
Nederst til højre står der et idæseligt navn og 1909
Længe efter bragte en tilfældig auktion
Billedet tilbage til sig selv.
Kroketspil var en
yndet sommerad
spredelse. På flojene ses Ellen og
Viggo Nielsen
(børn af ægteparret
Erik og Karen
Nielsen, se side
109). I midten min
skoleveninde,
Gerda Nielsen, og
jeg selv (t.h.). Foto
fra 1938.
Lange strandkjoler
var på mode den
gang, jeg kan hu
ske, at min kostede
12 kr, og den holdt
faktisk krigsårene
igennem. I bag
grunden skimtes
vort badehus med
bådeophæng.

Ja, det var tilfældigt, at min onkel, en dag først i 1960’erne på Bruun
Rasmussens kunstauktioner, pludselig stod over for et maleri af »Acacia«.
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Min far, bagermester
Vilh. Jacobsen (1892-

I979)-

Foto 1932.

Det sagde sikkert ikke så mange noget, så vi fik det rørende billigt. Bille
det kom »tilbage til sig selv«, til »Acacia«, hvor det hang mange år på en
fremtrædende plads.8 Det er malet af C .F .A h l i 1909. Han må have op
holdt sig i omegnen omkring 1909-10, for der kendes en hel række Ahlmalerier fra Skodsborg og Nærumegnen fra disse år.9 Huset på maleriet er
fuldstændigt, som da vi flyttede ind 14 år efter det var malet: det frem
trædende midterparti, terrassen langs hele facaden, de tre glasdøre til hver
af stuerne, de tre store buer i jordhøjde, der førte ind til det spændende
mørke hulrum under terrassen, hvor der fandtes et godt opbevaringssted
for de senere erhvervede kajak og kano, liggestole, kroket- og boccia-spil
og meget, meget mere.
Villaen kommer først helt til sin ret set fra vandet. Og - opdagede jeg
senere, når jeg tog mine kajakture - det gælder for de fleste ejendomme på
strandsiden. De ligesom lukker af ud mod vejen, kan se lidt strenge, un
dertiden ligefrem kedelige ud - men bagved gemmer, eller gemte sig i
hvert fald dengang , de gamle idylliske brøndanlæg, statuer og statuetter,
smukke anlæg omkring solure, amforaer og dejlige blomsterbede.
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Et kik ind i spise
stuen med min far
mor, Laura Jacob
sen (f. Valentin), da
62 år. Til venstre
Karen Nielsen gift
med min fars barn
domsven, Erik
Nielsen, der var
underdirektør i
Statsanstalten for
Livsforsikring. Til
højre Basse, Astrid
Svendsen.
Foto 1932.

Sommergæster

Vi havde ofte familiemedlemmer og vennekredsen på sommerophold:
Ankomsten af min farmors onkel Sofus var en tilbagevendende begiven
hed hvert år. I de første år kom han med sin hustru, der havde et »fint«
nara, som hun aldrig glemte at hentyde til. Efter hendes død kom han
alene, og selv et barn som jeg fornemmede en mere afslappet omgangs
form. T il min store fryd lærte onkel Sofus mig at danse »reel« til de gamle
engelske »shanties«, så vi reel’ede gennem stuerne og hen ad terrassen.
Han havde været kadet på den fregat, der havde ført prinsesse Dagmar til
ægteskabet i Rusland - og det glemte han aldrig! Hans ophold blev i de
senere år afpasset, så det faldt sammen med mine morforældres. De kunne
så godt sammen.
M or kørte mange aftener vores gæster ture i den dejlige omegn. Om
onsdagen (den eneste dag, hvor vejen fra Hjortekær til Eremitageslottet
måtte benyttes af biler) til Dyrehaven, ellers til »Det danske Schweiz« eller Sjælsø - eller Furesøen - eller gennem Folehaveskoven til Hørsholm
- eller til Aldershvile-ruinen ved Bagsværd sø -eller langs kysten op til
Helsingør. Nogle gange pakkede mor så en stor kurv med tilbehør til
aftente, tog godt med uldne plaider med og gav surprise servering på
kønne steder. Tiden er nok for forjaget i dag til sådanne aftenudflugter.
De var ellers så hyggelige og stemningsfulde.
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Min mor, Emma
Jacobsen (18941985) med min
bror, Christian, da
tre år, og jeg selv,
da 10 år.
Foto 19 3 1.

SkodsborgChristianshavn
retur

N år jeg tænker tilbage på de tider, er det virkelig beundringsværdigt, at
mine forældre havde kræfter i overskud til at gøre så meget, som de gjorde
for andre. Deres arbejdsdage var lange. Senest kl. 6 om morgenen tog de
af sted til virksomheden på Christianshavn, hvor far stod for bageriet og
kontoret med omkring 40 ansatte. I vores ejendom ud mod Christianshavns Torv med vinterlejligheden boede også lærlinge og chauffører samt
»damerne«, som det kvindelige personale blev kaldt. Over 20 ansatte var
på kost hver dag, hvilket var mors ansvarsområde. »Bagergaarden« var en
lille, stærkt patriarkalsk verden, hvor min bror og jeg altid havde vores
forældre og farmor i nærheden.10 Det var sent på eftermiddagen, når mine
forældre i sommerhalvåret vendte tilbage til Skodsborg i deres bil. M in
bror og jeg gjorde det til en vane at gå dem i møde ved Strandmøllen,
hvor vi så blev »taget op« og kørt hjem.
Det var ikke alle gæster, der udnyttede de rige muligheder for at stå til
havs eller skovs. Je g husker en skolekammerat til min bror, en rar dreng,
som ofte besøgte os på Christianshavn. Han blev inviteret på en uges ferie
i Skodsborg, og allerede den første aften blev han stærkt optaget af husets
bogreoler - dog ikke den seriøse afdeling, men ferielekturen, hvoriblandt
var Edgar Wallace’s kriminalromaner. Han satte sig i en stol og tog fat, og
dér forblev han stort set samtlige otte dage og nåede alle romanerne
igennem. Så rejste han sig den sidste aften og takkede oprigtigt på det
hjerteligste for den dejlige ferie, han havde haft.
Tidligere tiders almindelige samliv mellem flere generationer var stadig
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Bøllemoses idyl
fanges godt i dette
tidløse foto fra be
gyndelsen af vort
århundrede. Mine
Bøllemose-ture om
fattede ofte et smut
over den smalle
træbro i mosens
sydvestlige del til
det lille areal be
vokset med kæruld.
Jeg nød hver for
sommer synet af de
snehvide, glinsende
dunhoveder og
tænkte kun sjældent
på gamle dages
prosaiske anven
delse af ulden til
stopning af senge
klæder og lignende;
men des mere på
skildringen i den
herlige børnebog

De smaa Skovnisser
af nissemor kar
tende og spindende
varmt kærulds-vintertoj til nissebør
nene.

væk gældende inden for min familie. Efter farfars død i 1922 blev min
farmor Laura Jacobsen boende sammen med mine forældre. Farmor døde
i 1934. En af de sidste somre, hun levede, holdt mor regnskab med, hvor
mange overnattende gæster, vi havde haft fra i.jun i til 15. august. Tallet
var 256 ! Det var faktisk ikke mange nætter, at Basse og jeg sov i vores
oprindelige værelse eller senge. »Basse« var min brors og min barnepige,
men blev siden så uundværligt og tæt knyttet til os alle som ti Laura’er i
»Matador«. V i tænkte dog aldrig på Basse som »ansat«. T il hushold
ningen i Skodsborg blev hvert år ansat en kokkepige for seks måneder,
mens vor faste stuepige flyttede med mellem vinterlejligheden på Christi
anshavn og villaen i Skodsborg.11
Je g blev tit stuvet ind til en eller flere af gæsterne; men det gjorde nu
ikke spor, for det var ofte her, man hørte alle de spændende historier om
den store verden uden for Skodsborg. Jeg husker bl.a. en af min farmors
bekendte, der havde haft en særlig begivenhedsrig tilværelse med mange
rejser rundt om i Europa. Det var ikke så almindeligt dengang - og hun
fortalte om sine yndlingsbyer, især Budapest. Alene navnet, som jeg ellers
kun kendte fra mit atlas og så selvfølgelig fra Richs-albummet. Efter hen
des beretninger øvede jeg mig meget mere ihærdigt på Brahms’ ungarske
danse end på andre musikstykker, selv om det desværre ikke sagde så
meget.
Mange nævner i daglig tale kun Dyrehaven; men egentlig burde man
sige Dyrehaven og Jægersborg Hegn, for sidstnævnte betegnelse gælder
for hele det areal, der ligger nord for Mølleåen, altså nærmest Skodsborg.
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Je g har først med min bror, senere med min søn, travet og cyklet Hegnet
igennem på kryds og tværs. M in yndlingstur var rundt om Bøllemosen,
videre til Skodsborg Dam, og - når tiden tillod det - til enten Rødebro
eller Mathildebroen over M ølleåen.12 Sammensætningen af de lyse bir
ketræer omkring Bøllemosen og de grønne graner på bakkedraget har
altid fascineret mig. De spredte bøge- og egetræer snarere understregede
end forstyrrede billedet for mig. Områdets skønhed har grebet mig på alle
årstider: - det spæde, fine forårsløv, - den døsige sommerdis, - den my
stisk dragende brune tone, der kendetegner efteråret - og endelig den
første lette frost, der lægger et spejl, hvor henover de sidste faldende blade
skøjter og snurrer med vinden som glade børn. Lad det i øvrigt endnu
engang blive slået fast. Navnet Bøllemosen hentyder aldeles ikke til op
tøjer; mosen er opkaldt efter en busk, mosebøllen (Vaccinium uliginøsum).
Skodsborg Dam er noget mindre end Bøllemosen, men nok så idyllisk
og jo ligefrem historisk. Jeg gjorde som regel holdt ved bænken nær
bredden og så ofte snoge sole sig på Frederik VIIs stensætning, hvorfra
han fiskede. Sad jeg helt stille tillod egern og rådyr gerne et glimt af sig i
skovbrynet. Senere kaldte vi hele lavningsområdet, der fører forbi dam
men, for »Sherwood-skoven«. Vores cykelture inkluderede også » G ri
sestien« (den nedlagte Nærum-Vedbæk banestrækning, der allerede i
1920’erne var blevet til offentlig sti) med kløft-udmundingen ved Trørødvejen - eller Aggersh vi le-Korøm vejen. Mange, mange aftener kørte vi
derop og nød solnedgangsstemningen.
Kystbanen

Skodsborg station

Den tiltagende bebyggelse i Skodsborg førte - dog forud for vor til
flytning - også til en gradvis udvidelse af transportmulighederne: I 1863
var Klampenborgbanen blevet åbnet. Efter færdiggørelsen af Skodsborg
Badehotel i 1874 begyndte en regelmæssig sommerkørsel mellem Klampenborg og Skodsborg, med hesteomnibus forstås. Alternativet var damp
skibsfarten, og den foretrak mange. Vi havde en dag besøg af Seligmannefterkommere, og de fortalte, at deres familie og venner altid havde valgt
den smukke sejltur fra København til Skodsborg, der kun varede en time.
Men i 1897 blev jernbanens fortsættelse, Kystbanen, fra Klampenborg
over Skodsborg og Rungsted til Helsingør, åbnet, og den blev en alvorlig
konkurrent, selv om dampskibsfarten klarede sig helt frem til 1. verdens
krig.
Skodsborg jernbanestation blev et veritabelt kommunikationscenter - i
langt højere grad, end man kan forestille sig det nu. Je g ved ikke, om
arkitekten H. Wenck har fået en mindeplade i D S B ’s hovedkontor, men
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Skodsborg station
omkring 1910. De
ejendommelige to
dækker vogne blev
benyttet indtil
1920’erne.
Den vestre stationsbygning, hovedbyg
ningen, blev i dag
lig tale kaldt »afgangssta tionen«,
i . etage rummede
det overordnede
stationspersonales
lejligheder. Langs
banelinien ved Ve
stre Stationsvej
havde personalet
små endnu delvist
bevarede havearea
ler. Det øvrige per
sonale boede i
statsbanehuse øst
for banelinien.

han fortjener det. »Hans« stationer langs kystbanen har et fælles præg af
soliditet og hygge, og Skodsborg-stationen tilmed af storhed og det glade
sommerliv ved kysten. Trods forandringer og ombygninger kan man sta
dig nyde proportionerne og træstrukturens fine detailler i vestre stationsbygnings hal. Og den lille pavillonagtige ankomststation øst for sporene
fulgte oprindelig trop. Je g husker, da der var fire togspor og billetsalg på
begge stationer fra henholdsvis fire og to billetluger samt en stor godseks
pedition i hovedbygningen på vestsiden. Nordpå løb lange blinde spor
med godsvogne, og store lagerbygninger kantede disse spor. D er var brug
for det hele, for de fleste af gæsterne til Sanatoriet, Skodsborg Badehotel
og Hotel Øresund ankom pr. tog - og hver dag stod på trækvogne store
kasser med hatte fra fabrikken og ventede på afsendelse. Togvognene
havde særskilte kupeer med plads til otte personer på 2. klasse, seks på 1.
klasse, og vinduer med den bekendte strop, der altid drillede. Udenfor løb
et gangbræt langs togstammen, hvorpå konduktøren - nærmest i livsfare
forekom det - kunne balancere sig frem, mens toget kørte.
Stationsforstander Andersen var en værdig, kraftig mand. Han ledede
alt med myndighed. Ved de store ankomster om sommeren stod han
statelig i sin ulastelige hvide uniformsoverdel og sorte benklæder. Perso
nalet, hvoraf de fleste boede i funktionærboligerne beliggende lidt nord
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Fru Flansens kiosk

Skodsborg biogi'af

for stationen, var tilsvarende stiligt påklædt - og pænt til siden stod uni
formerede unge mænd fra hotellerne og Sanatoriet parat til at stable den
omfangsrige bagage på de rette kærrer og vogne.
I hele længden af vestre stationsbygnings nordre ende var indrettet en
fornemt udstyret ventesal for i. klasses passagerer. Kun i det gamle Casino-teater har jeg set tilsvarende mængder af rødt plys. For en 4-5-årig så
det overvældende ud, men allerbedst var, at der midt i salen stod en palme,
omgivet af en rund sofa, som jeg fik lov at sidde på, hvis jeg sad pænt stille.
2. klasses passagererne måtte nøjes med de uopslidelige, grønmalede
bænke, der også stod på perronerne. Hallens nordvestlige hjørne var op
taget af en velforsynet kiosk, der blev passet af fru Hansen fra tidlig
morgen til sen aften. Udvalget strakte sig langt ud over aviser, ugeblade
og slik. Fru Hansen holdt selv meget af at læse og købte fornuftigt bøger
ind efter egen smag, så bogsalget var betydeligt. E t ekstra gode ved fru
Hansen var, at hun var beredt til mandag aften, men heller aldrig før, at
sælge »Familie-Journalen« og de andre ugeblade, der dengang udkom om
tirsdagen. Så jeg plagede familien om en aftentur hver mandag: Det var
umuligt at vente længere på, hvad »W illy på Eventyr« nu kom ud for.
Alle disse paradisiske tilstande varede som bekendt ikke ved. D er blev
påbudt personaleindskrænkninger, der kom ombygninger, fru Hansens
efterfølger syntes - med rette - at arbejdsdagen var for lang, den vel
fungerende billetekspedition blev slået sammen med postekspeditionen.
Og man kom endda ud for togforsinkelser, noget hidtil uhørt. Hvad ville
stationsforstander Andersen dog have sagt! M en jeg kan stadig sende tan
ker til »Vikingehallen«, som jeg kaldte ventesalen for mig selv. Den er
også en Gorm den Gamle værdig!
Je g har fortalt om kommunikationscentret i Skodsborg. Fornøjelsescentret var for mig så absolut Skodsborg Biograf. Den var åbnet i 1923,
pudsigt nok samme år som vi flyttede til Skodsborg. M en der skulle gå
omtrent en halv snes år, før jeg som 11-12 -å rig fik lov at komme dér. Jeg
blev dog hurtigt en trofast biografgænger. De fire plakater, der på Brug
sens gavl ved Strandvejen forkyndte de kommende glæder, blev ivrigt
studeret, så bearbejdelsen af far og mor for besøgstilladelse kunne be
gynde i god tid. For os børn var det selvfølgelig oplevelserne på lærredet,
det gjaldt, men med historiens bagklogskab kan jeg godt se, at biografen
var noget særpræget. Ikke alene ved dens udstyr, der bestod af sikkert
udrangerede kurvestole fra Hotel Øresund, også ved de talrige pauser til
udluftning og slikkøb. Hunde blev gerne medtaget og lagde sig fredeligt
på gulvet ud for ejermandens fødder. Je g husker dog engang, hvor min
skoleveninde ved siden af mig pludselig udstødte et vræl, der gav genlyd i
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To interior-fotos
fra slutningen af
1930’erne fra
Skodsborg Badeho
tel. Hotellet, der
var opført i 1874 af
Johan Adolf Struck,
blev udvidet flere
gange siden og op
levede sin storheds
tid frem til 1920.
Men det var stadig
et meget fornemt
sted - kostbart ud
styret til stor be
novelse for en lille
pige - i min barn
domstid.

det lille rum. Sidemandens terrier havde pludselig fået lyst til at kikke med
og var sprunget op på hendes skød. Efter forestillingerne genlød Strand
vejen af indianerhyl fra de hjemcyklende ungdommelige biografgængere.
Som Skodsborg udbyggedes, voksede kritikken af den gammeldags bio
graf. Efter krigen blev stolene udskiftet med fine rækker, og pausernes
antal blev nedsat. Stamgæsterne fik efterhånden faste pladser, og bevil“ 5

I 1939, halvanden
måned før 2. ver
denskrigs udbrud,
sås for sidste gang
de lange rækker af
bøgeløvspyntede
charabanc’er med
nybagte studenter
på vej til fest på
Skodsborg Badeho
tel.
Foto fra midten af
1930’erne.

Hotellerne

lingsindehaveren holdt undertiden små foredrag forud for opblændingen.
Man må sige, at det var rimeligt, at billetprisen efterhånden steg til kr.
2,50. Søgningen var pæn nok, men bevillingen blev ikke fornyet, da der
kom biograf i Nærum. Afskedsforestillingen var en klassisk western med
John Wayne - en værdig afslutning - og for sidste gang gjaldede indianer
hylene ned ad Strandvejen.13
Begrebet »fornøjelsescenter« fører mig ind på Skodsborgs daværende
betydning som ferie- og udflugtsmål. Der fandtes hele to hoteller: Skods
borg Badehotel med cottager og Hotel Øresund med annex - derudover
serveringspavillonen Udsigten —Skodsborg K ro nord for Hotel Øresund
- Strandkroen over fpr Udsigten - og endelig skovløberstedet efter via
dukten. Ethvert behov kunne dækkes.
Je g ved, at Badehotellets storhedstid lå forud for 1. verdenskrig, men for
mig var det stadig væk imponerende. Je g færdedes mange gange i haven,
der var anlagt øverst oppe parallelt med hegnet, men kendte kun byg
ningen udefra, indtil farmor en dag tog mig med til eftermiddagste. Jeg
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Student 1940

Hotel Øresund var
bygget på gammel
krohold-grund.
Gæstgiveri-tradi tio
nen gik tilbage til
1768, men først i
1878 blev hotellet
opført. Under Serina Petersens lange
periode som »hotelejerinde« (19221946) blev hotellet
iæsr søgt af det stil
færdige bedre bor
gerskab. Bygnin
gens oprindelige
idylliske arkitektur
med de rummelige
træbalkoner og den
indre enkle stilfuld
hed var tiltalende.
Glasverandaen mod
sundet blev opført i
1918, men jeg hu
sker den fra gode
besøg helt frem til
slutningen af
i93o’erne. I dag er
det meste af den
gamle hotelidyl for
svundet i den nu
værende erhvervs
ejendom.

erindrer orkesteret, vistnok under ledelse af kapelmester Max Skalka, og
at vi sad tæt ved et kæmpestort tomt parketgulv. M en de diskrete, små
kort på bordene var toppen: der stod, at dersom man ønskede at deltage i
dansen lørdag og søndag aften, var selskabstøj obligatorisk! Je g så allerede
frem til, når jeg blev voksen og kunne deltage iført »obligatorisk selskabs
tøj«. M en først skulle jeg forhåbendig som nybagt student køre op ad
Strandvejen i charabanc. Hvert år sidst i juni stod jeg og vinkede til de
mange forbikørende jublende unge —for storhedstid eller ej, så var Bade
hotellet pr. tradition stedet for eksamensfej ringer.
Student blev jeg. M en året var 1940, og der blev hverken tale om rund
dans om »Hesten« på Kongens Nytorv, eller om studentertræf på Bade
hotellet. Det frygtedes, at jubelscener ville blive filmet og misbrugt i tysk
propaganda. »Acacia« blev redningen. Far og mor kontaktede rektor
Bøgh (Christianshavns Gymnasium), der var meget forstående over for en
privat festligholdelse, og han udlånte stabler af skolens sangbøger. Jeg
erindrer ikke, at en eneste af dem blev åbnet. Men danset blev der! Og
gået rundt om Bøllemosen blev der!14
Hotel Øresund var også velrenommeret — et meget anvendt ord i de
tider - men havde en anden, mere hyggelig stil. Mange foretrak dette
hotels nemme adgang til den private badeanstalt med de blafrende lærredsophæng, der beskyttede mod utidig nysgerrighed fra de forbisejlende.

Ud mod Strandvejen var en lille terrasse med hængesofaer, og en sommer
sås hyppigt skuespilleren Angelo Bruun sidde dér. Han blev få år efter
hovedkraften i »Folketeatret«s repertoire, idet han hurtigt avancerede fra
ynglinge- til stærke karakterroller. Angelo Bruun havde en helt særlig
udstråling, og især beundrede jeg hans samspil med Else Skouboe, som
for øvrigt også en sommer ferierede i Skodsborg. Det gjorde i det hele
taget en del skuespillere. På Sanatoriet således Ludvig Brandstrup og Ib
Schonberg, i private indkvarteringer Preben Mahrt, Bodil Steen og Max
Hansen. Engang spillede sidstnævnte i sommersæsonen på »Bellevue
Teatret« tjeneren Ganymed i Suppés operette »Den skønne Galathea« og
forgyldte forestillingen med sin charme og sit lune. Han havde da lejet
arkitekt Kai Lytthans’ nyopførte villa, og ved den tid M ax Hansen hen ad
aften strøg til Klampenborg i sin åbne Buick, færdedes mærkværdigt
mange af det kvindelige køn, såvel upstairs som downstairs, i haverne.
»Udsigten« fik jeg aldrig besøgt, men i min erindring er tre store årlige
begivenheder forbundet med pavillonen: Kristi himmelfartsdag - hvor
roklubberne fra København og forstæderne havde fællesudflugt til Skods
borg, Pinsen - hvor solen skulle ses danse, og endelig Set. Hans aften,
hvor vi også selv altid fik gæster til koldt bord, bål og fyrværkeri, samt
Lancier, tre hold, hvor deltagernes alder var alle grader mellem 16 og 80.15
Fiskerne

Svend Madsen

Fiskekutternes syngen tidligt om morgenen
kiler sig ind i søvnen
Soldag, sommerdag
skinnende bølger under mågeprikkerne16
Det var Vedbæk-fiskemes hyggelige tøf-tøf-både, der var på vej til bundgarnspælene langt ude. M en vi havde nu også fiskere i Skodsborg, omend
fiskeriet her måtte drives fra åben strand. Je g husker især fisker og fiske
handler Svend Madsen, der boede nær os i »N icolai’s Minde«, eller som
huset oprindelig hed »Rasmines Lyst« (nr. 214).17
»Svendemand«, som Svend Madsen almindeligt kaldtes, var bomstærk.
Je g husker engang han lånte vores store, kraftige bordplade til 12 -14 Per~
soner i forbindelse med en familiesammenkomst hos ham. Da vi bekla
gede, at der ikke var nogen hjemme til at hjælpe ham med at bære pladen,
lød hans svar: »Det behøves ikke«, og så greb han fat om den 120 cm
brede plade og svingede den med et rask tag op på hovedet, hvorefter han
roligt vandrede hjemad. Jo , han bar »præg af styrke«.18 Han stod ligeledes
for flere redningsaktioner på Øresund: En gang var det en forlist lyst
kutter, men jeg husker nu især, da jeg var en 5-6 år gammel, og mor, Basse
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og jeg var alene i huset en tidlig majaften. Pludselig kom Basse styrtende
op på i. sal, hvor vi sad: »D et er vel nok frækt; en mand fra vejen har set
fru Raffs kajak og tager sig nu en tur i den«. Det var rigtigt. En lille
korpulent mand med stråhat havde ikke kunnet modstå fristelsen og pad
lede nu uøvet ud fra strandbredden til det dybe vand. »Altså«, sagde min
mor vredt, da han fortsatte færden. »Han fortjener at kæntre.« Og i
samme øjeblik skete det! Kajakken vendte om, manden udstødte et skrig han baskede ét sted i vandet, og stråhatten flød et andet sted. M en Svend
Madsen var heldigvis i nærheden, i færd med en broopsætning. Han fik
hurtigt fat i en robåd og reddede den stadig baskende og råbende mand,
senere også kajakken - og såmænd til sidst stråhatten. Alt for vore tre par
opspilede øjne. M or sank om på en stol: »D et er skrækkeligt, det er første
gang i mit liv, at jeg har ønsket ondt for nogen. Og så går det i op
fyldelse!«

Kai Lytthans

Solgården

Mine erindringer om »gamle dage« i Skodsborg deler sig i to skarpt
adskilte afsnit: Tiden, medens farmor levede, og tiden efter. At der eksi
sterer et lige så mindeværdigt tredie afsnit, min søns og min senere helårs
beboelse, er jo denne beretning uvedkommende.
Opdelingen skyldes ikke alene min farmors død 1934, men også andre
tildragelser: For det første lod mine forældre omkring 1936-37 foretage
en gennemgribende modernisering af huset, ledet af arkitekt Kai Lytt
hans. Lytthans havde dybe rødder i Skodsborg: En forfader, murermester,
oberstløjtnant i Borgervæbningen Johann Heinrich Lütthans (1781-1852),
havde ejet »Palæet«, før Frederik V II i 1852 købte ejendommen. Kai
Lytthans tog som fastboende ivrigt del i alle Søllerød kommunes an
liggender, ikke mindst når det gjaldt planlægningen af det moderne
Skodsborg og i diskussionen om opførelsen af Skodsborgparken.'9
For det andet begyndte nye bebyggelser på tidligere havearealer at
skyde frem i årene efter 1935: Det var udlejningsejendommene Solgården
på den søndre del af Solbakkens grund og Høje Skodsborg bag Badeho
tellet. Og med de nye bebyggelser fulgte nye indkøbsmuligheder i de
mange forretninger, der blev åbnet. I Solgårdens bygninger ud mod
Skodsborg Strandvej (nr. 15 3-15 7 ) fandt man således i 1936 følgende for
retninger:
I nr. 153 på hjørnet af Stationsvej (nu Skodsborgvej) og Strandvejen Leo
Palners konditori og skræddermester Carl Pedersen. I nr. 155 trikotage
handler Sophus Thomsen, samt sæbehus og slagter Th. Eiberg i 155 A, og
endelig Hj. Jørgensens cigarforretning og kiosk i 155B. 1 157 efter smøgen
mellem de to ejendomme lå der et parfumeri. Få år senere var der kommet
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Min søn, Steen
Andersen, da tre år
gammel og jeg ved
en høfde i strand
kanten.
Foto 1949.

adskillige forretninger til i nr. 157, nemlig Schou’s Fabriks Udsalg, Sol
gårdens Frugthandel og herreekviperingsforretningen Flerman’s M aga
sin.20 T il de nævnte nye forretninger skal lægges de i forvejen eksisterende
på modsatte side af Strandvejen, bl.a. et mejeriudsalg og Skodsborg og
Omegns Brugsforening oprettet af arbejderne på hattefabrikken, samt
forretningerne på Stationsvej (Skodsborgvej), hvor Skodsborgs ældste
købmandsforretning, ejet af Alfred Petersen, lå i et meget smukt hus.21
Og så brød krigen ud. Skodsborg forandrede sig med beslaglæggelsen af
en del af Sanatoriet samt af begge hoteller til lazaret og siden til ind
kvartering af flygtninge. Dermed blev hotellernes senere skæbne beseglet.
Skodsborgbeboernes tilværelse ændredes også: med rationeringer, stærkt
nedskårne trafikforbindelser, bestandige strandpatruljer, frygt, had - som
i det øvrige Danmark. M en derom findes andre gode, dybdeborende ar
tikler i Søllerødbogen og senest værket Søllerød i son og hvidt11, så det vil
være rigtigst at lade mine skitsemæssige erindringer slutte på dette tids
punkt.
Sundet

Jeg har dog alligevel gemt havet til sidst: Det vidunderlige Øresund, der
er blevet prist så meget, og dog aldrig nok. Je g elskede vandet og fik tidligt
svømmeundervisning: Først i badeanstalten ved Taarbæk havn, senere hos
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Værelse med udsigt

bademester Madsen ved Strandmøllekroen. Den lille og derefter den
store svømmeprøve blev taget, men jeg fortsatte med at cykle til Madsen
og hans kone om formiddagen til yderligere træning. 1.000 m om dagen.
I betragtning af årsagen til at vi kom til Skodsborg, fik jeg stor frihed til
at sejle med vores robåd og kajakken fra den dygtige bådebygger Nielsen i
Vedbæk. Den hyppigste tur gik forbi skrænten ved villa »Birkeborg« ad
Vedbæk havn til. I »Birkeborg«s have var opført en over 100 m lang
pergola langs vandkanten, med smukke blomstrende planter, og jeg stand
sede altid op og duvede et stykke ude, mens jeg nød synet. T il den anden
side gled mange sejlere ind og ud af synsfeltet. Je g beundrede deres gli
dende flugt, men følte større samhørighed med de mange D FD S-rutebåde, der dengang sejlede til de større byer langs Jyllands østkyst samt
Odense. Solide pløjede de sig støt frem og kunne følges længe, inden de
forsvandt i horisonten.
Havet skifter bestandigt, og jeg fulgte alle dets stemninger: Smilende,
gennemsigtigt blåt, hvori krabberne kunne ses i deres sidelæns gangart på
vej mod badebroens pæle. - Små krusninger i vandoverfladen, der gjorde
kajakturene så spændende - og det oppiskede hav under efterårs storm
vejr, der sendte skvat højt op over stensætningen og lavede pytter i grus
gangen indenfor. N år havet så atter faldt til ro, lå store tangpuder på
stranden; dekorative, men det gjaldt om at få dem skubbet ud, før mus
lingerne indeni begyndte at rådne.
M it værelse vendte heldigvis mod Sundet, så jeg har haft lejlighed til at
glæde mig over solopgangene. Frank Jæ ger har skrevet:
Ved vi med eet, at dagens
mirakel påny er sket.
Udenfor skingrer befriet
morgenens gyldne trompet.21
»Morgenens Gyldne Trompet« - mere præcist kan det ikke beskrives.
M en han taler også om »nølende nætter«. O g de er der. Sorte, så havet
ikke kan ses. M en det kan hele tiden høres, disse dejlige, søvndyssende,
rytmiske skvulp, med hvilke jeg afslutter min beretning.
Der er en Brønd, som rinder
og risler Nat og Dag den risler lutter Minder
som dybe Hjerteslag.24
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N O TER

1. Sidste vers i digtet »Sommeraften«, fra digtsamlingen »Krystaller« af Betty
Tofte, 1906. Her citeret fra Poul Borums antologi Dansk Poesi 1900-1940.
1969, s. 135.
2. Om Frederik VIIs Skodsborg og grotten: Roar Skovmand: Frederik VII og
Skodsborg (Søllerødbogen 1970, s. 83ft) og Palle Bræstrup: Frederik VIIs
grotte i Skodsborg (Søllerødbogen 1986, s. 82ff).
3. Udgravningen er til gengæld omtalt af Brøndsteds daværende assistent, den
unge arkæolog Roar Skovmand i: Roar Skovmand: Lystslotte, landsteder og
kæmpehøje på Skodsborgegnen. (Søllerødbogen 1988, s.51-53).
4. Om livet på »Belvedere« forud for Johs. Neyes ejertid har jeg hørt en del, idet
jeg har haft glæden af et mangeårigt bekendtskab med Vibeke Bencard. Fru
Bencard - hvis klare erindringer strækker sig 15-20 år bagud for mine - havde
i sin barndom tæt tilknytning til Skodsborg: Hun selv boede med sine foræl
dre i »Kongshøj« oppe på den dengang meget stejle Skodsborg bakke - hen
des morforældre i »Belvedere« indtil 1916 - og endelig hendes onkel i »Skov
bakken« fra 1909-19. Ud over selve genkaldelsens glæde har det været meget
værdifuldt for mig at få denne »forudviden« koblet til mine egne erindringer
- det har givet en ekstra dimension.
5. Biblioteket i Skodsborg, filial af Søllerød Kommunebibliotek, havde oprinde
lig i 1940 til huse i østre stationsbygning. To år senere blev det flyttet til vestre
bygning, og havde derefter fra 1963 til 1992 til huse i det med understatement
kaldte »Havehus«. I dag findes ingen biblioteksfilial i Skodsborg. Jfr. Niels
Peter Stilling: Fra Mølleåen til Vedbæk (i Bo Bramsen (red.): Strandvejen før
og nu, 1995, bd. i, s.367-69)
6. Om Skodsborgparkens opførelse kan læses i: Niels Peter Stilling: Fra Mølle
åen til Vedbæk (i Bo Bramsen (red.): Strandvejen før og nu, 1995, bd. 1, s.
368-371).
7. Jfr. Gunnar Sandfeld: Søllerød - som det var engang, bd. 6, 1979, s. 232.
Sandfeld giver her udtryk for, at Seligmanns enke, Betty Seligmann, ejede
sommervillaen »gennem mange år«. Det var altså 10 år fra mandens død i
19 13 til vor overtagelse i 1923.
8. I dag indtager maleriet hæderspladsen i mit nuværende hjem i Vemmetofte.
Steen Andersens digt: »Maleri« i digtsamlingen »Spejle og masker«, 1979.
9. C. F. Ahis maleri optræder i maleriregistranten af Laura Jacobsen: Søllerød set med malerøjne, 1983, s. 207 som nr. 12 14 »Villa i Skodsborg«. Andre
maleritider af C. F. Ahl fra 1909-10 lyder: »Parti fra Skodsborg«, »Nærum,
Birkegården, April 1909«, »Den gamle Strandmøllekro« og »Sejlskibe ud for
Skodsborg Badeanstalt«.
10. Min bror Christian Jacobsen (1928-1992) ønskede ikke at overtage familie
virksomheden. Han blev uddannet jurist og virkede som kontorchef i Social
styrelsen.
1 1 . Til husholdningen på Christianshavn havde vi en fast kokkepige, vores dyg
tige og af alle højt værdsatte Stine. Stine er i dag højt oppe i 90 års alderen og
taler stadig om »mit andet hjem«.
12. Arkæologen P.V. Glob har givet en perspektivrig beskrivelse af Bøllemosen:
»For en halv snes tusind år siden vender skoven tilbage igen med birk og fyr,
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et skovbillede, man kan opleve nordligt i Jægersborg Hegn, i Bøllemosen,
hvor naturvokset birk dækker den flade hængesæk og søernes bredder, mens
skovfyrren hæver sin brede, mørke krone på bakkerne omkring mosen«. P.V. Glob: »Fortidens spor«, 1975, s.16.
13. Om Skodsborg biograf kan læses i Niels Peter Stilling (red.): Biograferne i
Søllerød 1 919-1994, Søllerød Museum 1994, især Jens Henrik Tiemroths
artikel: »Vores biografer« s. 24-28. Her anføres som sidste forestilling
»Hondo«, men jeg mener nu, at det var »Forfølgeren«, der var den sidste
Western i Skodsborg. Min søn og jeg kom ikke så meget i Nærum bio, men
fulgte med Skodsborg-operatørparret til Holtes lille hyggelige biografteater
på Øverødvej. Jeg inviterede engang nogle af hans kammerater til en stumfilm-forestilling dér. Og to ting betog de halvvoksne: Asta Nielsen, hvis spil
lestil dog afveg betydeligt fra deres samtids - og Benjamin Christensens me
sterlige silhuetscener af heste på en bjergryg.
14. Vores skoles årgangs studenterhold mødes hvert 5. år, sidst i 1995 til 55
års-jubilæum. Det oprindelige deltagerantal er nu halveret, men hver gang
mindes en eller anden mine forældres initiativ - og det varmer mig.
15. Engang roste jeg min søns kammerater for så pænt at inklinere for den ældre
generation til Lancier’en, og de så på mig og sagde forundret: »Jamen, fru
Andersen, de kan den jo«. Og det var rigtigt, århundredskiftets danseunder
visning sad endnu i rygraden.
16. Fra Steen Andersen-vers i digtsamlingen »Vejrlanser gennem årstider«, 1974.
17. »Rasmines Lyst« blev nedrevet i 1970’erne. Om »vores« fiskene kan læses i
Ady Rechnitzer: Skodsborgfiskerne. (Søllerødbogen 1981, s. iooff).
18. Citat fra Ady Rechnitzer, op.cit. 1981, s. 103.
19. Jfr. Gunnar Sandfeld: Søllerød —som det var engang, bd. 6, 1979, s. 16-18 og
256-265.
20. Kilde: KRAKs vejviser 1936 og 1941.
21. Den svenske forfatter Ivar Lo-Johansson giver i erindringsbogen »Frihet«,
1985 (Da. udg. 1987, s. 299-300) et lille glimt af forretningslivet i Skodsborg
under sit ophold på Sanatoriet.
22. Jørgen Berg, Jens Bruhn, Peter M. M. Christensen og Jens Henrik Tiemroth:
Søllerød i sort og hvidt, (red. Niels Peter Stilling). Udgivet af Søllerød M u
seum, 1995. Jfr. også Lars Scheving: Søllerød under besættelsen. (Søllerød
bogen 1986, s. 9-81).
23. Fra digtet »Morgenens Trompet« af Frank Jæger, 1949.
24. Johannes Jørgensen: Der er en Brønd, som rinder. 1920. Her citeret fra Poul
Borums antologi Dansk Poesi 1900-1940. 1969, s. 50.
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Søllerød i sort og hvidt - et år efter
Nye oplysninger om besættelsestiden i Søllerød
Ved Jens Johansen

5. M AJ 1995

Foredrag

»Vi blev nødt til
det«

I SØ LLER Ø D

Halvtredsåret for befrielsen blev, efter opfordring fra Statsministeriet,
markeret over hele Danmark. I Søllerød nedsattes i september 1994 en
5. maj-komite bestående af Bent Stougaard, Jens Bruhn, Poul Schertiger,
Bjarne Håkansson og Niels Peter Stilling.
M ed borgmesteren i spidsen mindedes Søllerød byråd den 5. maj ved at
lægge kranse for de faldne. Det skete dels på Søllerød Kirkegård dels ved
de mindesten i kommunen, der findes på de steder, hvor de omkom.
Museet arrangerede en udstilling med titlen Søllerød i son og hvidt, der
vistes fra den 8. april til den 6. august 1995 (forlænget fra den 18. juni).
Samtidig udgav Museet en rigt illustreret bog på 180 sider med samme
titel som udstillingen. På Søllerød Sognegård arrangerede 5.maj-komiteen en foredragsrække i tilknytning til udstillingen. Den 4. april talte
Varinka Mutis om S O E ’s arbejde i Danmark derunder ikke mindst om
Flemming B.M uus’s indsats fra hovedkvarteret i London. Bo Bramsen
underholdt den 25. april med sine erindringer fra besættelsen, bl.a. fra
Horserød, mens Ditlev Tamm den 2. maj berettede kritisk om retsopgøret
efter krigen og dets følger. Det bør nævnes, at private sørgede for Søllerøddelen af den fakkelkæde langs Øresundskysten, som markerede en
hilsen til Sverige som tak for hjælpen under krigen.
For en fuldstændigheds skyld skal nævnes, at også Søllerodbogen bragte
en artikel, nemlig af Eiler Worsøe: »Vi blev nødt til det«, erindringer fra
det sidste år af besættelsen, skrevet af en, der var 20 år ved befrielsen.
En udstilling på Museet medfører gerne, at interesserede henvender sig
for at levere yderligere oplysninger eller for at korrigere visse oplysninger
på udstilingen og somme tider for at overdrage Museet dokumenter og
genstande fra tiden. Eftersom de, der oplevede besættelsen som voksne
mennesker nu er ved at være til års - var man 15-20 i besættelsestiden er
man i dag 70 - og det betyder, at det er ved at være sidste frist for
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Borgmester Erik
Fabrin har den
4. maj 1995 netop
lagt en krans ved
mindesmærket for
de faldne under be
sættelsen på Søl
lerød Kirkegård.
Andre kranse blev
lagt ved de steder i
kommunen, hvor
frihedskæmperne
omkom. Til venstre
for borgmesteren
står medlem af
kommunalbestyrel
sen Jens Bruhn og
kommunaldirektør
Mogens Sckerl.
Fot. Jens Johansen.

S e jrh e rre m e s

historie?

førstehåndserindringer om den tid. Med udstillingen og bogen håbede
Museet på, at folk med særlig viden på dette område ville henvende sig og
korrigere og tilføje. Det skete heldigvis allerede ved forarbejdet til både
bogen og udstillingen, men den ofte før gjorte erfaring, at de implicerede
i stort omfang har været tilbageholdende, blev atter bekræftet. Ved denne
lejlighed - 50-året for befrielsen - søgte Museet at få belyst besættelses
tidens historie her i området, så at den kunne sige nutidsmennesker noget.
Ikke mindst den konflikt, der må have været hos mange under besættel
sen, om hvor man skulle lægge sin sympati, evt. støtte. Det er jo altid den
sejrende, der skriver historien - men hvorledes så/ser den ud for den
tabende ? For eksempel gjorde det indtryk at læse agitationsmateriale fra
begge sider — og se, hvor tæt de lå ved hinanden. Betegnelsen »H olger
Danske« knytter sig således til en dansksindet modstandsgruppe, men
kunne for så vidt lige så godt have været anvendt af de danske nationalso
cialister. Begge sider gjorde flittigt brug af oldtidens historie, Dannebrog,
landsbykirker, skønne danske landskabsbilleder og så videre. Og hold
ningen til kommunister og derved Sovjet og Finland affødte en lignende
tvetydighed. Det var i det mindste et af resultaterne af, at det lykkedes at
inddrage begge sider i både udstilling og bog.
E t andet resultat var, at Museet og Arkivet modtog adskillige genstande
og arkivalier (derunder billeder) fra besættelsestiden. Museet modtog
ligeledes en del henvendelser med rettelser og nye oplysninger til både
udstilling og bog og de er hovedtemaet i denne artikel.
I25

SØ LLERØ D I SO R T OG H V ID T — K O M M E N T A R E R

På udstillingen vistes en oversigt over hvor mange danske, der mistede
livet ved deltagelse i krigshandlinger, aktivt eller passivt i de fem år
1940-45. Oversigten var citeret efter et nyere historisk værk, men det
forekom efter moden overvejelse, at en revision måtte være på sin plads.
De reviderede tal og oplysninger bringes overfor:
10.000 faldne!

Som blikfang for
udstillingen an
vendtes det samme
billede på plakat og
bogomslag. Kaj Ol
sen fra Holte, den
gang 22 år, stud.
tekn. foran en bil
uden nummerplade.
I bogen blev bilen
fejlagtigt betegnet
som en Mercedes,
skønt mærket på
køleren tydeligt an
gav »Opel Super
Six«. Tilsvarende
blev adskillige af
bogens bilbilleder
korrigeret under
udstillingen.

Tallene er samlet af en ansat på Museet med indsigt i medicinalstatistik,
Søren Saugmann-Jensen. Det er bemærkelsesværdigt, at en sådan sam
menstilling af disse oplysninger tilsyneladende ikke er sket før. Betragtet
under et ses det, at godt 9.300 danske familier blev direkte berørt af krigen
med tab af pårørende. O g det er tydeligt, at mere end halvdelen skete som
følge af et engagement på tysk side, først og fremmest faldne i tysk krigs
tjeneste. Tallene belyser den omstændighed, som igennem de 50 år siden

o g h v id t

126

D A N SK E K R IG SD Ø D SF A LD I Å R EN E 1939-1945
Faldet den 9. april 1940

13J

Døde indenfor hær, flåde og politi

ca. 39“

Faldet i allieret tjeneste

ca. 63“

Modstandsbevægelsens tab:
Frihedskæmpere, faldet i kamp før 4.5.1945
Frihedskæmpere, faldet i kamp efter 4.5.1945
Frihedskæmpere, henrettet af tyskerne
Frihedskæmpere, døde i kz-lejre eller efter ophold der
Frihedskæmpere, dræbt under »flugtforsøg«
Frihedskæmpere, døde i tyske fængsler i Danmark
Frihedskæmpere, dræbt ved vådeskud før 4.5.1945
Frihedskæmpere, dræbt ved vådeskud efter 4.5.1945
Selvmord blandt medlemmer af modstandsbevægelsen
ved arrestation eller i tyske fængsler

i 93 c
ca. 2 2 5b
ca. 22“
ca. 26“
ca. 7b
ca. 45b

Modstandsbevægelsens tab i alt

ca. 855b

Døde i kz-lejre eller efter ophold dér
(fraregnet frihedskæmpere)

ca. 375c

ca. 22i b
ca. 95b

ca. 21“

Terrorofre

Kilder til tabellen:
a) Krigsdødsfald i
Danmark under
den anden Verdens
krig. Sundhedssty
relsen, 1949.
b) Faldne i Dan
marks Frihedskamp
1940-1945, Gylden
dal, 1970. Sammen
tælling.
c) Søren Mørch:
Den ny Danmarks
historie 1880-1962.
1982, side 225.
d) Hvem-HvadHvor 1946. Politikens Forlag, 1945.
e) Hvem-HvadHvor 1950. Politikens Forlag, 1949.

Dræbt ved clearingdrab
Dræbt ved terrorhandlinger, razziaer med videre

ca. 116 “
ca. 328“

Terrorofre i alt

ca. 445“

Ofre for bombardementer
Dræbt ved
Dræbt ved
Dræbt ved
Dræbt ved
Dræbt ved
Dræbt ved

bombardementet på B&W , 27.1.1943
bombardementet på Arhus Universitet, 31.10.1944
bombardementet på Shellhuset, 21.3.1945
bombardementet på Husmandsskolen, Odense, 17.4.45
bombardementerne på Bornholm 7.0g 8.5.1945
andre bombardementer

Dræbt ved bombardementer i alt
Dræbt under Folkestrejken i København, 26.6.-5.7.1944
Krigsdødsfald blandt søfolk
Dødfald blandt danske Tysklandsarbejdere
Faldne i tysk krigstjeneste (alle fronter)
Døde blandt tyske håndlangere, stikkere med flere
Henrettet for landsforræderi efter besættelsen
Samtlige danske krigsdødsfald 1939-1945

I27

nd
28d

i^6d
9d
iod
66d

270d
ca. 102d
ca. 1725“
c. 408'
ca. 4.500c
ca. 493“
62e
ca. 9.350

Kort før befrielsen,
i april 1945, vovede
en lille gruppe fri
hedskæmpere at
lade sig fotografere
- og endda på farvelysbilleder. Foto
grafen er fhv. bog
handler Poul
M. Merløe, som i
sommeren 1995 lod
Arkivet kopiere fire
lysbilleder. Her ses
forrest Sven Otto
Andersen og Karl
Frank Petersen. De
øvriges navne ken
des ikke.

krigens ophør har været et ret pinligt emne: At det må have været svært at
vælge side, så svært, at målt ud fra tabene i menneskeliv, har der været
omtrent lige mange, der havde sympati for de to store modstandere Aksemagterne og de Allierede - . Så pinagtig er skellet fremdeles, at det i
1995 stadig var vanskeligt for børn af »taberne« at ytre sig om, hvordan
forholdet oplevedes fra den side. På Museet sås en vis optøning fra »taber«-side, idet der både i bog og på udstilling var bidrag fra overlevende
deltagere på den tyskvenlige side, men de fordrede stadig absolut anony
mitet. På den anden side kan man nu også spore en fascination overfor
relikter fra den tyskvenlige side - uniformer, våbenmærker, ordner og
udmærkelser med mere. De sager er jo også forholdsvis sjældne, idet de
hyppigt blev tilintetgjort i majdagene i 1945 som en del af glæden over, at
den part ikke sejrede.

SØ L LER Ø D I SO R T OG H V ID T

Det var titlen både på udstillingen på Søllerød Museum og på den bog,
der blev udsendt samtidig. En stor del af billederne var fælles for bog og
udstilling. Under udstillingen var der en del gæster, der henvendte sig for
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at give supplerende eller korrigerende oplysninger til billeder og tekst.
Museumspersonalet noterede omhyggeligt kommentarerne, og i det føl
gende viderebringes hovedparten af de modtagne kommentarer med hen
visning til de pågældende sider i bogen.

D A H E N R IK S H O L M OVERGAV SIG

En tysk opringning
til
modstandsbevægelsen

Side 99. I forbindelse med befrielsesbegivenhederne i Vedbæk fortalte en
gæst, at tyskerne på Henriksholm overgav sig på en ret overraskende
måde: Fra Henriksholm, hvor tyskerne havde uddannelsescenter for H it
lerjugend, ringede man nemlig til den lokale kompagnichef Poul Fre
deriksen og foreslog, at Vedbækkompagniet kom og foretog det nødven
dige. Poul Frederiksen lod uforstående for ikke at falde i et baghold, men
tyskerne kunne oplyse om både kompagniets medlemmer, organisation og
udrustning, hvilket lød så beroligende, at opfordringen blev efterkommet
uden problemer.

N E D S K Y D N IN G E N AF JE N S C H R . JE N S E N OG KAJ C H R . D ID E R IC H S E N

Side 12 9 -13 1. En af de tragedier her fra egnen, der hyppigst fortælles, er
den om nedskydningen af direktør Jens Chr. Jensen og Kaj Chr. Diderichsen
26. ju n i 1944, Holte den 26. juni 1944. I bogen gengives tre versioner af det ulykkelige forløb,
men en læser har været i kontakt med enken efter den ene af mændene,
nemlig fru Vikka Diderichsen (der senere har genantaget sit pigenavn,
Sahl).
Beretningen lyder således, nedskrevet af en bekendt af hende: »Vikka,
hendes mand og en af hans bekendte eller svømmekammerat, som havde
en kvindelig slægtning med sig, gik tilfældigt oppe i Frederikslund Skov
nede ved søen ved en bro (ud for Toftevej). D er lød et brag ved jern
banesporene, som jo var bevogtet af tyske soldater. Alle fire løb i dækning
bag nogle robåde. Da de begyndte at løbe, troede tyskerne, at de var
sabotørerne, og skød efter dem. Vikkas mand blev dræbt på stedet. Direk
tør Jensen fra fa. Eltra blev også ramt, men døde først et par dage efter på
Gentofte Amtssygehus.
Tyskerne tillod dem ikke at tilkalde hjælp eller læge. De forhørte hende
på stedet og ransagede hendes hjem for beviser mod hende. De fandt
intet, heller ikke en del illegale blade, som hun havde liggende.
Da der 4 dage senere kom en folkestrejke i København (30/6-5/7.1944)
havde hun mange besværligheder med begravelsen, med modstridende
meddelelser om hvornår hun kunne få kisten til Søllerød.«
I 29

B IL M Æ R K E R OG P E R SO N O P L Y SN IN G E R

En hel del kommentarer vedrører bogens (og udstillingens) oplysninger
om de biler og de personer, der ses på billederne. For at forstå de kom
mentarer er det bedst at have bogen hos sig (bortset fra de billeder, der
gentages her). For at gøre det let for læseren at springe disse henvisninger
over, er de trykt i en mindre grad.
Biler a f mange slags

Mleredeforsidebilledet rummer en fejloplysning, som en del andre billeder i bogen,
nemlig med hensyn til identifikationen af bilmarker. Forsidebilledet viser en Opel
1.3 eller Super Six (som var ens i det ydre fra 1933 til 1936) og ikke, som angivet,
en Mercedes. På side 94 ses »den tyske bil, som sprængtes umiddelbart efter
reparation«. Måske har den været tysk-ejet, men bilmærket er i hvert fald en
amerikansk Ford V8. På side n z ses en intakt Ford V8 fra 1933 (og ikke en Buick).
Og på side 113 øverst drejer det sig om en Austin Eight 1939 (ikke en »Ford
Eiffel«). Nedenunder vises flere biler, nemlig: Forrest en Chrysler 1938 med
overdækket nummerplade (som ikke kan være politiets bil), bagest til venstre en
Opel Super Six og til højre er der tale om en Buick 1938. På side 114 er der ganske
rigtigt ikke tale om en Volvo, derimod om en Mercury 1939, mens »Den Højere
Pancke«s bil var en BM W 328.

Personer

Holte Brandkorps

Det fremragende fotografi på side 18-19 viser Kongevejskrydset i Holte 1939 - før
rådhuset blev bygget og længe før Holte Midtpunkt. Drengen, forrest til venstre i
billedet, nu pensionist, hedder Helmer Frederiksen, og han går med sine bedste
forældre: Morfaderen Hans-Peter Jørgensen og mormoderen Maria Jørgensen,
Ernst Bojesens Vej 5 C.
Side 26. Billedteksten rummer en misforståelse. Efter krigens begyndelse i sep
tember 1939 steg pristallet kraftigt frem til 1942. En medvirkende årsag til stabili
seringen af prisniveauet i de følgende år var, at der blev indført priskontrollerende
foranstaltninger, der især holdt priserne nede, selv om der var varemangel. Vare
mangelen blev styret ved rationeringer.
Side 32. På billedet hvor medlemmer af Modstandsbevægelsens 5. kompagni fra
Holte står på lastbilens lad er følgene genkendt: N r 3 fra venstre (i mørk dragt) er
Henry Glæsel; hovedet der ses bagved tilhører vistnok Ivar Hansen, mens man
den i frakken er købmand Aksel Steger (med forretning Stationsvej i Holte). Den
lidt brede person bagest på ladet er Oluf Jensen.
Side 36-3 7. Den Lauritz Jensen, som ses på billedet side 37 var også tromlefører
ved kommunen. Og forresten bror til den Lars P. Jensen fra GI. Holte, der bl.a.
blev handelsminister, indenrigsminister og minister for nordiske anliggender i
ministerierne Kampmann I og II samt Jens Otto Krag I (1960-1966).
Side 48. En slægtning til flere af personerne på billedet har identificeret samtlige
medlemmer af Holte Brandkorps. Fra venstre er det Frederik Hansen; vicebrand
inspektør Carl Møller; Alfred Nielsen; Poul Hansen (meddelers farbror); ?? Clau
sen; Oluf Hansen (meddelers bedstefar); William Olsen; vejmand Aksel Jørgen
sen; Aage Thorup; ?? Christensen (Skovly); Sigurd Skallebæk; Sognerådsformand
Frederik Clausen; maskinsnedker Peter Hansen (Søvej) og Walter Dünnweber.
Side 55. Flere har påpeget, at Holte Vagtværn næppe har siddet i det udstyr i

I 3°

Søllerød rådhus

kælderen på Søllerød Rådhus den 4. maj 1945 om natten. Og da en gæst identifi
cerede følgende: nr 2 fra venstre (i lys skjorte): Hilmer Petersen; nr 3 fra højre:
Ivar Hansen samt nr 2 fra højre (med briller og cigaret): Jørgen Bergqvist, kan
man, med henvisning til styrkelisterne i bogens bilag se, at der er tale om med
lemmer af modstandsbevægelsens 5. kompagni, Holte, 4. deling.
Side 67. På det nederste billede af den lokale modstandsgruppe under ledelse af
Jørgen Bergquist, er yderligere to identificeret, nemlig de to yderst til venstre,
som er (til venstre): ?? Peuliche og (i 2. geled): Poul Stokholm (ikke den senere
amtsborgmester). Yderst til højre: Bent Hansen.
Side 68. Udover Aksel Steger er endnu en person genkendt, nemlig nr 4 fra højre,
som er Ib Saust.
Side 72. På fotografiet fra befrielsesdagen ved rådhuset står yderst til højre to
personer, som gamle elever på Holte Gymnasium har genkendt som lærer Alfred
Bjerrum og hans datter Birthe.
Side 82. A f båregruppen er følgende i forreste række identificeret: N r 2 fra venstre
(med hvidt spejderslips): Bent Dünnweber; nr 4 (i lys bluse): Mogens Jørgensen
(Marievej); og helt til højre Christian Berendtsen.

Side 101. Manden med baskerhusen bag de to arrestanter hedder Aksel Kjørboe.
Side 102. Billedet øverst er snarere optaget ved Lindevangsvej 6, som også i følge

Breidablik

vejviseren var Poul Frederiksens bopæl. Hans grund lå mellem Mathildestien og
Lindevangsvej, men Mathildestien er ikke så egnet til bilkørsel. Drengen på ladet
er Poul Frederiksens ældste søn Peter (født 1940), - i følge den yngre bror Lars.
Side 110. Den, der vogter Geels bakke ved skiltet »Kør langsomt« er Bent Han
sen. Han ses også på det nederste billede, lige midt i billedet med ridebukser. Og
han er dén, som har identificeret en stor del af sin familie på billedet side 48.
Side n y De fire personer på bilens lad er ikke korrekt identificeret i bogen. Fra
venstre er de: Kaj Wohlert (delvis skjult), Mogens Blom, Helge Reeslev samt Erik
Hammer. I øvrigt er det et nærbillede af situationen side 101 øverst til højre af
personerne helt til højre på ladet.
Side 116. A f personerne omkring bordet skal nr 2 fra venstre være Erling Andersen
(med det blanke hår).
Side 127. Til billedet af Breidablik med et par drenge på vagt foran er der flere, der
som børn har boet på Vejlesøvej, som er helt sikre på, at der var posteret en vagt i
krigens sidste år. I et brev skrives: »i sommeren 1944 (måske endog 1943) stod der
altid en uniformeret NSU-dreng med et gevær på skulderen oppe på bygningens
balkon«.

Udover disse mere direkte kommentarer til udstillingen og bogen er
modtaget et par beretninger, der hver på sin måde supplerer billedet af
begivenhederne for nu 50 år siden:

Holte Brandkorps
er nu endeligt iden
tificeret, jfr. tek
sten.

Hans Frebold
kommer til
Danmark 1933

A K T IO N E N M O D H A N S FR EBO LD

Eiler Worsøes artikel i Søllerødbogen 1995 har affødt en berigtigende
kommentar, som belyser tidens forvirring. Det drejer sig om den episode,
der kan læses under overskriften »Aktion Frebold« på side 67-68 i 1995årbogen. Kort fortalt beretter Worsøe om en aktion mod en tysk stats
borger, Hans Frebold, som skulle have tre pistoler hos sig, som en gruppe
meget unge frihedskæmpere, med Worsøe som den ene, fik til opgave at
erobre. Forehavendet lykkedes ikke, og lykkeligvis omkom ingen, men
hos offeret og hans familie har begivenheden sat sig stærke spor, erindret
gennem de 50 år og efter emigration til Canada allerede i 1949. Sønnen,
Burkhard Frebold, har i den anledning skrevet udførligt om begivenheden
og om faderen, hvoraf et sammendrag gives her:
Hans Frebold (1899-1983) var født i Hannover og tog doktorgraden i
Göttingen i geologi (mesozoisk palæontologi, - forsteninger fra geologisk
stenalder). Senere blev han professor ved universitetet i Greifswald. H er
under foretog han studier på Spitsbergen og i Østgrønland (med Lauge
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Professor Dr. Hans
Frebold fotograferet i
København af fotograf
Albert Schou jun.. Der
er ikke tale om et offi
cielt billede, idet det
var aldeles utænkeligt
at lade sig fotografere i
uniform, rvgende. For
resten er der ikke ild i
cigaretten. At han er i
uniform må tilskrives
tiden - det var et uom
gængeligt faktum, at
han var i tysk uniform,
og faldt han, var det i
den egenskab.

Koch), som siden medførte, at et bjergområde såvel i Spitsbergen (Freboldryggen) som i Østgrønland (Freboldbjerg, 1.200 m over havet) blev
opkaldt efter ham. M ed Hitlers magtovertagelse i 1933 rejste han til Dan
mark, som erklæret antinazist, hvor han levede af universitetsundervis
ning og af legater. Ved besættelsen nåede han ikke til Sverige i tide, og
måtte leve af lidt undervisning og noget arbejde for den arktiske afdeling
af det tyske videnskabelige institut i København. Som tysk statsborger
blev han i 1943 indkaldt til at gøre tjeneste i den tyske marine - som
geolog med rang af »Korvettenkapitän«. Uniformen beskyttede mod G e
stapo, men hans position gav ham mulighed for at tjene danske interesser.
Således lykkedes det for ham at undgå, at tyskerne ødelagde de vestjyske
diger ved at bygge svært marineskyts i betonbunkere i digerne. Ved flere
lejligheder fik han udvirket løsladelse af danskere, arresteret af tyskerne.
Især kan nævnes et tilfælde fra 1943 eller 1944, hvor den berygtede cykel
smed på Virum Torv (også omtalt af Worsøe i årbogen 1995, side 68-71)
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Hans Frebold foto
graferet i Canada i
1950 eller 19 51. At
ter rygende (med
ild i cigaretten) hans son oplyser, at
han røg hele livet
og døde af lunge
kræft, næsten 84 år
gammel i 1983.

ved hjælp af Gestapo havde arresteret fem af hans naboer ved Virum Torv.
Disse fik Frebold ret omgående udvirket løsladt.
En mere vidtrækkende indsats fandt sted i krigens sidste måneder. Da
blev Hans Frebold opsøgt af dr. phil., professor i germansk filologi Louis
L. Hammerich (1892-1975) med henblik på at forhindre tysk ødelæggelse
af danske anlæg (elværker, havne etc.) ved en tysk rømning. Som en aktiv
mellemmand mellem Frihedsrådet og de overordnede tyske myndigheder,
nåede han langt i disse forhandlinger — som til alt held blev afbrudt af
kapitulationen i maj 1945.
Det var hos denne mand og hans familie, den lille gruppe unge friheds
kæmpere forsøgte en aktion den 22. marts 1945 på hans bopæl Krogvej 28
i Virum (syd for Vejlesøparken). Begivenheden var dramatisk nok, men
ejendommeligt nok ses det, nu hvor den angrebne parts oplevelser fore
ligger, at ingen af parterne havde til hensigt at ramme hinanden, og at der
ikke blev skudt nær så meget som Worsøe husker. At Worsøe husker sig
selv som en »kvægpande« og modparten som en »torsk« (et udtryk, som
mishager Frebold jr.) siger mere om den erindrede situation end om par
terne. Familien Frebold og hans underbo var forvissede om, at overfaldet
skyldtes Gestapo - en vildfarelse der først blev afsløret efter befrielsen.
Hans Frebolds senere skæbne blev den, at han fik opholdstilladelse,
dansk pas (til hele familien) og (i 1945) løfte om dansk indfødsret. M en da
han i 1949 blev tilbudt en stilling i den Canadiske Geologiske Under
søgelse i Ottawa, flyttede han dertil og arbejdede her indtil pensionerin
gen i 1968.

H O L L Æ N D E R B Ø R N I DAN M A RK

Med befrielsen i maj 1945 fulgte meget snart bestræbelser for at afbøde
krigens virkninger i det ødelagte Europa. I Søllerød fik rotarianere i be
gyndelsen af november 1945 kontakt med ligesindede i Utrecht i Holland,
hvor det umiddelbart blev klart, at der skulle gøres en indsats for nogle af
de hårdest ramte hollandske børn. Søllerød Rotary Klub oprettede en
komité bestående af grosserer O.Lund Pedersen, bankdirektør E. Aarup,
mejeriejer Andreas Hedetoft og provst S.G.Sparsø, som straks kontaktede
de øvrige Rotary-klubber på Sjælland og M øn og i løbet af kort tid fik
tilsagn om 80-90 værtsfamilier. De hollandske børns rejse til grænsen ved
Padborg varede tre dage i en Røde Kors buskonvoj. Efter aflusning her
fortsatte de med tog til Hovedbanegården, ankomst den 27. november
1945 kl. 20.13.
En af værtsfamilierne var familien Senn, som boede i Nærum. Bjarne
J 34

Familien Senn og
Leniefra Holland

Senn var direktør på Hattefabriken i Skodsborg og den da 9-årige Torben
fik her et jævnaldrende plejebarn, en pige ved navn Lenie. Plejebarnet
faldt hurtigt til, fik tøj og sko, blev mæt og tog på. Lærte tilmed dansk
efter kort tid. Tiden blev nemlig kort. Allerede den 10. april 1946 kl 7.00
gik toget til Utrecht fra Hovedbanegården. Det var svært for alle, men for
familien Senns vedkommende er forbindelsen opretholdt frem til denne
dag. Selv om pigen blev gift i Holland, er plejebarnet stadig et kært med
lem af den danske familie.

k il d e r

:

Søllerød i son og hvidt 1940-1945. Udgivet i 1995 af Søllerød Museum i samarbejde
med 5 maj komiteen. Det er denne bog, der henvises til i artiklens første del.
Indholdet af kommentarerne er dels mundtlige og nedskrevne i et eksemplar af
bogen, dels skriftlige.
Søllerødbogen 1995. Artiklen »Vi blev nødt til det - Erindringer fra det sidste år af
besættelsen« af Eiler Worsøe (side 60-85).
Breve fi'a Burkhard Frehold, Ontario, Canada, søn af dr. Hans Frebold. Brevene
omfatter også en udtalelse om Hans Frebold af professor L.L.Hammerich fra
november 1945 samt en nekrolog af Curt Teichert fra marts 1984, incl. en
imponerende bibliografi over H.F.s videnskabelige afhandlinger fra 1922 til
1979.
Dansk Biografisk Leksikon om L.L.Hammerich (3. udgave, bind 5, 1980).
Notater fi'a Torben Senn. Derunder citater fra Bjarne Senn samt plejebarnets egen
skildring af sine oplevelser.
Alle de ikke-trykte kilder opbevares på Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune.
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En dag under kri
gen styrtede et tysk
fly ned nord for
Aggershvile og ku
rede over marken,
hvorefter det blev
standset af buskad
set ved Grisestien
mellem Nærum og
Trørød. Efter det
dobbelte haleror at
dømme kan der
være tale om et ja
gerfly af typen
Messerschmidt n o ,
der tillige havde to
motorer. Billedet
blev overdraget til
Byhistorisk Arkiv af
fotografens enke i
maj 1995.

Side af dagbog, ført i befrielsesdagene. Teksten om fredag den 4. maj 1945 lyder:
» ............... samtidig næstenfaldt Ungerne ud a f Døren og var ved at falde over deres egne Ben a f Ophidselse. Der
var indløbet et extra Communique:De tyske Hære i Holland og Danmark havde kapituleret!! Vifoer ned ad

Trapperne og meddelte Tennismødet dét og vi drak omgaaende et Glas Sherry allesammen og ogsaa Ruth og Olsen.
Man var helt rundtosset a f Glæde og kunde næsten ikke begi-ibe det. Og endnu i Dag (Mandag) er det som om det
ikke helt kan gaa ind i ens Hoved. Da vi kom ned til Gerd og Axel smed vi os om Halsen paa hinanden og . . . .
. . . allerede i Toget tned Rygter om at Engl. skulde være gaaet over Grænsen og allerede i Fredericia, en enkelt
paastod endda a t . . . . «
Dagbogen er skrevet af fru Merete Senn, gift med direktøren på Dansk Hattefabrik, Skodsborg og i 1995
overdraget til Byhistorisk Arkiv af sønnen Torben Senn i forbindelse med udstillingen Søllerød i sort og
hvidt.
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For ioo år siden
Det skrev Kjøbenhavns Amts Avis i 1896
Samlet a f Anne-Lise Hock

Kjøbenhavns Amts Avis begyndte at udkomme 2 .1.18 72 og ophørte 31.3.1944.
I perioden 1872-82 har avisen undertitlen Avertissementstidende for
Lyngby, Gjentofte, Søllerød. I perioden 18 8 3 -19 2 1 —hvorfra nedenstående
stammer, var undertitlen Lyngby Avis. Avisen var a f udpræget konservativ
observans og eksisterede i høj grad på lokalstoffet og klip fi-a andre aviser.
Anne-Lise Høck er arkivsekretær på Byhistorisk Arkiv og står fo r Historisk
topografisk Selskabs sekretariat på GI. Holtegaard.

STRANDM ØLLEBUGTEN

3 1.1.18 9 6

Papirfabrikerne er begyndt at udparcellere de Grunde, som ligger nord
for Strandmøllen, og til hver Grund som sælges lægges et Stykke af den
smukke Skrænt ud til Sundet, som snart er den eneste aabne Plads mellem
Kjøbenhavn og Skodsborg, hvorfra man kan nyde det smukke Syn af
Sundet med dets mange Sejlere. At denne Skrænt kommer over paa Pri
vatmands Hænder er meget uheldigt, og de enkelte Lykkelige, som saa
erhvervet sig en Grund her, kunde godt nøjes med, ligesom andre M enne
sker at nyde Synet af de smukke gamle Træer fra Landevejen eller deres
Have paa den modsatte Side, de behøver næppe et Lysthus for sig selv
alene under Skrænten. Faren for at denne ualmindelig tiltalende Plet vil
138

blive fuldstændig raderet ved at gaa over paa private Villaejeres Hænder er
jo heller ikke udelukket - skjønt det vil være den skrækkeligste Van
dalisme.
»Politiken« fremsætter Ønsket om at der dannes en Forening til Træer
nes Bekyttelse, - vi vil foretrække at »Papir-fabrikkerne« sikrede Offent
ligheden den smukke Skrænt ved Strandmøllebugten.

P O L IT IN Y T

En Hospitalskarl fra Kjøbenhavn, som i Søndags kjørte med Omnibussen
fra Klampenborg til Vedbæk var en del svirrende og vilde ikke rette sig
efter Omnibussens Forskrift om ikke at ryge Tobak, men gav sig til at
skælde denne ud samt bruge gemen Tale, uagtet der var Damer tilstede i
Omnibussen, og maatte Kusken sluttelig sætte ham ud, hvorpaa Karlen
vedblev sin støjende Adfærd paa Vejen. I anledning heraf maatte Karlen
møde og vedtage en større Bøde.

P O L IT IN Y T

I Dag 8 Dage opstod der paa Arbejdspladsen ved Dronninggaard et Slagsmaal mellem en del Arbejdere, og ligesom dette var i Gang, kom der
kjørende en Vogn fra Lyngby med Arbejdere, og af disse deltog nu nogle i
Slagsmaalet. Lyngbyerne, der ikke kunde faa Arbejde, kjørte nu til N yholte Hotels Kælderstue, hvor de lavede Spektakel, da de bleve viste ud af
Værten og kjørte de nu støjende og syngende tilbage til Lyngby. I An
ledning af dette Optrin have n Arbejdsmænd mødt og vedtog Bøde af
forskjellig Størrelse efter deres Optræden, 4, der ikke mødte efter den til
udgaaende Tilsigelse, vilde erholde Dom for deres Adfærd.

P O L IT IS K M O D E I SØ LLER Ø D

Det Tredie af Rækken af Højres M øder afholtes i Aftes i Søllerød Kro. Kl.
7 var Lokalet fyldt og M ødet kunne begynde. Læge Busch, Højrevælger
foreningens Formand, bød forsamlingen Velkommen og udtalte, at da
Foreningen havde besluttet at lade de offentlige M øder afholde, var det i
den Mening, ved en Række Diskussionsmøder, at give Vælgerne i K red
sen, saavel Højre som Socialdemokrater, Lejlighed til at høre de politiske
Anskuelser udtalte og belyste, ikke fra et ensidigt Standpunkt, men fra
begge Sider, men man kunne tillige haabet at disse M øder vil kunde
forløbe under den besindige Ro, som er voxne Mennesker værdige.
r 39

Denne Forudsætning, dette Haat), var alt andet blevet opfyldt paa de to
Møder, som allerede vare afholdte, og det vil være ønskeligt om Mødet i
Aften kunde blive et mønsterværdigt Exempel for de efterfølgende. De
umotiverede tilraab og grimme Stikord, som man havde hørt paa de andre
Møder, vare ingen Nytte til og uværdige for alvorlige Folk, og som danske
Mænd burde vi kunne drøfte de Sager, der angik os og klaret i Ro og med
Orden. Taleren sluttede med et Leve for Konge og Fædreland. Medens
Halvdelen af Forsamlingen udbrød i et stærkt Leve, generede en Del af
Socialisterne sig ikke ved at blive siddende og en uforskammet Karl var
raa nok til at pibe......

ANNONCER

L A G R E T B IT T E R Ø L :
16 Kr. pr Tde, en Halvotting 110 Øre, fra Holtegaards Bryggeri. Hand
lende ydes Rabat.
Paa Virumgaard staar en smuk lang Orne til afbenyttelse (blandet Yorkschire-Berkschirerace).
Sammesteds er tilsalg Grise, tillagte paa en bekjendt, meget smuk So, som
har tilhørt Skovløber Jens Olsen i Søllerød Kirkeskov.
ROER
E t parti Turnips er tilsalg paa Dronninggaard pr. Holte St.
Sammesteds søges til iste Maj en paalidelig og ædruelig ugift Røgter.

D R O N N IN G G A A R D

Resturatør Chr. W oer har i disse dage undertegnet Kontrakt med Aktie
selskabet »Dronninggaard« om Leje af det saakaldte »Jægerhus« og
Strandpavillionen og fra næste Sommer overtager han selve »Næsseslottet«. Som bekjent rejste han for ca. 3 Aar siden til Kapstaden, hvor han
kom særdeles godt i Vej. S aa kom Oprøret og W oer fik Valget mellen at
blive Soldat eller forlade Landet. Han valgte det sidste og kom for et Par
U ger siden her til Byen, hvor han altsaa strax har faaet ny Virksomhed
under Hænder. Som berejst energisk Mand, der er vel kjendt i vide Kredse
navnlig i Sportsverdenen — har han utvivlsomt Betingelser for at gjøre
Etablissementet om det gamle Næsseslot til et sted, som Kjøbenhavnerne
gærne søge i Sommertiden.
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Næsseslottet med
anløbsbro, 1898.

D E T B R U TA LE O VERFALD

18.3.1896

Som det ril erindres, overfaldt tre Arbejdsmænd for nogen Tid siden
Staldmesteren i »H old’ans« Rejsestald og tilføjede ham flere Kvæstelser,
hvorfor der rejstes Tiltale mod dem. Ved Underretten blev alle tre idømt
store Bøder, men kun de to af dem vedtog Bøderne, hvorimod den ene,
Anders Kaj, bekjendt som Agitator for Socialismens Udbredelse her i
Kredsen, appellerede sin Dom. Overretten har nu paadømt Sagen og
skærpet Straffen til Vand og Brød, og i Dag begynder Voldsmanden A f
soningen.

D E F A T T IG E S KASSE I SØ LLER Ø D

18.3.1896

M ed Valget i Gaar af et Medlem til Bestyrelsen af »De Fattiges Kasse«
valgtes i Stedet for afdøde Fabriksejer Johnsen Entrepenør B. Andersen,
Øverød. »Social-Demokraten« hoverer i Dag over, at Socialistene har
besat alle Pladser i Bestyrelsen for »D e Fattiges Kasse«, her i Kommunen.

FRA D R O N N IN G G A A R D

23.4.1896

Der er nu af Aktieselskabet solgt 12 Byggegrunde ude ved Næsseslottet,
og der bygges ivrigt paa dem alle. I disse dage er den første Villa, der
tilhører Hofjuveler Rasmussen og er opført i en til Slottet svarende Em -

Christian Drewsens
begravelse på Søl
lerød kirkegård.
Foto af Axel
Grandjean, 1896.

pirestil, bleven færdig til at kunne tages i Brug. A f andre Arbejder derude
kan vi Nævne Opførelsen af en Restavrant, som skal ligge lige ved Indkjørslen til Slotsparken og være færdig midt i Maj. T il samme Tid skal
arbejdet med Kanalen fra Vejle Sø ved Holte Station til Furesøen være
tilendebragt. Kanalen vil have kostet 30.000 Kr. Der, hvor Kanalen gaar
under Hovedvejen til Slottet, skal der støbes en Cementbro (14.000 Kr.),
hvis Fundament lægges i denne Tid. Dampbaaden, som skal befare Kana
len, vil kunne medtage 125 Passagerer.

C H R IS T IA N D R E W SE N S D Ø D

3.6.1896

Den gamle Fabrikant Christian Drewsen paa Strandmøllen ved Skods
borg - Oldingen der senest blev berømmet og omtalt i vide Kredse, da
han for faa Aar siden kunde fejre Jernbryllup med sin endnu levende
Hustru - er, som allerede meddelt, i Gaar M orges kl. 4 afgaaet ved Døden
i sin smukke Bolig paa Strandmøllen. Drewsen, der fødtes den 30. August
1799, opnaaede den sjældne Alder af henved 97 Aar, og som han var
virksom og stræbsom i sine bedste Aar, saaledes var han aandsfrisk og
livlig til det sidste......
Drewsens efterlevende Hustru er omtrent 93 Aar......
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»Den rigtige Stilling for
Damecykling«. Fra bladet
Hver 8. Dag, 1897.

SA N G E R IN D E N DA G M A R H A N S E N

3.6 .18 9 6

kjørte forleden i et stramtsiddende kjødfarvet Trikot paa Cykle til Skods
borg. Hun lignede paa Dragten aldeles sin første Stammemoder! For
resten er hun - fortæller »Nyh. Av« —en Skorstensfejerdatter fra Kjøbenhavn.'

Dagmar Hansen i
centrum i en revy
forestilling i Over
Stalden, Charlottenlund, omkring år
hundredskiftet.
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EN U H Y G G E L IG T IL D R A G E L S E

24.6.1896

skete i gaar paa Generalkonsul Holmblads Jordefærd paa Søllerød Kirkegaard. Idet Kisten skulde sænkes ned i Graven gav - forklarer vor M ed
deler - en Bedemand en forkert Ordre, hvad der havde til Følge at Tovene
blevne slupne ved den ene Side og at Kisten styrtede ned i Graven.Den
yderste Kiste gik i Stykker og den inderste, en Zinkkiste, kom til at ligge
omvendt i Graven. Det uhyggelige Tilfælde gjorde et stærkt Indtryk paa
det store Følge. Graven blev dækket med Grønt og først efter at Følget
havde forladt Kirkegaarden, vendte man Kisten med Liget og i Dag vil
Graven, efter at en Snedker har repareret den yderste Kiste, først kunde
blive lukket.

H Ø JR E M Ø D E T OG FO L K E F E S T E N PAA D R O N N IN G G A A R D

27.7 .1896

Allerede nu er man sikker paa en overordentlig Tilslutning fra Kjøbenhavn, og det forventes naturligvis, at Kredsen her vil gøre sig en Æ re i at
være saa stærk repræsenteret som muligt. Vi meddelte for nogle Dage
siden at Festpladsen og Slottet vil blive smukt dekoreret og vi kunne i Dag
tilføje, at der vil blive arrangeret et Festfyrværkeri paa Furesøen lige uden
for Festpladsen......
Festens Talere vil blive d’Hrr. Redaktør Fr. Hansen, Kammerherre
Scavenius og Kammerjunker Skeel.

FRA SØ LLER Ø D S SO G N ERA A D S M Ø D E D E N 2 2 D E S E PT E M B E R

22.9.1896

1896

- Redningshjemmet for forsømte Pigebørn fremsender sin Aarsberetning
og andrager samtidigt om et Bidrag fra Kommunekassen i Lighed med
tidligere Aar. Sogneraadet har tidligere støttet Hjemmet med 20 Kr. For
manden stiller forslag om en Nedsættelse af bidraget til 10 Kr.
D er bevilges 20 Kr.

D R O N N IN G G A A R D

~J.i2.l896

Bladet »Tidens Krav« skriver: N u da Vinteren har lagt sin første hvide
Haand paa Resterne af Sommerens Minder, og Furesøens Vande er gjemt
under Isens Dække - hvem gider vel saa at tænke paa Dronninggaard og
de Heide’ske underværker? Det var da ogsaa paa dette som paa adskillige
andre Felter ikke at følge Hoben, vi forleden tog os for at forhøre, hvor
ledes det gaar med Dronninggaard og Næssseslottets saa stærkt omtalte
: 44
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Næsseslottet set fra
øst, 1895.

Forvandling til vort fashionable Sommerhotel. Det vil da heller ikke un
dre, at vi har et og andet at berette. Som det sagtens er glemt, kjøbtes hele
Komplekset for 400.000 Kr., der medgik til Anlæg afV eje, Kanaler, Par
ker m.m. Siden da er solgt for henimod 700.000 Kr. og da man har meget
Areal tillbage endnu, vil man se, at d’Hrr. Bojesen, Heide og TuxenWorm paany har gjort et godt K up......
Maaske maa vi med det samme nævne nogle kjendte Ansigter,der vil
være at træffe som Villabeboere i det nye Anlæg til Foraaret. Der er bl.a.
Hofjuveler Rasmussen, Murmester Mathisen, Kammerjunkerne H jort og
Hedemann, Grossererne Tuxen-Worm og Malling, Dr. Wiinsted og Bog
holder Baastrup. Som man ser en god Begyndelse, der yderligere forstaas,
naar man hører, at Aktierne, der oprindelig stod i 1000 Kr. pr. Aktie, nu
ikke kan kjøbes. Hr. Ernst Bojesen, hvem vi i gaar tog i Kikkerten, for
sikrede os i alt fald med sit ærligste Ansigt, at han ikke vilde sælge for 4000
Kr. pr. stk.
N aar man erfarer disse glædelige Fakta, vil det naturligvis ikke forundre
at høre, at Aktieselskabet ogsaa har sine Gjenvordigheder. T il dissse hører
først og fremmest Udlejningen af de til Anlægget hørende Hoteller og
Restavranter. Som bekjendt udlejede man oprindeligt alt, hvad der dertil
hører - baade det færdige og det ufærdige - til den fra Afrika lige hjemkomne Restavratør Woer, der rykkede ind i »Jægerhuset«. Det var i Juni,
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og allerede nu, sex Maaneder efter, er Woer forsvunden. Selvfølgelig er
det ikke sket uden diverse Renkontrer med Aktieselskabet, og Striden er
er endt med, at man for at faa Hr. W oer til at flytte har maatte betale ham
io.ooo Kr., samt afkjøbe ham hans Inventar. Og nu gaar Hr. Bojesen
rundt med bekymrede M iner og spejder efter en Liebhaver. M en hvem vil
bide paa den dyre Krog? D er synes forstaaelig ikke megen Lyst, man taler
ganske vist om et Par Kellnere paa »d’Angleterre« og en i »Fønix« kunde
ønske at rykke ind paa »Næssseslottet«. M en Aktieselskabet kommmer
sikkert til at slaa af paa Fordringerne......

D R O N N IN G G A A R D U D L E JE T

i y 12.189 6

.... D er er nu fundet en Lejer: Kellner O luf Chr. Andersen har i dissse
Dage afsluttet Lejemaal for 10 Aar fra i. April n.A. at regne...... Hr. An
dersen, der er en ung Mand, har rejst en Del i U dlandet,.... i de sidste Aar
har han haft Ansættelse i Angleterre ....hvor den flinke Kellners skarpe
Profil og lille fikse lysrødlige Moustache er velkjendte af Stamgæsterne.

NOTER

i. Dagmar Hansen (1871-1959), i 1906 gift Heinemann, var en af sin tids mest
fejrede revysangerinder. Hendes far, Emil Hansen, var en anset mekaniker på
Orlogsværftet. Hendes mor blev dræbt ved jernbaneulykken i Gentofte den 11.
juli 1897.

Søllerød Museum
Beretning 1995
A f Niels Peter Stilling og Jens Johansen

Forberedelserne til det store Kulturbyår 1996 har på mange måder præget
Museets liv i 1995, men ikke mere end, at det også blev et godt og frodigt
arbejdsår, med udstillinger, bogarbejder, arbejde med museumsmagasinet,
foredrag og omvisninger, behandling af indkomne genstande, deltagelse i
debat om lokalplanforslag og så videre.

U D S T IL L IN G E R

Det lykkedes at passe hele fem udstillinger ind på Mothsgården i 1995,
hvoraf den første var åbnet i 1994, mens den sidste fortsatte ind i 1996.

BES ØGS S T A T IS T IK FO R SØ LLER Ø D M U SEU M PA M O T H S G Å R D E N I 9 9 5

Elektrisk (H)jul*
Ingen udstilling
Malerier fra Søllerøds
guldalder
Ingen udstilling
Søllerød i sort og hvidt
Ingen udstilling
Livets gang i hverdag
og fest
Ingen udstilling
Fra Fabergé til Georg
Jensen**

Periode

Antal
dage

i.i.- 5.2.
6.2.-17.2

36

18.2.-19.3.
20.3.- 7.4.
8.4.- 6.8.
7.8.-18.8.

3°

19.8.-22.10.
0
1

Udstilling

•^4

Besøgstal

18 .11.-31.12 .

12

Brutto- Netto- Netto- Nettobesøg besøg besøg besøg
i % af pr. dag
året
1.234
1 -3 36

i .234
102

9.9

34-3

3-3

8,5

1.946
2.109

610
163

8,2

19
121
12

5 >2

20,3
8,6

5 -7°3

3-594

33 ’2

29.7

5.822

119

3.3

9,9

65
26

8.466
8.699

2.644

17,8

4 °, 7

233

7 ,1

9,0

44

9.889

1.200

12,0

27>3

* fortsat fra 1994 (udstillingen havde i alt 4.809 besøgende)
** fortsætter til 8.4.1996
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Museets samlede besøgstal blev på knapt 10.000. Det var ganske vist en
del mindre end i 1994, men dog på et mere »normalt« niveau —og måske
også mere tilfredsstillende for publikum, de ret små lokaler taget i be
tragtning. I grunden bød året på endnu en udstilling - ikke den mindst
vigtige, nemlig den første del af den nyopsatte mere permanente ud
stilling: Udstillingen om Vedbæk fra 1700-tallet til i dag stod klar den
18. august 1995. Vi undlod dog festivitas i den anledning, dels på grund af
de trange pladsforhold dels fordi vi gerne ril have færdigbygget et par rum
mere bl.a. med Skodsborgs historie.

M alerier fra
Søllerøds guldalder

Søllerød i sort og
hvidt

Livets g a n g...

Juleudstillingen fra 1994 Elektrisk (H)jul samlede i årets første måned ca.
1.200 besøgende, hvilket gjorde den til årets relativt næstbedste besøgte.
Derpå fulgte en »mellemaktsudstilling« M alerier fi'a Søllerøds guldalder,
hvor 32 malerier, som museet havde købt eller fået siden 1990, blev ud
stillet. Dermed blev der lejlighed til at vise tilvæksten i den rige samling af
malerier fra de sidste 200 år, der vidner om kunstnernes begejstring for
egnens attraktioner. Udstillingen varede kun en måned og blev besøgt af
godt 600.
Derpå fulgte årets store indsats Søllerød i son og hvidt, til markering af
50-året for befrielsen. Udstillingen var resultatet af et meget bredt samar
bejde, der omfattede en række borgere i hele det storkøbenhavnske om
råde og en af kommunalbestyrelsen nedsat 5. maj kommité samt museets
og arkivets stab. Museet havde held til at låne et overordentligt fyldigt
materiale i form af uniformer, våben, uniformsmærker, emblemer, daglig
varer og talrige andre genstande fra tiden, foruden billeder og dokumen
ter, som gav et mere nuanceret billede af besættelsen, end det var muligt
blot 10 år tidligere, da Byhistorisk Arkiv arrangerede en række udstillinger
i anledning af 40-året for befrielsen. I snæver sammenhæng med ud
stillingen udgav museet en bog med titlen Søllerød i son og hvidt. Også
bogen er udtryk for et frodigt samarbejde mellem 4 forfattere, nemlig
tidligere skoleinspektør i Nærum Jørgen Berg, overlærer og museumspædagog Jen s Bm hn, cand.mag. Peter M.M.Christensen fra Søllerød M u
seum og arkivar Jen s Henrik Tiemroth fra Byhistorisk Arkiv. En artikel i
årbogen beretter nærmere om, hvad der kom ud af udstillingen, der blev
set af godt 3.500 fra april til august.
»Jens Nielsens bondegård«, som museet viste med betydelig succes i
1994, medførte en kontakt til den svenske kunstner Inger Hellberg, der
foreslog en udstilling af sine miniaturebroderier med motiver fra Øresunds- og Kattegatskysten. Det blev til Livets gang i hverdag ogfest med ca.
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Fra opbygningen af
udstillingen Søllerød
i sort og hvidt. Museumsmedarbejder
Peter M.M.Christensen skærer
skilte. Foto 6. april
1995.

Fra Fabergé til
Geoi'g Jensen

100 broderier i størrelsen fra frimærkeformat til postkortformat. Godt
2.600 gæstede museet i de to måneder broderierne blev vist, hvorved den
blev årets relativt bedst besøgte. Årets sidste udstilling skyldes også en
enkelt person, en samler af servietringe, civilingeniør Ole Fachmann. Igen150

En typisk Georg
Jensen-ring, æbleg
rene i skønvirkestil,
ca. 1915.

nem tyve år har han samlet henved 1.000 servietringe væsentligst i sølv og er derved i stand til i dette beskedne format at vise sølvets behandling
som kunstindustrielt materiale fra 1800-tallets første halvdel til midten af
1900-tallet. Udstillingen, som fik navnet Fra Fabergé til Georg Jensen, viste
500 af hans servietringe, krydret med bordopdækninger, malerier med
mere. For en gangs skyld var juleudstillingen ikke egentlig børneorienteret, men den har efterhånden vakt stor interesse især hos den lidt ældre
generation fra stofserviettens tid; men det henhører til næste årsberetning
for 1996.
Endelig skal museets engagement i udstillingsaktiviteter på GI.H olte
gård nævnes her. Det gælder den retrospektive udstilling om billedhug
geren Egon Fischer i januar-februar måned og især de to udstillinger som
Søllerød Museums leder havde ansvar for: Mallorca fra M iró til i dag (10 1620/8) og dernæst Mesterværker - moderne kunst fra Herning Kunstmuseum
(2/9-8/10). Mallorca-udstillingen blev til på forslag af den spanske kul
turattaché i Danmark, hvor museumsinspektøren forestod udvælgelsen af
kunstnere og kunstværker på Mallorca. Kunstudstillingen fra Hernings
smukke samling af nutidskunst var et resultat af det gode samarbejde med
Herning Kunstmuseum, der blev indledt med udstillingen Baltiske Bille
der i 1992 og fortsat i 1993 med udstillingen af Dronning Margrethe Ils
kunstneriske arbejder. I foråret 1995 blev Jacob Thage ansat som udstillingsleder på Gl.Holtegård.

Fra udstillingen om
servietringe: Fra

Fabergé til Georg
Jensen.
»Ringenes herre«,
civilingeniør Ole
Lachmann pakker
servietringe ud bi
stået af museumsmedarbejder Kir
sten Schmidt, der
stod for tilrettelæg
gelsen af årets ju
leudstilling. Foto.
10. november 1995.
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Vicemuseumsinspektør Jens Johan
sen agerer »staf
fage« ved presse
møde på serviet
ring-udstillingen,
december 1995.
Foto Britt Linnemann.

Breda-udstilling på
vandring

Udstillingen Kunstnerdrømme (om malerinden Ebba Breda), der op
rindeligt blev vist i GI. Holtegård i 1993-1994, og som i 1994 blev udlånt
til Kvindemuseet i Århus, flyttede i foråret 1995 videre til Horsens mu
seum, hvor den blev vist fra 29. januar til 2. april. Søstrene Breda voksede
op i Horsens, hvor deres far virkede som tandlæge fra 1900 til 1920.
Ganske som i Århus vakte udstillingen betydelig opmærksomhed i H or
sens. Derefter er den nu vendt tilbage til Søllerød Museums magasiner,
behørigt pakket ned af Jette Silbermann. Enkelte dele af Bredas samling,
malerier og indbo, blev vist på ovennævnte udstilling om servietringe: Fra
Fabergé til Georg Jensen.
Udstillingerne er en væsentlig del af museets ansigt udadtil. Hvor det er
muligt, arrangeres gerne aktiviteter i tilslutning til udstillingerne. Således
afholdtes tre foredragsaftener i tilslutning til Søllerød i sort og hvidt, med
Varinka Muus, Bo Bramsen og D itlev Tamm i april og maj. Livets gang...
inspirerede til en Bellman-aften den 30. august med Hans Brodersen og L e if
Bohn, som henholdsvis sanger og fortolker af sange og epistler i 200-året
for Bellmans død. Desuden arrangeres rundvisninger på samtlige udstil
linger.
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D E T SA M L E D E B E SØ G ST A L FOR SØ LLE R Ø D M U SEU M VA R I I 9 9 5 :

M othsgården.........................................................................................
Museets øvrige afdelinger og aktiviteter:
Vedbækfimdene......................................................................................
Byhistorisk A r k iv ..................................................................................
Udstillinger på Gl.Holtegård arrangeret af Museet:
Mallorca - f i’a M iró til i dag...............................................................
Mesterværker - moderne kunst fra Herning Kunstmuseum...........
I alt

9.889
1 3.893
1.10 7
3-467
1.804
30.250

B R U G E R U N D ER SØ G E LSE

Lokalavisens
betydning

Museumsgæstemes
aldersfordeling

I hele 1995 har museet gennemført en »brugerundersøgelse«, idet vi ved
hjælp af et fremlagt skema med tilhørende boks har spurgt gæsterne om
hvad, der førte dem til museet. Desuden har vi spurgt om alder og bopæl.
Besvarelsesprocenten varierer fra ca. 8 til 12 % ved de forskellige ud
stillinger. Lokalavisernes betydning fremgår entydigt klart af undersøgel
sen, idet ofte over 50 % af bevarelserne angiver omtale i Det Grønne
Område eller Lokal-Posten som kilde til viden om vore særudstillinger. Tæt
på dette følger omtale i de landsdækkende aviser, og har vi haft »T V på«,
kan vi hurtigt konstatere betydningen af dette medie. Mindst betydning
har tilsyneladende omtale i radio, annoncering og plakater. Det sidste dog
med en markant undtagelse, idet plakaten for »Søllerød i sort og hvidt«,
her angives som næstvigtigste faktor bag museumsbesøget, og det gælder
plakater anbragt så langt væk som på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, selv
om Nærum Supermarked at dømme efter besvarelserne er det sted flest
har bemærket vor dramatiske plakat for befrielsesudstillingen. »Andres
omtale« er ligeledes afgørende for en særudstillings succes. Tallet er ret
konstant, ca. 20% af besvarelserne, hvilket fører frem til den sidste store
gruppe: »Andet«. H er kan læses mange interessante grunde til museums
besøg: »kom lige forbi«, »kommer ofte«, »kommer til alle museets ud
stillinger«, »på cykeltur«, »gamle minder«, »besøg på Søllerød kro«,
»mine forældre tog mig med«, »tilflytter«, »vores børn skulle lære histo
rien at kende«, »lokalhistorisk interesse«, » / time til overs« eller denne
her: »tog fejl af kro og museum«!
N år det gælder gæsternes aldersfordeling er der en ganske klar og ikke
overraskende overvægt på de lidt ældre generationer, dvs. aldersgrup
perne over 40 år, men glædeligt nok også mange børn i følgeskab med
forældre eller med børnehaver og skoler. En undtagelse fra dette mønster
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var dog vor utraditionelle juleudstilling »Elektrisk (h)jul«, hvor det ved
siden af børnene, var aldersgruppen 21-40 år, der var den største. N o r
malt skiller netop denne gruppe sig ud som stærkt underrepræsenteret på
museet. M en herligt var det at se store, ivrige fædre i følgeskab med deres
små purke lege med de elektriske tog på Søllerød Museum. Kan hænde,
hvis vi havde spurgt om køn, at vi også dér havde oplevet en anden ten
dens end normalt. Svært var det i hvert fald at overbevise en gruppe
kvinder fra en af Søllerøds aftenskoler om det historisk interesante i ju
leudstillingens togbaner.
Endelig spørgsmålet om gæsternes geografiske udgangspunkt. H er er
Geografisk spredning
tendensen helt tydelig, et sted mellem 60 og 80% af publikum kommer
fra Søllerød Kommune. Lægger man nabokommunen mod syd, LyngbyTaarbæk tilnærmer tallet sig de 90 %, dog med en klar undtagelse i servietring-udstillingen, hvor spredningen til hele det storkøbenhavnske om
råde er overordentlig tydelig. Glædeligt er det generelt, at vi har relativt
mange gæster fra Frederiksborg amt, især hvis man sammenligner med
det øvrige Københavns amt.
Der kunne siges meget mere om denne brugerundersøgelse, men her er
alene redegjort for tendensen, vel vidende at en egentlig statistisk under
søgelse kræver en meget mere præcis metodik, end det her har været
muligt at anvende. D et er på plads her at sige tak til de mange (over 1.200
besvarelser), der har taget sig tid til at udfylde skemaet, og håbe, at gæ
sterne stadig vil hjælpe os med at målrette vor indsats. En konklusion er,
at vi sagtens kunne bruge en pressesekretær ved Søllerød Museum.
Ligesom vor gæstebog er også besvarelserne ofte underholdende læs
»Jeg synes det er
kedeligt pa museum« ning, og den megen ros (som vi naturligvis er meget glade for) kunne let
lade os forfalde til pral. H er i stedet to udsagn fra formentlig samme
familie, der uafhængigt af hinanden har udfyldt vort spørgeskema under
servietring-udstillingen: I kommentarrubrikken skriver den unge gæst
(11-2 0 år gammel): »Jeg synes det er kedeligt på museum«. Den unge
gæst har været i følgeskab med to personer, der er over 61 år gamle. På
deres skema skriver de: »M eget dejlig udstilling, fornemt, smagfuldt, ele
gant udført - Tak«.

PL A N L A G TE U D S T IL L IN G E R

Udstillingen Fra Fabergé til Georg Jensen havde ikke den helt store be
vågenhed i december 1995, men interessen øgedes mærkbart efter nytår,
hvorfor det blev besluttet at forlænge den fra den oprindelige slutdato den
18. februar til den 8. april 1996 (2. påskedag). Derefter vises fra den
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Skolebørn fra V i
rum på museums
besøg, september

Í995-

»Lys og luft«

26. april Da Gehejmeråden tog på landet - et led i et udstillingsprojekt i
Kulturby-96-regi, der omfatter hele Kobenhavns amt under den samlede
titel Rejse mod lys og luft. Seks kulturhistoriske udstillingssteder i amtet (i
Herlev, Hvidovre, Værløse, Ballerup, Høje-Taastrup og Søllerød) fortæl
ler i 1996 deres version af fo rs ta d sud vi klingen omkring Kobenhavn. På
Søllerød Museum giver det mulighed for et længe næret ønske om, at
beskæftige os med den familie, der gav navn til stedet: Moth, her først og
fremmest den højtplacerede embedsmand under det nye enevældige sy
stem i slutningen af 1600-tallet, Matthias Moth, der også var sprogviden
skabsmand. M ed stor sandsynlighed har han både opført dele af museets
bygninger og anvendt dem som landsted og formentlig også som arbejds
sted ved arbejdet med sit grundlæggende ordbogsværk i 60 foliobind.
Moths landsted er med andre ord udtryk for den allertidligste borgerlige
interesse for at flytte udenfor hovedstaden. Udstillingen er planlagt at
vare til den 1. september 1996.
Lys, luft og bevægelse, Idræt i Søllerød Kommune kaldes næste udstilling,
der åbner den 20. september i anledning af Dansk Idræts Forbunds 100
års jubilæum 1996. Udstillingen er planlagt til at vare til den 17. novem
ber 1996. En juleudstilling under arbejdstitlen Juleknas i æteren bliver
sidste særudstilling i 1996 på Søllerød Museum. Den er baseret på en
større samling radioer udlånt af en af egnens mange samlere.
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Ø VRIG V IR K SO M H E D

Strandvejsbogen

Kulturslangen

2-milepælen på
Geels Bakke

Det i sidste årsberetning lovede værk Strandvejen fø r og nu 1-2 , redigeret af
Bo Bramsen udkom i sensommeren 1995. Niels Peter Stilling og Jens
Johansen var i den sidste fase ikke mindst engageret i korrekturlæsning og
drog et tilfreds suk, da 2-bindsværket forelå. Den del af Strandvejen, der
løber gennem Søllerød kommune, dvs. fra Strandmøllen til Smidstrup, er
beskrevet af Niels Peter Stilling (s. 3 11-4 4 7 i bd. 1 og s. 5-77 i bd. 2),
mens Jens Johansen har tegnet samtlige bogens kort.
På en række områder har museet i 1995 haft et nært samarbejde med
Søllerød Kommunes tekniske forvaltning. Museet har således bidraget til
et video-program om Kikhanerenden, hvor Peter Sorenius har leveret dele
af billedmaterialet samt i samarbejde med etnologen Lise Højrup samlet
stof til den kulturhistoriske tekst (»speak«) om Kikhanerenden og dens
omgivelser.
Søllerød Kommunes særlige Kulturby-engagement Kulturslangen har
taget form i 1995. Ud over at museets leder har deltaget i det plan
læggende og koordinerende arbejde, har vi i samarbejde med kommunens
tekniske forvaltning udarbejdet Kulturslangeguiden —en kultur-og natur
historisk rute gennem Søllerød Kommune fra Furesøen og Næsseslottet i
Vest til Øresundskysten og Vedbæk i øst. Guiden er udviklet efter arkitekt
Niels Rues oprindelige forslag om en »leporello« —en historisk årstalsliste
for Søllerødegnen.
Genrejsningen af 2-milepalen ved Geels Bakke har også i 1995 lagt
beslag på opmærksomheden, især efter at det i marts 1995 blev kendt, at
en anonym giver stillede 200.000 kr til rådighed til dette formål. Det var
dog et stort ønske, at marmoren til milepælen skulle være fra Norge. Den
oprindelige milepæl var af norsk Gjellebækmarmor, men Gjellebæk brud
er ikke længere leveringsdygtig. Kravet om norsk marmor medførte bl.a.
en rejse til Porsgrunn med deltagelse af N iels Peter Stilling og Gunnar
Wallevik fra byplanafdelingen med henblik på at udvælge den helt rigtige
blok. M eget apropos har Jens Johansen skrevet en artikel til et vejhistorisk
skrift om Milepæle i Danmark. Skriftet ventes at udkomme i 1996. Artiklen
er skrevet på opfordring af skriftets redaktion, men falder fint sammen
med genrejsningen af 2-milepælen - og med forberedelsen af en udstilling
på GI. Holtegård i sommeren 1996 om obelisker. 2-milepælen er netop en
obelisk, - en af ganske få af de fornemste afstandsmålere vi har haft i
Danmark.
Endelig har museet deltaget med såvel arkæologisk bistand (via Køben
havns Amtsmuseumsråd) som med kulturhistorisk dokumentation i for-
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En af Susanne Vibys hyggelige teg
ninger fra hendes
bog om Thea fi-a
Trørød, udgivet af
museet i 1995.

Thea fra Trørød

bindelse med Teknisk forvaltnings rekonstruktion og frilæggelse af den
ældgamle hidvej fra Søllerød by til Søllerød sø.
For en fuldstændigheds skyld bør også omtales medarbejderskab i de to
solide kataloger, der blev udarbejdet til de førnævnte udstillinger om kunst
fra Mallorca og om kunst fra Herning på Gl.Holtegård.
I 1992 skrev Susanne Viby en historisk fortælling for børn baseret på
Thea Bergsveissons erindringer om livet i Trørød i hendes barndom om
kring 1920: Thea fra Trørød. Fortællingen blev først udgivet som fotokopi,
og interessen viste sig stor nok til, at en bogtrykt form måtte overvejes. I
slutningen af 1995 lykkedes det at finde økonomisk mulighed for at ud
give værket med Susanne Vibys mange fine tegninger i museets regi. At
dømme efter efterspørgslen er bogen en stor succes. V i ønsker derfor at
fortsætte samarbejdet med Susanne Viby om en ny lokalhistorisk bog for
børn, og med samme idé og baggrund er næste opus ved at være klar til
udgivelse i efteråret 1996: Svend fi'a Kratmosen er titlen.
Blandt andre aktiviteter kan endvidere nævnes, at museet har været
involveret i diskussion om og planlægning af henholdsvis et lille museum
fo r brandvæsenet i Søllerød i det gamle sprøjtehus i Nærum og et oste- og
mindemuseum fo r Hanne Nielsen på Havarthigård. Mens der fortsat arbej
des videre på førstnævnte projekt, er det andet projekt af økonomiske
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»Polens-felttoget«

grunde foreløbig blevet til et samarbejde om en lille bog om Hanne N iel
sen og Havarthigård, skrevet af Historisk-topografisk selskabs formand,
Erik Helmer Pedersen.
Foredragsvirksomheden har som tidligere været en ikke uvigtig del af
museets virke. Ser vi i kalendrene for 1995 opgøres medarbejdernes fore
drag (og omvisninger) til godt 50. Foredrag med emner rækkende fra Rig
og fattig i Søllerød, Mallorca i kunsten, Kirkegårde i Københavns amt,
Det gamle Nærum, Søllerød under Besættelsen, Strandvejen før og nu,
Næsseslottet og Frédéric de Coninck m.fl.
Endelig skal museets nyskabte funktion som rejsearrangør af en årlig
kulturhistorisk rejse ved påsketid nævnes. I 1994 gik rejsen til Prag, mens
der i 1995 - under ledelse af museumspædagog Jens Bruhn - gennem
førtes en vellykket museumsrejse til det sydlige Polen, med Polens kul
turby nr. i, Krakow, som rejsens centrum. I foråret 1996 planlægges en
tilsvarende rejse til Firenze.

GAVER OG A N SK A FFELSER

Portræt a f Carl
Michelsen

Befrielsesudstillingen motiverede flere til at betænke museet (og arkivet)
med gaver især fra besættelsens hverdagsliv. En af de mere bemærkelses
værdige er en Duus Hansen-radiosender — en af de transportable »kuf
fertsendere«. Desuden en håndgranat (uden tændsats), kongemærker
samt en hel del aviser og scrap-bøger fra tiden. Mange har gemt aviserne
fra maj-dagene i 1945, men museet modtog også en stak aviser, der så at
sige dokumenterer hele udviklingen fra den første verdenskrigs afslutning
til Nürnberg-processen i 1946.
Også juleudstillingen om modeltog betød en god tilvækst i museets
legetøjssamling, bl.a. en legetøjsby fra omkring 19 15 , tog og skinner samt
flere jernbaneskilte, bl.a. fra Holte station.
Som gave har museet modtaget et portræt af hofjuvelér Carl Michelsen
fra 1906. E t lille, men inspireret studie, malet af Lauritz Tuxen som for
arbejde til det store maleri »Aftenselskab hos familien Moresco« også fra
1906. T il tilvæksten i museumssamlingen hører også forskellige andre
minder om Michelsens familiesaga i Skodborg. Carl Michelsen var en
central figur i det gamle Skodsborg, villaejernes paradis ved Strandvejen,
som der kan læses om et andet sted i denne årbog. Michelsens store villa
på Skodsborgskrænten var et af de mange huse, der i 19 50’erne måtte lade
livet for Skodsborgparkens højhuse.
Foruden at modtage en række kunstværker som gaver indkøbte museet
to malerier i 1995. I januar erhvervedes en akvarel af Fl.G.F.H olnt: Bakke

Sandstensfiguren fi'a
Rudegård

Skodsborg
Hattefabrik

huset omkring 1850 i en københavnsk antikvitetshandel. Akvarellen er op
hængt i Vedbækudstillingen på Mothsgården. På en auktion i Kunsthallen
i maj måned lykkedes det med støtte fra Statens Museumsnævns »kunst
rådighedssum« at købe et herligt lille guldaldermaleri med et motiv fra
Furesøens »Lille Kalv« mod Næsseslottet. D et er malet af Hans Harder
omkring 1820 og har i øvrigt tjent som forlæg for S.H.Petersens kendte
kobberstik med samme motiv (f.eks. omslag på Søllerødbibliografiens
bd.2 og 3).
Ved et tilfælde blev museet opmærksom på en sandstensfigur, liggende
glemt i et offentligt haveanlæg ved Rudegård Stadion. En figur måske af
mytologisk karakter, som kan have siddet på det forlængst nedrevne
Hirschholm Slot. Indtil videre er figuren anbragt i museets gårdhave.
V i har fået foræret en række medaljer fra krigene 18 4 8 -51, 1864 og
sidste verdenskrig, og desuden en bronzemedalje til Vedbæk-smeden Johs.
Sjødahl-Andersen fra Verdensudstillingen i København, 1888.
Fra Torben Senn, søn af den sidste leder på Skodsborg Hattefabrik,
Bjarne Senn, har vi i fortsættelse af en tidligere aflevering modtaget flere

FLG.F.Ftolm (1804-1861): Bakkehuset set fra syd, tegnet omkring 1850. Fluset til højre blev opført som
gæstehus (senere kaldet »Vrøvlenborg«) i 1849. Akvarellen blev erhvervet af museet i januar 1995.
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Detalje af Hans
Harders Furesømaleri fra omkring
1820. Hele maleriet
er gengivet på om
slaget. Maleri er
hvervet i maj 1995
med støtte fra Sta
tens Museumsnævn.

effekter, skilte, hattemål og lign. fra den i 19 70’erne nedrevne hattefabrik
på hjørnet af Skodsborgvej og Strandvejen.
Blandt andre nytilkomne genstande skal nævnes indbo og malerier fra
vor nabo, Grethe Krøyers dødsbo. Desuden modtager vi jævnligt legetøj,
og i 1995 har vi af uvisse grunde haft en vældig tilvækst i radioapparater
og grammofoner. Derimod er det ret sjældent, at borgere betænker os
med porcelæn og andet til bordopdækning. Derfor skal der tilsidst lyde en
bøn om at betænke museet med genstande (dog ikke flydende) til bordets
opdækning.

LOKALER

En epoke i museets historie sluttede, da museets nabo fru Grethe Krøyer
døde den 12. maj 1995. Grethe Krøyer, som blev født 1 9 1 1 , var datter af
kromanden i Søllerød kro Ewald Sauerberg (1880-1945). Ewald Sauerberg
købte Mothsgården i 1929 og indrettede butikker i længen mod gade
kæret. Efter giftermålet med Grethe overtog hendes mand Ib Krøyer
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(1905-1983) gården i 1944 og drev købmandsforretning i Mothsgården
indtil kommunen købte ejendommen i 1969. Kommunen indrettede mu
seum i det meste af anlægget (indviet i 1974), men ægteparret kunne bo i
deres lejlighed i Mothsgården så længe de ønskede. I årenes løb har mu
seet herved haft en god nabo, der levende fulgte med i hvad der rørte sig i
stort og småt på museet og omkring gadekæret.
Dødsfaldet indebar, at nabolejligheden blev til disposition for museet.
Udvidelse a f museet?
De for personalet hårdt pressede lokaleforhold kunne herved forbedres
noget. Derimod bringer den nye situation ingen løsning med hensyn til
værksted, lagerplads og magasin, for slet ikke at tale om flere udstillingsmuligheder med tilhørende bedre publikumsfaciliteter. Skønt der netop i
den i foråret udarbejdede og af kulturudvalget godkendte museumsplan
for de næste 4 år var lagt op til en udbygning af museet på Mothsgården,
har vi måttet erkende, at ambitionerne om et mere funktionelt, moderni-

Sandstensfiguren fra
Rudegård fotograferet
i museets have, 1995.
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Gadekær og have

Magasinproblemer

Konservering

seret museum ikke stod mål med de økonomiske muligheder. Forløbig må
vi indstille os på en gradvis udbygning over de kommende år. I 1996 er det
hensigten at renovere stueetagen i hovedbygningen, hvor vi samtidig hå
ber, at ombygningen kan afsløre nogle af den fredede Mothsgårds hem
meligheder - for eksempel om de enkelte bygningsdeles alder.
Kommunens engagement i museets nærmeste omgivelser er ved at tage
form. Således er den første del af omlægningen af Søllerød Gadekær udført
i 1995, ligesom genskabelsen af hulvejen mellem Søllerød og Øverød er
indledt. Elmesygen har betydet, at en stor og karakterskabende flerstammet elm, der skærmede for museets forfaldne udhuse mod kirkegården, er
blevet fældet. Derfor forbereder kommunens gartnerafdeling en omlæg
ning af hele haveområdet mellem Mothsgårdens bygninger, gadekæret og
kirkegården.
År efter år har vi fremhævet vort magasinproblem med vekslende op
timistiske/pessimistiske ord. Lad os denne gang blot konstatere, at en
betryggende placering i nærheden af museet af vore over 30.000 gen
stande endnu ikke er blevet løst. E t indbrud i det ene af vore tre magasiner
(på Skovlyskolen i Øverød) omkring juletid har ikke løst problemet, men
blot understreget behovet for en indsats til redning af vor fælles kulturav.
N oget lignende kan siges om imprægneringsproblemet på mange af
vore store museer med Tøjhuset i spidsen. D D T og andre giftige stoffer
på landets museer fik stor pressebevågenhed i efteråret. Da Søllerød museumssamlinger er grundlagt af en gartner tilbage i 1920’eme siger det
næsten sig selv, at vi også har dette problem inde på livet. Museet råder
over en ganske fornem dragtsamling fra 1 800-årenes bondetøj til borger
skabets elegante selskabsdragter. V i blev allerde i 1990-91 opmærksomme
på problemet, idet en del af tøjet var søgt konserveret med »ukrudtsmid
let« Lindan. En del af tøjet er siden blevet renset, men vi mangler stadig
en 6-7 dragter med tilbehør, og det er naturligvis dem, der kræver den
mest kostbare konservering.
É t årelangt ønske blev opfyldt i 1995, idet museet den 14. december fik
overdraget bibliotekssystemets næsten ti år gamle bil: En velholdt Ford
Transit med god plads til de genstande, som det hidtil har været så be
sværligt at fragte mellem museet og magasinerne i Skovlyskolen, på
Hegnsgården og i Mariehøj centret, for ikke at tale om afhentning af nye
genstande, lån og materiel til udstillingsvirksomheden.
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PER SO N A LE

F rivillig stab

Museets faste stab er af samme omfang som i de foregående år. Museets
mangeårige sekretær Sonja Nielsen fratrådte den 3 1. januar og blev afløst af
Inge Lund-Andersen, som netop den 1. februar fejrede 25 års jubilæum i
kommunens biblioteksvæsen og som nu havde lyst til at se tingene fra en
lidt anden vinkel. Lisbeth Ellekilde afsluttede sin halvårsansættelse den
20. januar. Dermed havde hun skabt grundlaget for den mere permanente
Vedbæk- og Skodsborgudstilling i den østlige del af museets udstillings
bygning. Peter M .M . Christensen har gennem hele året været engageret i
museets større projekter. Det gælder ikke mindst forberedelsen til ud
stillingen »Søllerød i sort og hvidt« og medforfatterskabet til bogen af
samme titel. Mange gæster vil desuden kende Peter Christensen fra hans
dynamiske og engagerede weekend-vagttjeneste. Søren Saugmann blev an
sat fra den 20. februar og har fungeret som museets daglige kustode med
et alsidigt og centralt virkeområde. Joan Nielsen sluttede den 28. februar
sin mangeårige ansættelse som studentermedhjælp og weekend vagt. Inge
Panduro og Kirsten Schmidt har dels fungeret som weekend-vagter, dels
deltaget aktivt i udstillingstilrettelæggelsen. Kirsten Schmidt påtog sig
dertil et hovedansvar for tilrettelæggelsen af servietringeudstillingen,
hvor hun på overbevisende måde skabte de rammer, hvori de 499 servi
etringe blev udstillet. Fotograf Ida Lindqvist har været tilknyttet fra den
i.ju n i til midten af december og løst adskillige fotografiske opgaver i
kommunen, ikke mindst til Kulturslangen og Kikhanerende-projektet.
Hun er nu afløst af fotograf Ole Tage Hartmann, der med base på B y
historisk Arkiv allerede har løst flere påtrængende fotografiske opgaver på
kompetent vis.
Museet har også i 1995 haft stor glæde af de to con-amore-medarbejdere: Grete Hoppe og Aksel Skjødt. Grete Hoppe har med stor konsekvens
klippet ud af aviser og bygget videre på museets scrapbog, og har især ydet
en stor indsats ved at bistå i den kontormæssige side af registrerings
arbejdet. Aksel Skjødt løser fortsat med utrættelig energi både mulige og
umulige opgaver med stor opfindsomhed.
Det faste personale på Mothsgården består af museumsinspektør Niels
Peter Stilling (hel tid), museumssekretær Inge Lund-Andersen (4/5 tid),
vicemuseumsinspektør Jens Johansen (1/2 tid) og antropolog Peter R.
Sorenius (1/2 tid). De to sidstnævnte er desuden ansat halvtids ved K ø 
benhavns Amtsmuseumsråd med nyere tid som særligt arbejdsområde. I
1995 har engagementet for Københavns Amtsmuseumsråd i høj grad be
stået af forberedelser til K-96-udstillingsprojektet Rejse til lys og luft. Side

løbende med dette har Peter Sorenius fortsat sit arbejde med en bog om
Vallenbæk kommunes nyere historie.

Palle Bræstrup
19 0 8 -19 9 5

Svend Otto
Andersen
19 11-19 9 5

Bodil Weise
19 16 -19 9 5

Der har været et stort mandefald omkring museet i 1995: Vi regner gerne
dem, der i årenes løb har deltaget i museets studiekredse som en del af den
frivillige arbejdsstab, eller vennegruppe. H er er blevet udklækket mange
lokalhistoriske projekter, og mens nogle medlemmer falder fra, kommer
andre til med nye ideer og bidrag. I 1995 bestod museets projektgruppe af
omkring 20 medlemmer.
M en året har også bragt tre dødsfald: Den 22. april døde ti dl. inspektør
Palle Bræstrup (f. 16/5 1908). Palle Bræstrup har bidraget med en enkelt
artikel i Søllerødbogen, nemlig i 1986, hvor hans solide afhandling om
Frederik VIPs grotte i Skodsborg bl.a. rammede en pæl igennem myten om,
at grotten skulle være opført af sten fra Schlesiens drypstenshuler. Palle
Bræstrup hørte til pionererne i projektgruppen, hvor han deltog fra be
gyndelsen i 1985. Desuden hjalp han i adskillige år til med registrerings
arbejdet på Byhistorisk Arkiv, foretog flere transkriptioner af svært til
gængelige 17-1800-tals tekster og samlede endelig materiale sammen til
belysning af vore vejnavnes historie, et arbejde der var blevet indledt af
ingeniør Sofus Larsen i Søllerød Kommune, men desværre endnu ikke
publiceret.
Den 1 1 . maj døde en af Vedbæks gamle pionerer, hvis slægtshistorie
lokalt kan føres generationer tilbage, fhv. cykelhandler Svend Otto Ander
sen (f. 9/7 19 11) . Svend Otto havde jo nærmest monopol på Vedbæks
historie, men var da heldigvis åben over for, at en yngre generation blan
dede sig, blot de havde læst på lektien. Svend Otto bidrog ligeledes med
en enkelt artikel til Søllerødbogen, nemlig det store arbejde om Vedbæks
håndværkerforening: Fotografiet fortæller - Per Nilens 25 års håndværkerjubilætim i Vedbæk 19 23, i årbogen 19 9 1. Med udgangspunkt i et gruppefo
tografi med 56 personer (hovedsageligt mænd) samlede Svend Otto op
lysninger om praktisk taget alle deltagere i en fest for Vedbæks ledende
håndværker. På den måde var det muligt at give et indgående billede af det
særegne håndværkersamfund i stationsbyen Vedbæk i i9 2o ’erne. Svend
Otto deltog ligeledes i det historiske værkstedsarbejde næsten fra be
gyndelsen, idet han fra 1984 var medlem af studiekredsen om erindringer på
Byhistorisk Arkiv, og i øvrigt forærede mange fotografier, dokumenter og
genstande til arkiv og museum. På den faste Vedbækudstilling på Mothsgården kan adskillige af djsse gaver beses.
D et tredie dødsfald fandt sted få dage senere, idet et afholdt medlem af
erindringsstudiekredsen Bodil Weise (f. 6/2 19 16 ) døde den 21. maj. Som
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Foto af pionérerne
inden for studie
kredsarbejdet udi
Søllerødhistorien,
omkring 1985. Fra
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skoleinspektør
Knud Weise, direk
tør Peter Kalko,
Bodil Weise (19161995) og daværende
arkivleder Niels Pe
ter Stilling.

Svend Otto Andersen og Palle Bræstrup bidrog Bodil med en enkelt arti
kel til Søllerødbogen, i 1987, hvor hendes erindringsartikel Fra Skagen til
Søllerød dokumenterer, at også nyeste tid har en interessant historie at
fortælle, nemlig om tilflytningen til en forstadskommune. Skønt Bodil i
bedste danske tradition engagerede sig i den nye egns foreningsarbejde,
spøgte hun ofte med, at hun »jo kun var en til Hytter«. Hun blev i 1938 gift
med en »ægte« indfødt, lærer, senere skoleinspektør Knud Weise, og de
bosatte sig i kommunen i 1945. Bodil og Knud Weise var med i studie
kredsen fra det første møde i 1983, og Bodils engagement i det historiske
arbejde førte hende også til at skrive en stor artikel om sin Skagens-slægt,
der blev trykt i Vendsyssels Årbog.
Der er god grund til at udtrykke taknemmelighed til de tre pionerer
inden for det lokalhistoriske arbejde. De var i allerhøjeste grad med til at
bane vejen for den genvakte interesse for aktiv indsats på det historiske
område i 1980’erne - den flotte Søllerødtradition, hvis hovednavne er
Hans Ellekilde, Gunnar Sandfeld, Roar Skovmand ogAnnalise Børresen.
Måske er det passende at afslutte denne lange årsberetning med at
konstatere, at yderligere oplysninger om Søllerød Museum fås i sammen
trængt form på Internet - Moderne tider!
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Vedbækfundene
Beretning 1995
A f Bente Jønsson

Stenalderværksted

Forår er ensbetydende med værkstedsaktiviteter på Vedbækfundene. De
årligt tilbagevendende stenalderværksteder i maj måned er efterhånden så
kendte i vide kredse, at samtlige værkstedsdage er besat allerede i februar
måned. Således også i år, hvor de fire værksteder summede af liv og glade
stemmer, mens fiskesuppen kogte over en sagte ild, og flintsmed Thorbjørn
Petersen lærte børnene teknikken i dette ældgamle håndværk. Det var
stolte elever, der forlod flintværkstedet med deres egne selvgjorte tværpile.
I tilknytning til aktiviteterne har museet fremstillet en folder med tekst
af Tove Woller og Pernille Foss. H er beskrives fremgangsmåderne ved frem
stilling af blandt andet lerlamper, skindpunge og benprene. Folderen blev
præsenteret i forbindelse med en lille særudstilling i sommer om årets
værkstedsaktiviteter.
I efterårsferien var Vedbækfundene med i projektet: »Danske museer
fortæller landskabshistorie« i tilknytning til Det Europæiske Naturbeskyt
telsesår 1995. I alt 80 museer deltog, på Vedbækfundene vistes: Hellige
billeder i landskabet - om gudetro i bronzealderen - en særudstilling om

Redskaber fra det
bondesamfund, der
for 4.500 år siden
boede nær ved Kikhanerenden. Fra
Ebbe Schousboes
samling.
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fundet i Ebbe
Schousboes have i
Trorød. Tabt for
ii.ooo år siden af
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muligvis mistet i
forbindelse med
jagt-

Frederik VII

Sollerødegnens helleristninger og skåltegnssten, hvortil museet udarbej
dede en folder med turforslag i området.
Blandt de genstande museet med særlig glæde har modtaget i år er
ingeniør Ebbe Schousboes fine lille oldsagssamling. Samlingen blev for år
tilbage registreret, men er nu overdraget til Vedbækfundene. Hovedpar
ten af genstandene er fundet i Ebbe Schousboes have ved Kikhanerenden
i Trørød og spænder i tid fra den tidligste jægerstenalder over bonde
stenalder og bronzealder til jernalderen. Udvalgte genstande fra sam
lingen vil kunne ses frem til påsken 1996 i særudstillingen: Danmarks
Oldtid - i baghaven. Nedenfor i artiklen E71 spydspids fra Trørød fortælles
nærmere om et af de mange spændende fund fra Schousboes samling.
Museets store projekt Øresund - kulturelt bindeled i jægerstenalderen er
desværre af flere grunde - ikke mindst de økonomiske - blevet skrinlagt.
M en gode kontakter er knyttet til fagfæller over Sundet, og der er fortsat
planer om at udgive en bog om emnet.
Vedbækfundene har også i år haft flere besøg af kolleger, blandt andet
fra Kalundborg Museum, Greve Museum, Græsted Lokalhistoriske Arkiv
og den store amatørarkæologiske forening »Tværpilen«. Ligesom Køben
havns Universitet og Folkeuniversitetet i løbet af året har haft Vedbæk
fundene på undervisningsskemaet. Hertil kommer de mange daglige be
søg af skoleklasser med omvisninger i udstillingen samt lærerkurser. I
september viste Bente Jønsson rundt i Jægersborg Hegn, hvor de vigtigste
af skovens mange bronzealderhøje blev præsenteret. Omvisningen skete i
forbindelse med forberedelserne til et stort egnsspil i Nærum, der vises i
foråret 1996. T il rundvisningen var udarbejdet folderen: På sporet a f bron
zealderen i Jægersborg Hegn.
Endelig kan nævnes, at museets udstilling Frederik VII —kongelig arkæo
log i sommer har været vist på Jægerspris Slot, men nu er returneret til
Vedbækfundene.
Museets faste stab består fortsat af museumsassistent Ulla Birkved, museumspædagog Jen s Bruhn og daglig leder Bente Jønsson, alle på deltid. Til
varetagelse af publikumsformidlingen på weekends og helligdage har i år
været ansat studentermedhjælperne Hoda El-Shamouby, Anna-Katrin M atras, Ulla Wagner Smith, Cecilie Krause og Pernille Foss. De to sidstnævnte
har også deltaget i museets arbejdende værksteder sammen med flintsmed
Thorbjørn Petersen og stud.mag. Tove Woller.
Vedbækfundene har i år haft 13.893 besøgende, hvilket er en lille stig
ning i forhold til de foregående år.

En spydspids fra Trørød
A f Bente Jønsson

Keltisk jernalder

Det sker af og til, at der i en museumssamling indgår genstande, der giver
mulighed for at betragte egnens lokale forhold i et større perspektiv. Det
gælder således en spydspids af ben, som museet har modtaget i forbindelse
med ingeniør Ebbe Schousboes overdragelse af sin fornemme oldsagssamling til Vedbækfundene.1
Spydspidsen, der er fundet i Schousboes have tæt ved Kikhanerenden i
Trørød, er lavet af en rørknogle, sandsynligvis skinnebenet fra et får.
Knoglespydspidsen har skråt tilskåret od og to borede huller i den brede
ende til at fastholde skaftet. Det er en våbenform, der primært synes at
have været anvendt i tidsrummet 500 f.Kr. til år o, den periode der inden-

Benspydspidsen fra
Trorød. 1:1.
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Våbenofferfimd

for nordisk arkæologi betegnes førromersk jernalder eller keltisk jernal
der.
Det er en begivenhedsrig periode i Europa. Den græske verden har
nået sit højdepunkt og har allerede omkring 600 f.Kr. grundlagt kolonier
ved Middelhavets kyst, blandt andet Massalia, det nuværende Marseille. I
Grækenland levede filosoffen Platon (427-347 f.Kr.), og i årtierne efter
350 f.Kr. underlagde Alexander (356-323 f.Kr.), konge af Makedonien, sig
store dele af den kendte verden. I Italien blev Rom en stormagt i løbet af
perioden, mens den omgivende etruskerkultur blev trængt mere og mere i
defensiven. Fra nord truede de keltiske folkeslag, der besad store dele af
Centraleuropa, De Britiske øer, Schweiz, Østrig, Tjekkeslovakiet, Ungarn
og dele af Rumænien. Alt nord for det keltiske område inklusiv Norden
betegnedes Germanien, der stadig befandt sig i forhistorisk halvmørke.
M en afskåret fra omverdenen var man dog ikke, der foregik en livlig
vareudveksling områderne imellem.
Benspydspidsen fra Trørød kendes fra et større område. Lignende
spydspidser er fundet i såvel Danmark, som Sverige, Nordtyskland, Polen
og de Baltiske lande. Altså indenfor det germanske område. Det er først
og fremmest i moser og andre vådområder, benspidserne er fundet, enten
som enkeltfund eller flere tæt samlet, som det eksempelvis kendes fra et
fund med over 40 benspidser fra Pommeren i Tyskland.
I Danmark kendes benspydspidseme fra flere egne af landet. Det kendeste fund, hvori de indgår, er Hjortespringfundet fra Als. Det er landets
ældste våbenofferfimd dateret til 350 f.Kr. Ofringen består af spyd og
lanser af såvel jern som ben og tak, samt sværd, skjolde, ringbrynjer, og så
den berømte båd. Udrustning fra en besejret hærstyrke på omkring 70
mand. A f de fundne spydspidser består 169 af jern og 31 af tak eller ben.
Et andet kendt våbenofferfimd hvori indgår 10 benspydspidser blev
nedlagt i en mose ved Krogsbøl på Nordfyn omkring 100 år efter H jorte
springfundet. Fra samme område i en mose ved Moderupgård nær M elby
er fundet omkring 15 eksemplarer. Beretningen om dette fund er fra
1850’erne og fortæller, at der på samme sted skulle være fundet 300 fuld
stændig ens spidser. Såfremt dette er rigtigt, må der også her være tale om
et våbenofferfimd.2 Fra Brudager på Sydvestfyn kendes et enkelt fund,
ligesom en enlig benspids er fundet ved Skødstrup mark på Falster. På
Sjælland er der i en lille mose ved Stenløse i Østsjælland fundet 13 ben
spidser, hvoraf de ni lå tæt samlet. Måske er der også her en lille våbenof
ferplads, eller måske er der tale om en yndet jagt- eller fiskeplads, hvor
spidserne er gået tabt. E t spyd kan jo have flere anvendelsesmuligheder.
Fra egnen omkring Værløse kendes 9 eksemplarer fra forskellige fund
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Germanske krigere

Bondesamfundet

steder, og fra Hundesø M ose ved Jægersborg i Gentofte er fundet et
enkelt eksemplar.3 T il denne række føjer sig nu museets nyerhvervede
eksemplar fra Trørød.
Benspydspidserne forklares oftes med, at der skulle være mangel på jern
i det germanske område. M en en forklaring kan også være, at benspid
serne har været nemme og hurtige at fremstille, og i kamp har de været
næsten lige så effektive og dødbringende som jernspyddene, når de brug
tes som kaste- eller stødspyd. Netop det at kaste et spyd særdeles langt og
præcist var et af den germanske krigers specialer, fremgår det af den
romerske skribent Tacitus’ (ca. 5 5-118 e.Kr.) berømte skrift Germania.4
N u var førromersk jernalder ikke kun en periode præget af krig og
stridigheder, som man måske kunne få indtryk af udfra våbenofferfundene. Tværtimod levede man i fredelige bondesamfund. Landet var på
dette tidspunkt et åbent kulturlandskab, hvor stort set det meste af den
oprindelige urskov var borte. Udgravninger fra blandt andet Hodde i
Vestjylland viser, at de første indhegnede landsbyer opstår på denne tid,
og det landsbyfællesskab begynder, der har varet helt op til vor tid.5
Fundene fra perioden er ikke overvældende i antal, hvilket tildels skyl
des, at der i datidens gravskik sjældent blev medgivet værdifulde ting som
gravgods, hvorfor en stor del af fundene fra denne tid består af offergaver
nedlagt i vådområder.
De importerede genstande samt våbenofferfundene viser os et organi
seret samfund, hvor der kunne samles hærenheder af en vis størrelse un
der våben. Dette tyder på, at der må have været stormænd, som havde så
meget magt og anseelse, at det rakte ud over landsbyniveauet.
Fra Søllerødegnen kendes fra perioden oldtidsagrene i Geel skov.6 De
mange oldtidsagre og fundet af benspidsen fortæller os, at der på denne
tid må have været et større bondesamfund med våbenføre mænd i egnen
mellem Vejlesø og Øresund.

N OTER

1. Museet har tidligere modtaget to smukke og sjældne halsringe dateret til Yngre
Bronzealder (ca. år 1000 - 500 f. Kr.) fundet af Ebbe Schousbo i hans have til
huset i Trørød. Fundet er beskrevet af Svend Aage Knudsen i Søllerødbogen
1978, s. 85ff.
2. Jfr. Flemming Kaul: Da våbnene tav. Hjortespringsfundet og dets baggrund.
Nationalmuseet, 1988.
3. Jfr. Jørgen Seit Jespersen: En håndfuld spvdspidser. Arsskrift, Historisk Fore
ning for Værløse kommune, 43. årgang 1991. Se også Svend Aage Knudsen:
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Landskab og Oldtid - Atlas over Søllerød og Lyngby-Taarbæk kommuner.
Søllerod, 1982.
4. Jfr. Niels W. Bruun og Allan A. Lund (udg.): Tacitus Germania, bd. I, Wormianum 1974.
5. Jfr. generelt Lotte Hedager: Politikens Danmarkshistorie, bd. 2. København
1988.
6. Viggo Nielsen: Agerlandets historie. (Danmarks Natur bd. 8, København
1982), s. 23-28. A. Howard Grøn: Kartografiske træk a f Geels Skovs historie,
Søllerødbogen 1945. Jfr. også generelt arkæologen Svend Aage Knudsens
fremragende pionerværk om oldtidens Søllerødegn: Landskab og Oldtid - Atlas
over Søllerød og Lyngby-Taarbæk kommuner, Søllerød, 1982.

Byhistorisk Arkiv
for Søllerød Kommune
Beretning 1995
A f Jens Henrik Tiemroth

1 1995 har Byhistorisk Arkiv på GI. Holtegård modtaget 1.107 henvendel

Tilvækst

ser fra borgere inden og uden for kommunen og fra de kommunale for
valtninger og institutioner.
Disse henvendelser kan f.eks. dreje sig om en fjern forfader, hvor fami
lien senere er flyttet fra kommunen, eller omvendt om en ejendom, som
en tilflytter har erhvervet og nu vil vide noget om. Et andet typisk eksem
pel er borgeren, der inspireret af en lokalplandebat ønsker mere fyldest
gørende besked om byudvikligen i sit område, og endnu et eksempel er
forskeren, der efterlyser materiale til en afhandling, hvor Søllerødforhold
indgår med større eller mindre vægt. Som noget relativt nyt kan endelig
nævnes henvendelser fra kommunale forvaltninger og institutioner, der
søger dokumentation for sagforhold i den ældre del af deres arkiver, som i
disse år er ved at blive overdraget til Byhistorisk Arkiv.
En uomgængelig forudsætning for at vi kan besvare henvendelser om
livet i Søllerød kommune i fortid og nutid er, at vi løbende modtager
materiale ikke blot af kommunal oprindelse, men også (og navnlig) fra
privat side. I årets løb har vi haft 92 journaliseringer, som er blevet fordelt
på følgende arkivkatagorier:
Personarkiver: 16
Foreningsarkiver: 7
Erhvervsarkiver: 2
Kommunale forvaltninger og institutioner: 5
Institutioner uden for kommunen: 3
Samlinger: 14
Dvs. ialt 46 arkivfonds
Fotos: 5 albums samt 350 enkeltfotos
Film og video: 1 bånd
Stik og tegninger: 4
Plakater og plancher: 16
Kort og bygningstegninger: 60
! 72

Kort fra 164.9 og
1720

August Strindberg i
Holte

Hertil kommer en ikke-opgjort vækst i bogbestanden og i samlingen af
småtryk, der bl.a. består af avisudklip om Søllerodforhold. Tids- og emnemæssigt kaster tilvæksten lys over mange sider af Søllerødhistorien,
hvoraf enkelte skal blive omtalt i det følgende.
G år vi meget mere end et århundrede tilbage i tiden, er det nu en gang
således, at de fleste oplysninger om vores egn hidrører fra undersøgelser
af unikt materiale på de statslige institutioners læsesale. Heldigvis har de
seneste års udvikling inden for farvekopieringsteknikken medført, at man
nu kan bestille prisbillige og teknisk tilfredsstillende kopier af arkivalier,
der med udbytte kan bruges som studieobjekter og i udstillingssammenhæng. Det gælder således de kort over Københavns amt, dateret 1649 og
1720, som vi har modtaget fra Det kongelige Biblioteks kort- og billedsamling. Kortene afpejler en stadig mere effektiv centraladministra
tion, men de er blevet til i forskellige situationer. Mellem de to korts
tilblivelse ligger statsomvæltningen i 1660, hvor den gamle danske adel
blev berøvet sin politiske magt og sine økonomiske og sociale privilegier.
En væsentlig del af magtgrundlaget for den nye enevælde var en loyal
embedsstand, og blandt dem, der nåede så langt i systemet, at de opnåede
det eftertragtede adelsskab, var skibskonstruktøren Diderich de Thurah, og
hans mere kendte bror Laurids, generalbygmester og den danske sen
baroks mest fremtrædende arkitekt. Han er ikke mindst berømmet for
den smukke GI. Holtegård, som han byggede som sommerbolig til sig
selv, og hvor Byhistorisk Arkiv i dag (endnu - jfr. efterskriften) har til
huse. Herom kan læses i Søllerødbogen 1980 (Charlotte Iversen: GI. H oltegaard. En bygningshistorisk beskrivelse) og 1987 (Hans Thueslev: T h u 
rah og Holtegaard). Fra en efterkommer af Diderich har vi modtaget
fotografier af det originale adelspatent, der blev udstedt i 1740.
Undtagelsesvis har vi i 1995 ikke indhentet materiale om ejendoms- og
personhistorie i 1700- og 1800-tallet fra Statens Arkiver, hvor menig
mand, hvis tilværelse nidkært blev administreret ovenfra, er rigt repræsen
teret. T il gengæld har vi i forbindelse med et forskningsprojekt fra Dansk
Folkemindesamling modtaget materiale om en anden side af disse menne
skers liv, nemlig en registrering af træer i Søllerød Kommune, hvortil der
er knyttet forskellige former for traditioner, ritualer, trosforestillinger
mm., som først kirken og siden videnskaben har gjort sit bedste for at
udrydde.
Videnskabsmandens kamp og sejr over en udspekuleret repræsentant
for den overtroiske almue var netop emnet for den svenske multikunstner
August Strindbergs novelle, Tschandala, der ligesom andre af hans værker,
herunder verdensdramaet Frk. Ju lie, er skrevet med baggrund i hans
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Under sit ophold
på Skovlyst kom
August Strindberg
til at indlade sig
seksuelt med for
valterens halvsøster.
I et brev til forfat
teren og oversæt
teren Peter Nansen,
dateret 6/3 1889,
har Strindberg teg
net pigen: »Så här
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Et arbejdssjak hol
der hvil under an
lægget af vejen gen
nem Trørød skov.
Fotografiet er da
teret 1905, og nr. 3
fra venstre er ar
bejdsmand Jens An
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søn har skænket
billedet til Byhisto
risk Arkiv.

Mandtalslister

korte, men begivenhedsrige ophold på Skovlyst, det nuværende Geelsgård.
Strindberg boede i Holte i 1888-1889 ° g havde bl.a. planer om at oprette
et skandinavisk forsøgsteaterpå Hotel Nyholte, der indtil 1977 lå ved Konge
vejen, hvor denne i dag krydser Øverødvej. Om Strindbergs ophold på
Skovlyst kan bl.a. læses i Gunnar Sandfelds artikel i Søllerødbogen 1982
(Gjeltehus - Skovlyst - Geelsgård). I forbindelse med GI. HoltegaardBreda Fondens udstilling om Strindberg og fotokunsten (i januar-februar
1996) har der været lejlighed til at tage hans virke i Holte op på bredere
basis, hvilket fremgår af en artikel i kataloget. Vi har i denne sammen
hæng erhvervet kopier af en række af Strindbergs breve fra Holte, som
befinder sig i Det kongelige Biblioteks håndskriftafdeling.
Det var på denne tid, at villabyggeriet begyndte at sætte sit præg på
kommunen. Befolkningsudviklingen kan følges i de kommunale mand
talslister, som blev ført med ganske få års mellemrum i perioden 19031948. Disse lister, som desværre ikke indeholder oplysninger om børn
under 15 år, er nu i deres helhed overgået til Byhistorisk Arkiv sammen
med andet befolkningsmateriale fra dette århundrede. Fra denne periode,
hvor det danske samfund som helhed gennemgik voldsomme forandrin
ger af politisk, social, økonomisk-teknisk og kulturel karakter, begynder
det private materiale i Byhistorisk Arkiv at flyde mere rigeligt i form af
fotografier, breve og retslige dokumenter. Gennem en af årets afleverin
ger har vi også fået et blik tilbage i den forrige tidsperiode, set gennem det
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Dette foto er taget
et par år senere end
det foregående.
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Vejlegårdens jorder
i Øverød. Manden
med sixpence kald
tes for »KrølleHans«. Til højre
for ham står Jens
Anton Larsen. He
stekræfterne levere
des af »Gamle Jas«
yderst t.v.

Jens Anton Larsen

Vognmand Peter
Vilh. Rasmussen

københavnske nationalliberale borgerskabs briller. Afleveringen strækker
sig fra magisterpromotionen i Lunds domkirke i 1820 over hyldestsange
til junigrundloven og frem til en lovprisning af landliggeriets hygge på
forskellige, navnlig nordsjællandske lokaliteter, i perioden 1865-1890.
Materialet kan henføres til et grossererhjem på Attemosevej, hvor den
yngre generation af familien bosatte sig, og det er nu blevet overgivet til
arkivet af en efterkommer.
Den nye villabefolkning og arbejderne havde fælles interesser i ud
bygning af kommunen med skoler, gas, vand, el, kloak og veje. Herom har
arkivet for nylig modtaget en række fotografier fra en søn af arbejdsmand
Jens Anton Larsen. Ved sit giftermål i 1905 boede han i Suhmsminde, det
gamle —i 1959 nedrevne - landsted i Øverød, der nu var bolig for flere
arbejderfamilier. Han var ansat ved Holte gasværk fra 1907, formentlig fra
værkets start, til slutningen af 4o’erne, men af billederne fremgår, at han
også tog del i vejbyggeriet, gravede tørv og hjalp til ved traktørstedet ved
Nærum skovløberhus. Lidt højere på den sociale rangstige stod Peter Vil
helm Rasmussen, en tilflytter fra Blovstrød, der o. 1910 bosatte sig nord for
Rudersdal og senere blev vognmand i Holte Taxa, hvorfra vi tidligere har
fået materiale. Denne gang drejer det sig om dokumenter og fotografier
om familien og huset, der stadig eksisterer, klemt inde mellem ISS-byggeriet og Kongevejen.
Mens kommunens yderkanter langs hovedfærdselsårerne hurtigt blev
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A rkivalier fra
Hattefabrikken

Søllerød i sort og
hvidt

urbaniseret, bevarede den vidtstrakte, midterste del længe sit landbrugsmæssige præg. Om kontinuiteten for en ejendom i Trørød fra det tids
punkt grunden blev udstykket i 1849 fra en af gårdene (matr.nr. 5), vidner
en række papirer, som er overladt til arkivet af en efterkommer i for
bindelse med, at familien nu står for at afhænde ejendommen. De har især
værdi ved at indeholde et omfattende materiale om grønthandler Chr. P.
Nicolaisens økonomiske forhold. I 1916 byggede han hus på grunden.
Længere østpå, ude ved Sundet, blev Skodsborg Hattefabrik etableret i
19 13. Historien om arbejdsforholdene på hattefabrikken frem til luknin
gen i 1970 er beskrevet i Søllerødbogen 1992 (Christian Reinhold: På hat
med et halvt århundrede). En af de mere fremtrædende hattearbejdere var
Lauritz Olsen, hvis datter har udlånt en række fotografier til affotogra
fering i arkivet, vedlagt personalhistoriske oplysninger fra 19 14 og frem til
o. 1955, hvor Lauritz og hans søster Anna Christensen modtog Frederik
9.s fortjenstmedalje ved Dansk Hattefabrik A/S’s 50 års jubilæum i 1955.
Hertil kommer, at Torben Senn, søn af fabrikkens sidste administrerende
direktør, i lighed med sidste år har skænket en del værdifuldt materiale om
fabrikkens virksomhed. Det drejer sig bl.a. om fotografier fra 50 års jubi
læet, fra arbejdsprocesser på fabrikken og fra udstillinger ude og hjemme
af firmaets produkter. Skodsborg Hattefabrik var ikke alene områdets
betydeligste virksomhed, det er også den, hvis historie kan dokumenteres
mest fyldigt og alsidigt i arkivet.
Året 1995 viste også, at den tidsperiode i kommunens historie, der på
væsentlige områder er bedst belyst, er besættelsestiden 1940-1945. At
dømme efter den litteratur, der udkom i anledning i 50 året for Danmarks
befrielse, gælder dette også landet som helhed, omend vi tilsyneladende
indtager en slags førerstilling med hensyn til belysning af »tabernes histo
rie«, dvs. dem der af den ene eller anden grund nærede sympati for den
tyske sag. D er var ikke flere nazister i Søllerød kommune end andre
steder; når vi er så godt orienteret om nazismen i Søllerød skyldes det et
omfattende (og heldigt) indsamlingsarbejde, som blev foretaget af Jørgen
Berg og Jens Bruhn i forbindelse med udstillingen Søllerød i sort og hvidt på
museet på Mothsgård og bogen af samme navn, hvor vi, som tiden an
tyder, også tog denne mere følsomme side af besættelsestiden op. At bog
og udstilling har vakt interesse ses af en række kommentarer og nye af
leveringer af materiale til arkiv og museum, et emne som behandles i en
anden artikel i dette års Sollerodbog.
Efterkrigstidens »økonomiske genopretning« blev basis for det såkaldte
velstandssamfund med dets særlige vækstdynamik og med opløsningen af
det traditionelle forhold mellem land og by. Folketallet i Søllerød koml 77

Æbleplukkende
kvinder på ejen
dommen »Breida
blik« på Vejlesøvej i
Holte, der under
besættelsen var tilhørssted for Natio
nalsocialistisk Ung
dom. Arbejdet i be
vægelsen var stærkt
kønsopdelt, hvilket
var med til at øge
nazismens populari
tet blandt kvin
derne, da det for
lenede kvindearbej
det med en vis sta
tus.
Foto på Byhistorisk
Arkiv, indkommet i
forbindelse Søllerød

i sort og hvidt.

Valdemar Hansen

Personale

mune, der ved befrielsen lå på o. 14.000, steg således fra o. 17.500 til o.
27.000 i tiåret 1952-1962. Fra denne periode, hvor »Parcelhus-Danmark«
tog form, men hvor typehusbyggeriet endnu ikke var enerådende, har vi
modtaget en række sager fra et arkitektfirma i Nærum. En lokalhistorisk
aktiv borger fandt dem på loftet i sit nyerhvervede hus.
Et tværsnit gennem mere end et halvt århundrede får vi gennem et
arkiv fra lokalpolitikeren Valdemar Hansen, som vi har modtaget af hans
enke. Valdemar Hansen var født og opvokset i Holte og var kommunalbe
styrelsesmedlem for D et konservative Folkeparti, indtil han efter valget i
1985 fulgte den tidligere borgmester Birgitta Broberg over i Det uaf
hængige Højre. Den politisk mere følsomme del af arkivet er klausuleret,
men det omfatter også de mere fornøjelige sider af tilværelsen i form af
materiale fra 1930’ernes og 40’ernes Holte Revyer og kommunalrevyer.
Dette udvalg af stort og småt i Søllerød kommunes historie, som vi
takket være årets arkivafleveringer er blevet klogere på, kan passende
afsluttes med at omtale en række fotos af de forandringer i bybilledet, som
har fundet sted i slutningen af 1995. Optagelserne har været mulige takket
være en midlertidig ansættelse af fotografen Ole Tage Hartmann, som også
har udført andre opgaver for arkiv og museum. Herudover har det faste
personale bestående af arkivar, Jens Henrik Tiemroth og arkivsekretær
Anne-Lise Høck i årets første halvdel væet bistået af Morten Trommer og
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Edith Andersen. Føstnævnte har indsigtsfuldt og med omhu afsluttet nyregistreringen af arkivets kortsamling på edb, og Edith Andersen, har i
samarbejde med vores frivillige medarbejder Jørgen Vagn Jensen, bragt den
manuelle registrering af den store og meget anvendte billedsamling et
godt stykke videre. Endelig har /- B. Friis-Hansen fortsat ajourføringen på
edb af sin højt fortjenstfulde Søllerød-bibliografi.
På grund af mangel på arbejdskraft i årets sidste halvdel har vi desværre
måttet opgive løbende at edb-registrere lokalviserne på edb, et projekt der
blev startet på forsøgsbasis i begyndelsen af året. T il gengæld har vi ud
arbejdet et format til edb-registrering af billedsamlingen og afprøvet den
fornødne billedteknik med godt resultat. Med den rette arbejdskraft vil
det omfattende projekt kunne sættes i gang i det kommende år. Det vil
betyde en hurtigere og sikrere billedsøgning og mindre slid på de origi
nale fotografier.
Flytning a f arkivet
fra GI. Holtegård

Som efterskrift til denne beretning skal fremhæves, at kommunalbestyrel
sen den 28. februar 1996 har besluttet at godkende det meget omtalte
nybyggeri på Sydtorvet i Holte Midtpunkt. Hermed er det endelig af
gjort, at Byhistorisk Arkiv i løbet af 1997 skal flytte fra GI. Holtegård og
ind i det fornyede hovedbibliotek i Holte Midtpunkt. Det bliver nye tider
med nye og spændende udfordringer, men unægtelig også en vemodig
afsked med GI.Holtegård, hvor arkivet siden 1982 har opbygget en vis
position både indadtil blandt kommunens borgere og udadtil som »lan
dets smukkeste lokalarkiv«. Drømmen om et kulturhistorisk center i sam
arbejde med vore naboer på Gl.Holtegård har således måtte skrinlægges.

Historisk-topografisk Selskab
for Søllerød Kommune i 1995
Beretning
A f Erik Helm er Pedersen

Målsætning fo r
kultur- og
fritidsområdet

I et lettere anfald af mismod kunne man som formand for et historisk
topografisk selskab nok finde på at stille sig selv det klassiske spørgsmål
angående den igangværende virksomhed: Hvad skal det nytte? D et lokal
historiske budskab kan være svært at sælge i dag, må man ofte konstatere.
Straks derpå husker man sig selv på, at en konstateret mangel på gennem
slagskraft ikke bare kan tilskrives omgivelsernes manglende interesse. Det
kan også skyldes den måde, hvorpå man forsøger at kommunikere med
omgivelserne. Og her må man være ærlig nok til at indrømme, at der
kunne gøres meget mere og sikkert meget bedre, end tilfældet er.
Det er på få år lykkedes en fhv. TV-journalist at slå sit navn op som den
københavnske arkitekturs altfavnende redningsmand, idet et indpodet
skærmbillede af den pågældende bidrager til at fastholde publikums op
mærksomhed og sympati, også langt ud over budskabets kulturhistoriske
værdi. Vi lever i massemediernes tidsalder, og det må man nok tage bestik
efter. På den anden side er vel netop det talte og skrevne ord ypperligt
egnet til at rundsprede det historiske budskab, som fordrer en vis grad af
eftertænksomhed og forhåndsinteresse for at komme til sin ret. Konklu
sionen må da nærmest være den, at nok skal man eksperimentere med nye
kommunikationsmetoder; men derfor skal man ikke opgive de velprøvede, traditionelle metoder.
En anden grund til at foretage en sådan selvransagelse er den, at Børneog Kulturudvalget på sit møde den 14. marts 1996 nedsatte en arbejds
gruppe vedr. kultur-og fritidspolitik i Søllerød Kommune. Denne gruppe
har til opgave at udarbejde en overordnet målsætning for kultur- og fri
tidsområdet i Søllerød Kommune og har til det formål udbedt sig en
række svar fra de berørte grupper og foreninger om deres syn på sig selv
og deres placering i et bredere kultur- og fritidsbillede.
Vi blev stillet fire centrale spørgsmål herom, og det følgende vil da være
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Lokalhistorien

en udvidet besvarelse heraf, idet vi går ud fra, at sagen må interessere vore
medlemmer.
Første spørgsmål drejede sig om, hvordan vi helst ville være kendt i
offentligheden. Herpå svarede vi, at vi først og fremmest ville arbejde for
et aktivt foreningsliv omkring det lokalhistoriske arbejde. Uden en midt
samling af kræfterne kan dette ikke gøres ordentligt og med passende
slagkraft. H ar vi da gjort nok i det forløbne år for vor forenings trivsel?
Vi har i overensstemmelse med vore vedtægter holdt vor årlige general
forsamling. Den fandt sted den 30. maj 1995 og forløb helt som angivet i
indkaldelsen. Je g aflagde den mundtlige beretning og fik den tilbagemel
ding, at vi ikke gjorde nok for at informere vore medlemmer om vore
aktiviteter. Vort nyeste initiativ, nemlig medlemsbladet Nyt fra Lokalhisto
rien tilgik ikke medlemmerne direkte, men kun ad omveje via biblioteker
o. lign.
Vi har derfor taget problemet op igen og besluttet for fremtiden at
udsende bladet direkte til medlemmerne. Det fik vi umiddelbart respons
på, idet der kom omkring et hundrede medlemmer til de to aktiviteter, vi
holdt i efteråret 1995: en kirkegårdsvandring på Søllerød Kirkegård den
18. oktober med Peter M .M . Christensen og undertegnede som omvisere
og en »sensommerudflugt« til lyststederne Enrum og Miramare i Vedbæk
den 19. november, hvor Niels Peter Stilling i rigt mål øste ud af sine store
lokalhistoriske viden, i dette tilfælde om miljøet omkring Strandvejen.
Det må endvidere nævnes i forbindelse med generalforsamlingen den 30.
maj, at vor nye og dygtige kasserer Hemming Hansen kunne fremlægge et
regnskab, der for første gang i flere år udviste et overskud på 20.000 kr.
Det blev naturligvis godkendt med akklamation. Vore sparebestræbelser
synes med andre ord at have båret frugt. På valg til bestyrelsen var H. Bolt
Jørgensen, E ig il Koefoed, Anita Mikkelsen, Tage Lauritsen og Ole Sørensen. De
blev alle genvalgt. Kirsten Rode havde ønsket at udtræde efter mange års
godt arbejde, og i hendes sted indtrådte 1. suppleanten Jen s Johansen som
ordinært bestyrelsesmedlem. Som ny 1. supleant valgtes arkitekt M.A.A.
M artin Ruhow, og som 2. suppleant valgtes teknisk direktør ved Søllerød
Kommune, Carl Steen Berggreen. Efter generalforsamlingen holdt dr. phil.
Ole Benhelsen et spændende foredrag om Teglværker, særlig på Søllerødegnen. Ole Berthelsens bemærkelsesværdige bidrag til Søllerødegnens hi
storie udkom i øvrigt sidst på året 1995, hvor M iljø- og Energiministeriet
i samarbejde med G E U S udsendte Berthelsens pionerværk Fra det nordlige
Sokkelund - Noget om geologi, teglværker, grusgravning og tørveskæring i Søl
lerød, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner.
N år talen er om vore aktiviteter, er det også rimeligt at nævne, at vi i
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Kulturslangen

løbet af 1995 har deltaget i en række møder omkring forberedelserne til
»Kulturslangen 1996«, Søllerøds andel af Kulturby 96-året. På forskellig
måde har vi søgt at gøre vor indflydelse gældende, men må nok erkende,
at den grundlæggende historiske baggrundsinformation her som i andre
sammenhænge bedst og mest professionelt leveres af vor nærmeste samar
bejdspartnere, Søllerød Museum og Byhistorisk Arkiv og ikke af selskabet.
Spørgsmål nr. 2 og 3 i nævnte enquete omhandlede vort bud på frem
tiden og de samarbejdspartnere, vi ville vælge i forbindelse hermed. Her
fremsatte vi det ønske, at såvel kommunale myndigheder som private
virksomheder og enkeltpersoner i højere grad end hidtil ville opfatte sig

Bevaiingsarbejdet

Lokalplan 127/

selv som vore naturlige samarbejdspartnere i forhold til den fremtidige
udvikling på det lokalhistoriske område. Hidtil har vi været henvist til at
komme til orde, når kommunen havde udformet et udkast til en lokalplan
for et fremtidigt byggeri. Dermed var der ikke store muligheder for at
påvirke tingene afgørende. V i har fået en god kontakt til Byplanafdelingen i
Søllerød Kommune, og den har givet os en forhåndsviden, som vi har
kunnet drage nytte af. M en bedre ville det være, skriver formanden for
vort bevaringsudvalg Albert Gehrke i sit bidrag til årsberetningen, om man
kunne finde frem til et »rådssystem« til formidling af evt. divergerende
synspunkter mellem de interesserede parter. Dermed kunne vi komme til
orde, inden principperne for en givet lokalplan var blevet sat på papiret.
En kort oversigt over vort arbejde på bevaringsområdet i 1995 kan
forhåbentlig belyse dette problem nærmere. V i har behandlet sager i til
knytning til ikke færre end otte lokalplaner i 1995. I de fem tilfælde var
der efter vort skøn ikke større bevaringsinteresser på spil, selv om det altid
er betænkeligt som i tilfældet N y Skodsborgbyggeriet at modtage endnu
et forslag til udhuling af de eksisterende fredningsværdier. Generelt må
man desværre konstatere, at årtiers indsats for at bevare et forstadsområde
som Søllerød Kommune som »en grøn kommune« er forgæves, når de
benhårde kapitalinteresser slutter sig sammen.
Vedr. lokalplan 80, Næsseslottet har vi oplevet det særdeles glædelige, at
den nye ejer, Peter Kjær, beredvilligt er gået ind i et samarbejde med
kommunen omkring den historiske park omkring slottet. Efter alt at
dømme kan det renoverede anlæg genindvies i sommeren 1996.
T il lokalplan 124, etagebyggeri ved Øverød, havde vi et modforslag om
tværstillede boligfløje og en reduktion af etagearealet. Kommunens svar
fortjener at blive gengivet ordret: »E n randbebyggelse som foreslået vil
passe udmærket det pågældende sted og støjproblemerne vil kunne løses
tilfredsstillende..«. Argumentationen har, som det vil ses, intet realind
hold og begrunder bedre end noget andet behovet for en rådgivnings
virksomhed på et meget tidligt stade. Endelig er der den nok så bekendte
sag om lokalplan 127, Holte Centerområde. I en række henvendelser til
kommunen samt et indlæg i Det grønne Område den 7. november har vi
skarpt taget afstand fra planerne om at etablere en tilbygning til Holte
Midtpunkt som foreslået i diverse udspil, senest forslag til lokalplan 127.
Vi ville gerne have hjørnebygningen erstattet med noget mere forståeligt
og positivt. M en i skrivende stund må vi konstatere, at vore anstrengelser
også her har været forgæves. Atter her har vi bemærket en form for mod
argumentation, som ikke just glimrer ved en dybere forståelse af vore
synspunkter endsige fremviser en imødekommende holdning.
183

SØLLERØD

KO MMU N E

FORSLAG T IL

LOKALPLAN 127
FOR EN DEL AF HOLTE CEN TER -O M R ÅD E
HOLTE CENTER VEST

TEKNISK FORVALTNING

M ålgrupper

O KTO BER 1995

Det 4. og sidste spørgsmål i nævnte rundspørge gik på en udpegning af
vore målgrupper - nu og i fremtiden. H er konstaterede vi, at vi har en
tradition for at hverve vore medlemmer blandt de midaldrende og ældre
medborgere i vor kommune. Det er vore kernetropper, og dem kan vi
bestemt ikke undvære. M en rart ville det være, om vi kunne komme i
kontakt med de yngre aldersgrupper herude, vel vidende, at de iflg. sagens
natur er travlt beskæftiget med at leve hverdagslivet her og nu. Vi har på
ingen måde opgivet håbet om at få flere medlemmer af denne kategori og
overvejer derfor at få nedsat kontaktgrupper til de miljøer og institutio
ner, hvor de yngre holder til. Desuden er der grund til at understrege, at
den lokalhistoriske forening nærmest pr. tradition har haft et fortrinligt
samarbejde med kommunens museum og arkiv siden foreningens begyn
delse i 1942.
Det var de fire spørgsmål, vi blev stillet, og som vi efter bedste evne har
søgt at besvare. De berører efter vort skøn noget centralt i forhold til vor
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virksomhed og især den del, der vender ud mod medlemskredsen. V i vil
gerne have flere medlemmer, men er på det rene med, at vi må gøre en
kraftanstrengelse for at gøre os fortjente hertil. Som så ofte før må jeg da
referere til årets Søllerødbog som det mest prægnante udtryk for, hvad vi i
samarbejde med museet kan præstere på det lokalhistoriske område. Den
er som sædvanlig redigeret af Niels Peter Stilling under medvirken af Jens
Johansen og indeholder ud over diverse beretninger fem artikler om så
forskellige emner som striden om Nærum K ro i 1790’erne og en slægtshi
storie om Attemosevej 33 med den meget sigende undertitel »En lille
historie om skjult nød i 1950’ernes Søllerød«. En så spændende bog må i
sig selv kunne tiltrække mange nye medlemmer! Den bør ligge fremme
hos medlemmerne, således at ens gæster blot ved at kaste et flygtigt blik
på værket får lyst til at blive medlemmer af selskabet.
I det kommende år håber vi at kunne publicere Hans Thueslevs post
hume værk om Bønderne i Holte. En betydelig donation i Thueslevs testa
mente er i sig selv en forpligtelse til at få værket publiceret så hurtigt, det
kan lade sig gøre. Desuden vil vi fortsætte med at bekendtgøre de kom
mende arrangementer i et nyt nr. af »N yt fra Lokalhistorien«.
Vi ønsker fortsat at gøre en behjertet og velment indsats for at fremme
det lokalhistoriske arbejde i Søllerød kommune og håber fortsat på med
lemmernes opslutning bag dette arbejde.

Selskabets regnskab 1994 og 1995
A f Hemming Hansen

H idtil har regnskabet i Søllerødbogen omfattet en periode, der har ligget omkring to år bagud
fo r det aktuelle år. Denne praksis rettes der herved op på, idet der nedenfor gengives regn
skaber fo r to år, 1994 og 1995 (samt 1993, fo r kontinuitetens skyld).

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 199 4 -31. december 1995
IN D T Æ G T ER
Kontingenter incl. forsendelsesomkostninger
Salg af bøger
Tilskud Søllerød Kommune
Tilskud, andre (til bogudgivelse)

183.330
15.026
24.086
50.000

1994
184.170
19.918
28.925
10.000

16 2 .310
12.808
25.7 10
0

Indtægter

272.442

243-O I3

200.828

Udgifter årbog1
Foreningsomkostninger2
Lagerregulering5

13 I.14 9
42.861
52.400

185.634

190.429
37.284
15.300

Udgifter i alt

228.410

226.909

243.013

44.032

16.104
4.693
2O.797

- 4 2 .18 5
9.187

: 995

x993

U D G IF T E R

Resultat før renter
Renteindtægter
Årets resultat (overskud)

Balancer pr. 31. december 1994

9-347
53-379

og

3 1 4-945

Í 994
22.164

- 32-998

0
0
0
52.400

1993
30.244
150.176
1.0 15
0
3.028
52.400

256.921

236.863

•/-i

1995
53-978
200.967
0
60.000
0
0

00

Boglager3
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0

1995

AKTIVER
Giro- og checkkonto
Girohojrentekonto/Bikuben
Tilgode kontingenter
Båndlagte midler
Tilgode for solgte bøger
Aktiver i alt

4 I -2 7 S

PASSIVER

100.318

79*5 21

112 .5 19

53-379

20.797

- 32 -998

Egenkapital 3 1. december

1 5 3.697

79.521

GÆ LD
Skyldig moms
Gæld vedrørende Sollerødbogen
Tilskud til bogudgivelse (1994)

168.435
O

0
0
0
i/~,
IT|

Gæld i alt

161.248

156.603

I 57 -34 2

Passiver i alt

3 I 4-945

256.92 I

236.863

- 7 - i87

0
0

Kapitalkonto 1. januar
Overfort årets resultat

00

Egenkapital:

1.603
O

342

I55.OOO
2.000

Vedr. 1994-regnskabet:
Revisionspåtegning
Foranstående resultatopgørelse og balance, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreningens
bogføring.
København, den 3. maj 1995

Deloitte ir Touche
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Niels O. Marholt
statsautoriseret revisor

Vedr. 1 99 ¿-regnskabet:
Bemærkninger:
Boglageret, som består af ca. 15.000 enheder af varierende alder, er med dette regnskab helt afskrevet.
Boglageret har været optaget til en symbolsk værdi og vil i fremtiden kun figurere i regnskabet som en
anmærkning.
Salg af boger fra Arkivet vil, som hidtil, blive indtægtsfort i regnskabet.
Nærum, den 7. februar 1996.
Hemming Hansen, kasserer.
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Revisionspåtegning:
Vi har revideret årsregnskabet for 1995 for Historisk-topografisk Selskab for Søllerod Kommune.
Vi har derunder konstateret, at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring. Vi har end
videre konstateret tilstedeværelsen af selskabets beholdninger pr. 31. december 1995.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 1995, dets aktiver
og dets økonomiske stilling i øvrigt.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Søllerod, den 21. februar 1996.
Som generalforeningsvalgte revisorer,
Henrik Støtt
Revisor

Oluf Bang
Revisorsuppleant

N o te r

3-944

1994
168.335

1993
165.000
18.644
6.785

I 7-299
O

I55.OOO

133-149

i8 5-634

I9O.429

12.389

9.915
24.9OO
4.OOO
2.460
O
O

7-5 l8
22.815
4.000

42.861

4 I,2 75

37.284

52.400
-

52.400
0
0

58.100
0
9.600

52.400
0

67.700
- 15.300

0

52.400

52.400

-n
O
O
O

185.634
- I55.OOO
O
O
O
I/-,

190.429

13 3•149
-16 8 .4 3 5
168.435

0
0
''11/-,
1

Skyldig den 1. januar
Skyldig den 3 1. december

1995
1 12.804
16.401

1

i . Udgifter til Søllerødbogen
Trykning
Forsendelsesomkostninger
Andre omkostninger (særtryk)

Kontorhold m.v.
Sekretærbistand betalt til Søllerod Kommune
Revision (1992, 1993 og 1994)
Arrangementer
Jubilæum
Medlemsinformation

19-574
4.000
900
0
5.998

00

2. Foreningsomkostninger

2 I3

0

3. Lagerregulering
Varelager 1. januar
Trykning af jubilæumsbog
Bogen Brandslukning i Søllerød 1792-1992 til lager

52.400

Nedskrivning af varelager
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B E ST Y R E L S E N FO R H IS T O R IS K -T O P O G R A F IS K
SELSKAB FO R SØ LLER Ø D K O M M U N E

I lighed med regnskabet, føres oversigteri over medlemmer a f bestyrelsen hermed
også frem til indeværende år.
Valgt ved generalforsamlingen den 9.ju n i 1994
lektor, dr. phil. Erik Helmer Pedersen, formand, tlf. 42 80 03 82
stadsbibliotekar Karen Lunde Christensen, sekretær, tlf. 45 46 60 00
museumsinspektør Ph. D. Niels Peter Stilling, redaktør, tlf. 42 80 20 46
inspektør Hemming Hansen, kasserer, tlf. 42 89 19 28
arkitekt m.a.a. Albert Gehrke
advokat H. Bolt Jørgensen
advokat Eigil Koefoed
skovfoged Tage Lauritsen
skolekonsulent Anita Mikkelsen
fru Kirsten Rode
overlærer Ole Sørensen
Suppleanter:
arkitekt m.a.a. Jens Johansen
arkitekt m.a.a. Anders Halse (udtrådt pr 1.1.199 5)

FO R R E T N IN G S U D V A L G

Erik Helm er Pedersen
Karen Lunde Christensen
Niels Peter Stilling
Hemming Hansen

BEV A RIN G S U D V A LG ET

Albert Gehrke (formand)
Jens Johansen
Eigil Koefoed
Tage Lauritsen
Anders Halse (til 1.1.199 5)
Niels Peter Stilling

Valgt ved generalforsamlingen den 30. maj 199)
lektor dr. phil. Erik Helmer Pedersen, formand, tlf. 42 80 03 82
stadsbibliotekar Karen Lunde Christensen, sekretær, tlf. 45 46 60 00
museumsinspektør Ph. D. Niels Peter Stilling, redaktør, tlf. 42 80 20 46
inspektør Hemming Hansen, kasserer, tlf. 45 50 56 09
arkitekt m.a.a. Albert Gehrke
advokat H. Bolt Jørgensen
advokat Eigil Koefoed
skovfoged Tage Lauritsen
skolekonsulent Anita Mikkelsen
overlærer Ole Sørensen
arkitekt m.a.a. Jens Johansen
Suppleanter:
arkitekt m.a.a. Martin Rubow
teknisk direktør Carl Steen Berggreen

FO R R E T N IN G S U D V A L G

Erik Helmer Pedersen
Karen Lunde Christensen
Niels Peter Stilling
Hemming Hansen

B EV A R IN G SU D V A LG ET

Albert Gehrke (formand)
Jens Johansen
Eigil Koefoed
Tage Lauritsen
Martin Rubow
Niels Peter Stilling

