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Matthias Moth
- Embedsmand, heksedommer, leksikograf og
landligger i Søllerød
A f Peter M . M. Christensen

M idt i Søllerød som nabo til Søllerød Kirke, kro og gadekær ligger Mothsgården.
Her har Søllerød Museum haft til huse siden 1974. Ejendommen passer godt ind
i de idylliske rammer, men dens omfang er forholdsvis beskede?it, så det kan være
vanskeligt at foj-estille sig, at man her står over for et a f Danmarks ældste
landsteder. Det er ikke desto mindre tilfældet. Gården har sit navn efter en a f de
først kendte ejere, gehejmerådMatthias Moth (1648-1719). Det er om Matthias
Moth, hans familie og hans mangesidede virksomhed, denne artikel først og
fremmest handler. Moths historie er imidlertid også historien om det bedre bor
gerskabs søgen mod sundere omgivelser end det indelukkede miljø bag Køben
havns volde. Søllerød blev et a f de steder, man søgte hen. Mothsgården blev
familien Moths larrdsted og bragte Matthias i nær kontakt med det lokale liv.
Ny fundne kilder bringer os - sammen med kendte, men uudnyttede arkivalier tæt på stedet og livet i Søllerød, som det så ud omkring år 1700.
Foifatteren er født i 1954 og er cand.mag i historie og etnologi. Han er ansat
ved Søllerød Museum, og har tidligere skrevet artiklerne »Søllerød Kirke« og
»En musikalsk sommer i Søllerød 1868 - Edvard Grieg og Danmark« i Søl
lerødbogen 19 9 1 og 1994.

M O T H -F A M IL IE N

Sophie Amalie Moth

Matthias M oth var en af sin tids mest indflydelsesrige mænd. Under den
enevældige kong Christian 5. havde han et ord at skulle have sagt i snart
sagt alle væsentlige anliggender. Alligevel hører han ikke til den kreds af
historiske personer, hvis navn med det samme får genkendelsens klokker
til at ringe. I virkeligheden er der vist flere, der kender Moths søster
Sophie Amalie i forbindelse med hendes pikante forhold til Christian 5 .1
Som kongens elskerinde opnåede hun bl.a. grevindetitel. Mens hendes
fortjenester begrænsede sig til, at hun ikke udnyttede sin position til at
opnå politisk magt, så påvirkede broderen sin samtid på mange områder.
Familien M oth talte mange prominente personer. Familiens stamtavle
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Mothsgården med
middelalderkirken i
baggrunden. Foto
graferet i 1995 af
Peter M.M. Chri
stensen. Hovedbyg
ningens dimensio
ner svarer nøje til
1700-tallets bygning.

Lagen Poul Moth

begynder i 1500-tallet, hvor en Matthias Moth var i tjeneste hos hertug
Albert på Gottorp. Hverken hans føde- eller dødsår kendes, og heller ikke
hans funktion ved det Gottorpske hus. Om hans søn Paul Moth vides til
gengæld, at han fungerede som bartskærer i Flensborg indtil sin død i
1597. Den næste søn i familien Moths arvefølge var endnu en Matthias;
født ca. 1567. Han førte den M oth’ske lægevirksomhed op i de højeste
kredse, da han blev kejserlig livlæge i Wien. Familiens navnetradition blev
ført videre af hans søn, som fik navnet Poul M oth (1601-1670). Staveforskellen bør man ikke hænge sig i, den kan være tilfældig. Poul Moth førte
ikke bare navnetraditionen videre, han kastede sig også med iver over
lægevidenskaben. I 1629 kom han til Danmark for at studere medicin
under de vidt berømte videnskabsmænd Thomas Fincke og Ole Worm.
Poul M oth havde da studeret lægevidenskab i Königsberg i tre år og været
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Frederik 3. 's livlæge

Ida Bureneus Moth

immatrikuleret ved universitetet i Rostock fra 1620 til 1627. Han var
således allerede en dygtig mediciner, da han kom til Kobenhavn, og han
begrænsede ikke sin aktivitet til studierne. På Københavns Universitet
kom han bl.a. snart til at undervise den senere internationalt berømte
anatom Thomas Bartholin, mens han endnu selv var indskrevet som elev.
I 1632 fik rejselysten og videbegæret atter Poul Moth til at søge ud i
Europa, som han gennemrejste de næste otte år. I denne periode er
hvervede han doktorgraden ved universitetet i Basel på en afhandling om
lungehindeaffektion.2 Herefter bosatte han sig i sin fødeby Flensborg,
hvor han praktiserede indtil 1644. Krigsurolighederne tvang ham imid
lertid til at flytte først til Lübeck og siden, i 1647, til Odense. H er vandt
han snart ry som en af landets dygtigste medicinere, og hans klientel kom
til at omfatte mange af de kendteste og mest indflydelsesrige personer.3
Det var derfor meget naturligt, at den nyvalgte konge Frederik 3. kaldte
ham til stillingen som kongelig livlæge i 1650. Udover sine fremragende
lægekundskaber var Poul Moth en dygtig administrator og forretnings
mand, og han blev i perioder benyttet til forskellige andre opgaver af
Frederik 3. Således synes han på et tidspunkt at have været en slags regn
skabsfører for den danske flåde. N ok så vigtigt for familiens fremtidige
forhold til kongefamilien har det været, at Poul Moth kom til at lede
kronprins Christians (den senere Chr. 5.) første undervisning. Som veder
lag fik M oth et indbringende regnskabsprovsti i Vendsyssel ved siden af
sin ordinære løn. Poul M oth døde i 1670 et par måneder efter kongen, og
efterlod sig sin hustru Ida Dorothea Bureneus og seks børn.4
Fru Ida Bureneus M oth var datter af borgmester Rudolph Bureneus i
Kiel. Det var hende, der kort efter gemalens død førte datteren Sophie
Amalie sammen med den unge kong Christian 5. Som følge af denne
forbindelse modtog hun mange penge og æresbevisninger af kongehuset,
bl.a. fik hun rang af gehejmerådinde, skønt hendes afdøde husbond aldrig
havde opnået gehejmerådtitel. Det var gennem enkefru Moth, at familien
kom i kontakt med Søllerød. I 1682 erhvervede Ida Bureneus Moth den
ejendom i landsbyen Søllerød, som senere kendes under navnet Mothsgård, fra enkedronning Sophie Amalie. Gården - med tilhørende kålhave
- var på det tidspunkt udlejet til en krudtmester (gartner?) Jacob Wasmer,
og det er mast, om fru M oth nogensinde kom til at bo der. 1 1682 var såvel
fru Bureneus som Sophie Amalie M oth særdeles velstående og ejede store
huse på eftertragtede adresser i nærheden af Københavns slot. Motiverne
til huserhvervelsen i Søllerød synes i første omgang at have været økono
miske. Adskillige handelstransaktioner med ejendomme i Søllerød mel
lem rige københavnske borgere tyder på at en sådan handel ikke var usæd-
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vanlig. I samme retning peger, at enkefruen omtrent samtidig overtager et
»... krohuus med hosliggende vaaninger beliggende udi Sölleröd...« fra
sin bror Johan Rudolph Bureneus. Dette krohus afhænder hun imidlertid
igen allerede i 1684.5 Matthias M oth vides med sikkerhed at være ejer af
moderens gård i Søllerød fra 1688, og han har formodentlig overtaget den
straks efter hendes død omkring 1684.

SO PH IE A M A LIE M O TH

Christian 5. ’s
elskerinde

Gyldenløverne

Grevinde a f Si

Inden familien M oth på denne måde vinder fodfæste i den lille landsby
ved gadekæret, havde familiens forhold til kongehuset udviklet sig fra
venskab til en slags familiebånd mellem kongehus og den borgerlige fami
lie: Den unge Sophie Amalie Moth, som utvivlsomt var opkaldt efter
Frederik 3.’s dronning, blev i 1670, kun 16 år gammel, den nye konge
Christian 5.’s elskerinde.0 Forholdet, som resulterede i, at Sophie Amalie
fik to sønner og fire døtre med kongen, havde enkedronningens klare
velsignelse.7 Sophie Amalie M oth blandede sig ikke i politik, men hun var
et godt redskab i den interne magtkamp mellem enkedronningen og
Christian 5.’s ægteviede dronning Charlotte Amalie. Det var kongen selv
der, som den venlige unge mand han var, havde stillet dronningen og
enkedronningen lige med hensyn til formel indflydelse, og derved åbnet
for denne magtkamp. T il sin hjælp havde enkedronningen kongens halv
broder U lrik Frederik Gyldenløve (1638-1704). Han var selv uægte søn af
Frederik 3. og Margrethe Pape8, men havde fået titel af statholder i Norge
og var accepteret ved hoffet. Han sørgede for, at kongens børn med So
phie Amalie M oth kom til at færdes i hofkredsene på lige fod med C hri
stian 5.’s og hans dronning Charlotte Amalies fælles børn.
Denne tingenes tilstand synes at have passet Christian 5. godt. I et
åbent brev af 1. januar 1678 erklærede han sine børn med Sophie Amalie
for sine »ægte« børn. Han gav dem det gode navn Gyldenløve, det samme
navn som hans fader havde navngivet sine børn med, når de var født
uden for ægteskabet. Helt efter den franske »Solkonge« Ludvig i4 .’s for
billede, udnævnte Christian 5. desuden Sophie Amalie til »Maitresse de
titre« - officiel elskerinde (egentlig elskerinde til venstre hånd). Hun
boede mest i København i en ejendom tæt ved Slotsholmen (i dag Slotsholmsgade 10). Det var et større kompleks som strakte sig et pænt stykke
ned bag Børsen, og desuden havde et større haveanlæg bagud helt ned til
havnen ved Tøjhuset. Fra sine vinduer kunne hun se over på Københavns
Slot, hvor kongen residerede. I 1676 fik hun tilkendt grevskabet Samsøe,
oven i købet med en slags tilbagevirkende kraft, idet det hedder, at titlen
10

Sophie Amalie
Moth (1654-1719).
Udsnit af maleri af
Horatius Paulijn
1682. Sophie Ama
lies klædedragt er
en rødforet contouche - den kvinde
lige pendant til her
rernes slåbrok - bå
ret over en chemise
og underskørt af
guldstof. Maleriet
tilhører Gisselfeld
gods.
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Grev Ulrik Christian Gyldenløve af Samsøe (1678-1719) med familie 1708. De fire damer er fra venstre
Gyldenløves kone Charlotte Amalie Krabbe, hans mor Sophie Amalie Moth, samt Birgitte Skeel og
Dorothea Rrag. Slottet i baggrunden er det gamle Hørsholm. Maleriet tilhører Frederiksborgmuseet.

Robert Molesworth

skulle være »så fuldkommelig som hun a f 4 Aner paa fædrende og mødrene Side
født og haaren Grevinde va r«? Sønnen Christian Gyldenløve arvede mo
derens grevskab efter hendes død i 1719. Han fik imidlertid patent på
adelsnavnet Danneskjold allerede 4. maj 1695.IOSophie Amalie Moth blev
således stammoder til den kendte adelsslægt Danneskjold-Samsøe, der
endnu besidder et af hendes sjællandske godser, Gisselfeld.
Den engelske diplomat Robert Molesworth beskrev i 1692 forholdet
mellem Sophie Amalie M oth og Christian 5. således: »...Kongen har des12

Sophie Amalie
Moth (1654-1719).
Maleri af ukendt
maler fra ca. 1680.
Gavnø.

uden 2 illegitime sønner med fru Moth, en københavnsk borgerdatter, so?n han
har givet titel a f grevinde a f S amsøe (efter en lille 0, han har skænket heride),
hvortil —efter fortrolig meddelelse - kommer 1000 rigsdaler hver lørdag aften.
Hendes sønner er meget smukke og lovende. Den ældste gør tjeneste ved et
rytterregiment i Frankrig, og kaldes »den unge Gyldenløve« .... Han oppebærer
postvæsnets indtægter.....Den anden søn er bestemt for søen og er under kyjidig
vejledning sendt på adskillige orlogstogter, så han en dag kan overtage posten som
flådens øv erste admiral.«. 11
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Godserhvervelser

De fire døtre

N år Molesworth betegner Sophie Amalie »fru« Moth, er det udtryk for
hendes sociale status, ikke fordi hun var gift. Sophie Amalie giftede sig
aldrig, og hun fik ikke andre børn end kongens. Det beløb på iooo rdl.,
som Molesworth hævdede, kongen gav Sophie Amalie hver lørdag, er af
en helt urealistisk størrelse. Oplysningen afspejler måske, at Molesworth
fik de fleste af sine oplysninger fra gode borgerlige familier (han var
indlogeret hos en apoteker i København). H er så man ikke på enevoldskongernes fransk-inspirerede åbenlyse dyrkelse af udenomsægteskabelige
forhold med udelt beundring.12 D er er imidlertid ingen tvivl om, at Sophie
Amalie blev herskabeligt underholdt. Hun var i stand til at erhverve flere
ejendomme rundt omkring i landet. Foruden gården i Slotsholmsgade bag
Børsen, købte hun i 1698 (Niels) Juels Palæ, skråt overfor Charlottenborg
på Kongens Nytorv, opført 1683-86. Hun overdrog det året efter til sin
søn Christian Gyldenløve. I 1682 - samtidig med at hendes mor erhver
vede gården i Søllerød - købte Sophie Amalie godserne Schönweide og
Rixdorf ved Pløen i Holsten. Desuden havde hun i 1674 købt Jomfruens
Egede ved Fakse, som blev hendes yndlingsresidens. Det var her hun slog
sig ned efter kongens død i 1699, ifølge traditionen fuld af anger over sin
tidligere livsførelse. Trods hendes rigdom på jordisk gods kan man næppe
kalde hendes liv lykkeligt. Hendes fire døtre med kongen afgik ved døden
før Christian 5.’s død i 1699. De to yngste, den blot to-årige Sophie
Christiane og Christiane Amalie på ni, endda samtidig i 1684. De blev
begravet om aftenen den 22. februar 1684 i Vor Frue Kirke i København.
D et skete under iagttagelse af et stort ceremoniel, der, trods kongens
fravær, var ægte kongebørn værdigt.13 Kongen var repræsenteret ved sin
halvbroder, statholderen af Norge, U lrik Frederik Gyldenløve, og i pro
cessionen bag de to kister fandtes samtlige kongens gehejmeråder efter
rang og anseelse. Kisterne blev båret af 36 officerer af Københavns garni
son.14 De to andre døtre døde mærkværdigvis også indenfor samme år, i
1689, uden at vi kender de nærmere omstændigheder. Da Sophie Amalie
selv døde i 1719, var ingen af hendes seks børn med kongen længere i live,
idet sønnerne Christian og U lrik Christian var afgået ved døden i hen
holdsvis 1703 og 1719.

M A T T H IA S M O TH

Uddatinelse hos
Thomas Bartholin

Imens søsterens forhold til kongen udviklede sig, gjorde Matthias klar til
at følge i sin faders fodspor. Han var blevet student i 1665, hvorefter han
tog fat på det medicinske studium på Københavns Universitet. Han deltog
som privatelev hos den kendte anatom og ansete medicinprofessor Tho-

Gehejmeråd Mat
thias Moth. Udsnit
af Jacob d’Agars
maleri fra Højeste
ret 1697 (Jff. side
29) Rosenborg.

Assessor

Ridder og
gehejmeråd

mas Bartholin (1616-1680). Bartholin havde - som tidligere nævnt - selv
modtaget undervisning af Poul Moth, Matthias far. Der var således en nær
forbindelse mellem familierne Bartholin og Moth, og det er måske for
klaringen på, at M oth i 1666 kunne udgå fra universitetets medicinske
fakultet med titlen Baccalaureus uden nogensinde at være opført på di
mittendlisterne.15 Herefter rejste han de næste år rundt i Europa. Dannel
sesrejsen var obligatorisk for sønnerne af adelen og det højere borgerskab.
De indebar sjældent afsluttede uddannelsesforløb, men gav de unge mu
lighed for at stifte bekendtskab med de mest moderne videnskabsteorier
og tænkemåder i de europæiske kulturlande, først og fremmest Frankrig
og Italien. M oth var indskrevet på universitetet i Leiden i 1667 og i Paris i
1669. Endelig var han i 1673 igen i Leiden inden turen atter gik til Dan
mark.
Det blev imidlertid ikke til en medicinsk karriere for Moth. Form o
dentlig under indflydelse af familiens - især Sophie Amalies - gode for
hold til den nye konge Christian 5. fik Matthias en stilling som kongelig
embedsmand. Det begyndte beskedent i 1675 med en stilling som assessor
i skatkammeret, men karrieren tog snart fart. Året efter sin indtræden i
embedsmandsstanden blev han gift med Kirstine Aagaard, datter af sog
nepræst Anders Lauridsen i Ørum. Parret fik seks børn, det første allerede
i 1677, men de fire døde i en ung alder. Kun døtrene Sophie Amalie
(1682-1740) og Amalie Margrethe (i68(?)-i755) nåede voksenalder. M oth
steg på rekordtid i graderne. I 1679 blev han tildelt våbenbrev (med vå
benskjold) og fra 1690 var han oversekretær i danske og norske kancelli,
en position der nærmest kan sammenlignes med en stilling som indenrigsog justitsminister for det samlede dansk-norske rige. I 1693 blev han
»Hvid Ridder«, og i 1695 blev han gehejmeråd. Han sad i et utal af
kommissioner og råd f.eks. den permanente finanskommission, den gehejme finanskommission, kommissionerne på rådstuen og kommissionen
til handelens fremme, for blot at nævne nogle få af de mest betydnings
fulde."5 I de sidste næsten 10 år af Christian 5.’s regeringstid var det
vanskeligt at komme uden om Moth, hvis man ville have kongens op
mærksomhed i en sag.
Succesen var ikke kun et udtryk for familiens gode forhold til kongehu
set. Matthias M oth viste sig snart som en både dygtig og samvittigheds
fuld embedsmand, og desuden uhyre flittig. Christian 5.’s historiker Rie
gels sagde om ham i hans tid som den ene af kun to oversekretærere, at
han: »... aliene parapherede alle Kongelige Breve, og det i alle sager, saa at
Luxdorph (den anden oversekretær i cancelliet) intet beholdt fo r sig selv at for
rette«. 17 Riegels bedømmelse er overdrevet, men det er tydeligt, at Mat-
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thias M oth overkom en lang række offentlige erhverv. Hans »ben« ved
siden af det egentlige embede og de mange kommissioner talte f.eks.
ledelsen af børnehuset, samt af Københavns vandforsyning, og han var en
af Vestindisk Kompagnis direktører.18
M oth var alsidigt orienteret og interesseret. Således gennemførte han
ved siden af sin begyndende embedsmandskarriere »for min fornøjelses
skyld«, som han selv skrev i forordet, en oversættelse til dansk af den
Oversættelse a f Ovid romerske digter Ovids M etam orfoser.19 Manuskriptet, som stadig findes i
to tykke foliantbind i Det kgl. Biblioteks håndskriftsamling, blev af Moth
selv gjort færdig til trykning - endda blev der bestilt 7 kobberplader med
motiver, som skulle illustrere bogen. Den blev dog aldrig trykt.20 Selv for
en velhavende mand som M oth var et værk af den størrelse en økonomisk
belastning, hvis den skulle betales af egen lomme. Efter Moths død for
søgte hans dattersøn Matthias Gyldenkrone at få værket trykt, men heller
ikke han formåede det. Først i 18 31 udkom en dansk udgave ved Simon
M eisling af den romerske digters værk. Den bestod dog kun af et mindre
udsnit af det store værk.21
Matthias Moths
adelsbrev med hans
våbenskjold 1679.
Rigsarkivet.
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M O TH S ST O R E O RDBO G

Damn arks første
ordbog

Manuskriptet til oversættelsen af Ovids Metamorfoser viser Moths inter
esse for sproget, det talte såvel som det skrevne. Det ses af rettelser i
manuskriptet, at han har arbejdet sig frem til en revideret retskrivning,
som var temmelig radikal for hans tid. Således retter han næsten konse
kvent de på hans tid så almindelige dobbelte » f ’er« i ord som »Skriffue«
til det moderne »v«. D er ryddes også kraftigt ud i »x’erne«, som bliver til
»ks«.22 Interessen for ord førte M oth til udarbejdelsen af et monumentalt
værk, hans livsværk: Danmarks første ordbog. Det var i al ubeskedenhed
Moths intention at samle en ordbog over hele det talte danske og norske
sprog. Han indså, at uanset hvor flittig han var, så var det et arbejde som
krævede mere end én mand. Han måtte have hjælp. Det var nærliggende
for M oth at bruge sin position i toppen af statsapparatet til at skaffe sig
den hjælp til gennemførelsen af sit ambitiøse projekt, som han skulle
bruge. En notits i et af bindene tyder på, at Moth allerede havde planlagt
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og påbegyndt værket i 1680. Han opfordrede landets præster og øvrig
hedspersoner til at indsamle ord til brug for ordbogen. Biskop Jens Bir
cherod i Aalborg modtog i 1697 et brev fra M oth om projektet, og lig
nende breve er blevet sendt til andre i høje embeder. Brevet lyder i mo
derniseret gengivelse:
Brev til biskop
Birch erod, 16g 7

Velædle og velærværdige hr. biskop. Eftersom man i denne tid tænker meget på
fædrelandets gode ry, ønsker man at samle og trykke et dansk leksikon, der er så
fuldstændigt som muligt. Derfor bederje g Dem venligst, om De vil se, om der er
nogen i Deres stift (præster, skolelærere eller andre, som holder a f det danske
sprog og er velbevandrede i det), som kunne bidrage til dette værk. Der skal være
så mange, at hver a f dem ikke skal tage sig a f mere end to eller højst tre bogstaver
i alfabetet. Ordene skal ordnes alfabetisk, på den måde som, vises i medfølgende
trykte eksempel og som kendes fra Calepinis lexikon og en del andre latinske
lexicis. De skal bede de nævnte personer om,, at de så grundigt som muligt
antegner ikke kun ordene i sig selv (både de der er i bmg, og de som ikke bruges
a f andre endjævne mennesker) med deres hovedformer og oversættelse, men også
med sætninger og vendinger, som er afledt a f dem. Især skal de være nøjereg
nende med at samle alle de navne, so?n søfolk, håndværkere, bønder etc. giver
deres redskaber, ja alle de betegnelser, der har med sådanne sager at gøre. Endelig
findes der i snart ethvert sogn nogle særlige ord, som ikke kendes og bruges a f
andre hetreders eller sognes indbyggere. Disse bønderord skal de ovennævnte
personer også indsamle samvittighedsfuldt. Det gælder ikke kun dem, som be
gynder med de bogstaver, hver enkelt er blevet tildelt, men hele alfabetet. For at
sådanne ord skal blive særligt nøje indsamlet, må indsamlerne sørge for at tale
med præsterne, deres naboer og andre stedkendte folk. De folk som påtager sig
denne opgave skal være færdige om et halvt eller højst et år. De skal hver eller
hver anden måned meddele mig, hvordan det skrider frem og siden omgående
sende resultatet til mig. Til gengæld forsikrer je g dem, at jeg, når de har bevist
deres flid, vil anbefale dem frem for alle andre, når de vil søge nyt embede, hvis
de ellers ikke er helt umulige til det, de vil søge. I øvrigt beder je g Dem, hr.
biskop, venligst lade mig vide, hvis der er nogen i Deres stift, som allerede på egen
hånd har vist lignende interesse for det danske sprog og således kunne yde en
særlig indsats. Hvis der findes en sådan person, vil jeg henvende mig til denne
direkte. Hermed vil je g på det venligste overlade denne sag til Dem, idet jeg
ønsker Dem alt godt.....23
København
d. 50. nov. 1697
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tjenstvilligste
M. Moth.

Det lykkedes M oth at få en kreds, især indenfor præstestanden, til at
interessere sig for hans projekt. Selv om det fremgår af notater, at ikke alle
indberetninger var lige anvendelige, blev der samlet mange ord. Moths
løfte om støtte til dem, som måtte finde på at søge et bedre embede, var
utvivlsomt tillokkende for mange. Vi kender en beskrivelse, der tydeligt
viser rækkevidden af dette løfte. En af Moths protegeer, Matthias Skaanlund, som var lakaj for Moths søstersøn U lrik Christian Gyldenløve, be
retter i sine senere trykte erindringer:
Om at få job i
Norge, 1680

Uopfyldte løfter

Den 4. September (1680) fik je g Bud, fra Obersecretaire Moth at komme til
ham. Da je g kom, sagde han: »Forstaar I den norske Lov?« Je g svarede: »Jeg
forstaar hverken den danske eller norske Lov, thi jeg har ikke lagt nogen Vind
derpaa, saasomjeg ikke vidste, hvad a f mig kunde blive i Verden, noget lidet kan
je g regne og skrive.« »Ja,« sagde han, » I kan nu faa en Sorenskriverbestilling i
Norge ...« Je g spurgte, hvad det var. Han sagde: Her i Danmark er der en
Herredsfoged og en Herredsskriver, men i Norge betjener en Sorenskriver dem
begge, at skrive og dømme. I kan holde en Fuldmægtig, til 1 bliver erfaren derudi
paa et Aars Tid.« Jegydmygst recommenderede mig til det bedste«.
Skaanlund behøvede end ikke selv at udfærdige ansøgning til kongen.
M oth fik en skriver til at udfærdige en begæring, mens Skaanlund gik ud
og købte stemplet papir.24 Da det viste sig, at en vigtig indtægtskilde,
arveskifterne, ikke som almindeligt i sådanne tilfælde indgik i det nye
embede, ordnede M oth også dette til Skaanlunds fordel. Det var således
ikke noget ringe lokkemiddel, den indflydelsesrige Moth udlagde for at få
frivillige medarbejdere til sit ordbogsprojekt. I sin iver med ordbogen fik
Moth desuden lovet mange af de, der efterkom hans opfordring, at de
ville få et eksemplar af værket, når det var færdigt. Det løfte kan have givet
den gode Matthias M oth nogle søvnløse nætter. »Bogen« svulmede nem
lig op. Da han ved tronskiftet i 1699 mistede sine høje embeder, må hans
arbejdsbord have bugnet af breve og indberetninger med ord, der ventede
på at blive indlemmet i værket.
Ved Christian 5.’s død i 1699 udskiftede den nye konge Frederik 4. de
fleste af centraladministrationens embedsmænd. Også Matthias Moth
måtte fratræde de fleste af sine poster. Kun stillingen som direktør i Vest
indisk Kompagni beholdt han. Den besad han til sin død, men hans gen
nemslagskraft var alvorligt svækket.25 Et mindre come-back fik han dog i
1703, hvor han blev genindsat som medlem afkommissionen på rådstuen.
Efter afskeden fik M oth tid til sit store ordbogsværk, og det ser ud til at
han valgte at henlægge meget af arbejdet til det lille landsted i Søllerød.
19
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Moth holdt nøje regnskab med de indkomne biddrag til ordbogen og bedømte
deres kvalitet. Thomas Kingo var blandt dem der skulle levere ord med be
gyndelsesbogstavet »A«. I fjerde linie under Kingos navn noteres bedømmelsen
»middelmådig« (mediocriter).
Kingo kritiserede ellers enevældens hoffolk, fordi de ikke talte dansk: De ville ikke
»tage vort vadmelssprog på deres fløjlstunge«, satiriserede biskoppen, som døde i
I 7°3 -

Portrætmedaljonen fra Kingos gravmæle i Fraugde kirke er udført af Thomas
Quellinos.

Thomas Kingo

Den 60 bind store
ordbog

Hvor meget bogværket fyldte i 1699 er umuligt at vide. I et brev til biskop
Thomas Kingo hævder M oth allerede i 1693, at det nu er klart, at værket
»bliver til noget«, og at M oth derfor gerne snart ser den ærede biskops
bidrag som lovet.26 M oth holdt nøje styr på sin korrespondance med de
forskellige bidragsydere, og bidragene blev bedømt for deres brugbarhed.
Salmedigteren, som var blevet adlet i 1679, synes dog ikke at have ladet sig
friste synderligt af udsigterne til at blive »befordret frem for andre«. Da
det ønskede bidrag endelig —efter flere rykkere - nåede Moth, bedømte
denne kun biskoppens indsats som »mediocriter« (middelmådig).27
Ved Moths død i 17 19 bestod værket af to »redaktioner« på tilsammen
60 foliobind! Den første redaktion er bevaret i sin helhed. Den har i høj
grad kladdepræg, og M oth var tydeligvis ikke tilfreds med den. Derfor
begyndte han på en ny udgave. Den er strammere opbygget. N oget fra
20

Moths »moderne«
retskrivning.

Den utrykte ordbog

første redaktion er helt udeladt og andet, f.eks. fremmedord og de særlige
ord og betegnelser M oth efterlyser i sit brev, er blevet overført til en
særlig leksikondel, hvor der gives mere plads til forklaringer. Anden re
daktion består således af to dele: den egentlige ordbog og et leksikon. Den
anden redaktion er formentlig blevet til efter at M oth fik sin afsked som
oversekretær, altså i den tid hvor han opholdt sig mest i Søllerød. En stor
del af de mange bind, der i dag ligger i Det kongelige Biblioteks hånd
skriftsamling, er således blevet skrevet i arbejdsværelset i Mothsgården.
En ejendommelighed ved Moths ordbog er retskrivningen. M oth fulgte
ikke tidens almindelige skrivemåde, men lavede sin egen efter de retnings
linier, han allerede havde udviklet i forbindelse med arbejdet med Ovids
Metamorfoser. Eksempelvis skrev han ikke dobbelte selvlyde (vokaler) for
at vise længde, sådan som det var almindeligt på hans tid, men brugte i
stedet rigeligt med accenttegn (ben i stedet for been). Hans sprog kom
mer derved på mange måder til at ligne moderne dansk. Det understreges
også af, at han helt udelader de i den ældre skrift meget anvendte bog
staver c, q, x og z. Han staver således »hekse« i stedet for »Hexe« og
»kvinde« i stedet for »qvinde«. Det skyldes formodentlig oplægget til
værket: Det er det talte ord der har Moths interesse. D et kommer også til
udtryk i de eksempler, M oth anvender som illustration af ord og vendin
ger. De er kun i ringe grad hentet blandt kendte litterære citater, men i
langt overvejende grad fra daglig tale. Derved bliver Moths ordbog en
vigtig og langtfra færdigudnyttet kilde til det talte sprog fra en tid, hvor
der næsten kun kendes litterært dansk.28 En anden ejendommelighed er, at
M oth »fordanskede« geografiske navne (Isle de France = Franske - 0 og
Boden-See = Bund-Sø). For at lette opslaget i leksikondelen måtte han
derfor udarbejde en »Fortegnelse på alle fremmede Landbeskrivnings Ord med
dansk og latinsk Forklaring«.29
Matthias M oth blev faktisk færdig med sit værk, og der blev gjort forbe
redelser til at få det trykt. A f ukendte årsager blev det imidlertid aldrig til
noget. Måske var det netop de manglende begrænsninger i oplægget til
værket, som blev dets skæbne. Allerede mens Moth endnu levede, be
gyndte en anden, Fr. Rostgaard, på en stor ordbog efter lidt andre prin
cipper.30 Arkitekten Laurids de Thurah (1706-1759) kendte begge værker
og udtrykte i et brev, at det ville være lykkeligt, om de to værker kunne
forenes til ét. Det var faktisk, hvad der senere skete. Som M oth fik heller
ikke Rostgård set sit værk i trykken. I 1753 købte Frederik 5. Moths
ordbogsarbejder og stillede dem til rådighed for »den danske Lexikon«,
som »studiosus« Jakob Langebek var sat til at udarbejde på grundlag af
Rostgaards manuskript. Dette arbejde blev udgivet af Videnskabernes Sel21
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skab. Første bind af Videnskabernes Selskabs Danske ordbog udkom i
1793, men udgivelsen blev først tilendebragt i 1904. Den senere udgave,
»Ordbog over det danske Sprog«, øser af Moths værk, og det samme gør
- som tidligere omtalt - sprog- og kulturforskere den dag i dag.31
Mens Moths oversættelse af Ovids Metamorfoser først og fremmest er
udtryk for en litterær interesse, der tidligere var forbeholdt adelsstandens
børn, men som i løbet af 1600 årene fulgte med borger- og embedsmands
standens voksende selvforståelse, så var ordbogsværket et produkt af ene
vældens tænkemåde. Enevælden støttede ethvert initiativ, som kunne
tegne et billede af en stat, hvor rigdom både materielt og åndeligt var til
stede i rigt mål. Som statens enerådende overhoved var det kongen, der
først og fremmest havde æren af, hvad landet kunne præstere, og det var
regentens anseelse, som skulle kaste glans over hans folk. Borgerne var
først og fremmest undersåtter og var i deres virksomhed i et og alt af22
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hængige af majestæten. Dette gjaldt naturligvis for Matthias Moth i høje
re grad end de fleste, og han undlader heller ikke at gøre opmærksom på
dette aspekt i sine breve til projektets bidragydere. D er er ingen tvivl om,
at Moths ordbogsprojekt har haft kongens bevågenhed, og det blev som
nævnt også den senere konge, som efter Moths død sikrede værket for
eftertiden ved at købe det af arvingerne og indsætte det i sit bibliotek.

O VERTRO OG H E K SE P R O C E SS E R

Moth som
højesteretsdommer

M agi og overtro

Inden sit ufrivillige otium var Matthias M oth som højesteretsdommer
indblandet i nogle af landets mest opsigtsvækkende retssager. Mange af
disse udsprang af menigmands indgroede tro på, at de fleste ulykker
skyldtes onde anslag fra hekse. Heksetroen på Moths tid var ikke kun et
simpelt udslag af dumhed og forvildede fantasier, som en mere »oplyst«
eftertid ofte har antaget. At tro på hekse var en måde at forholde sig til og
forsøge at afværge de ulykker, der kunne ramme folk i en usikker verden.
Og verden var usikker for de mange, som var afhængige af vind og vejr.
Sygdom blandt mennesker og husdyr kunne hurtigt true hele familiens
eksistens, ja selv mindre uheld i produktionen, som hvis mælken ikke ville
blive til smør trods langvarig bearbejdning i smørkærnen, kunne betyde
smalkost eller sult i længere tid.
D er var afværgemagi for selv de mindste ting. N år mælken ikke ville
blive til smør, kunne man f.eks. tage en hestesko og i en sen nattetime
under påberåbelse af forskellige magter kaste den i ilden, mens man sagde
en magisk remse et vist antal gange. N år man derefter lagde hesteskoen
under mælken, hændte det, at magien virkede, og mælken blev til smør.
Sammenhængen med den varme, som blev tilført jernet, mens remsen
blev sagt, og som siden opvarmede mælken, havde ingen tanken rettet
imod. Langt fra al magi havde en så direkte virkning. I de små samfund,
hvor alle holdt øje med, hvad de andre foretog sig, og hvor stridigheder
ofte medførte hårde ord og trusler, gjaldt det om at have øjne og ører med
sig. Blev én ramt af en ulykke, så kunne vedkommende som regel let
komme i tanke om nogen, der havde ønsket ondt for ham. Den pågæl
dende kunne derved udpeges som heks, og den nødvendige afværgemagi
sættes ind.321 den betændte stemning som opstod i hekseprocessernes tid,
kunne et »ondt« blik på et uheldigt tidspunkt medføre, at en person kom i
hekserygte.
Hvis man ikke selv havde det nødvendige kendskab til afværgemagi,
eller viste det sig, at der skulle skrappere midler til end de almindelige
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Sidse Tuesfi'a
Skovshoved

Landsforvisning

besværgelser og remser, som alle kendte, kunne man henvende sig til en
klog mand eller kone. Den katolske kirke havde haft ritualer, som nogen
lunde tilfredsstillede behovet for ondtafværgende magi, men med refor
mationen 1536 forsvandt denne mulighed. I stedet dukkede ritualerne op i
forvanskede brudstykker i de kloge mænds og koners magiske remser.
Uanset hvor alment accepteret denne afværgemagi var, så løb dens ud
øvere i 15-1600-tallet en betydelig risiko for at blive anklaget for hekseri.33
I april 1622 blev f.eks. en kvinde ved navn Sidse Tues fra Skovshoved
anklaget for at udøve trolddomskunster.34 Under retssagen berettede et
vidne, Peder Nielsen fra Nærum, at han havde tilkaldt Sidse Tues til sin
kone Kirstine, som var syg. Sidse havde »målt« hende, og straks havde
hun fået det bedre. E t andet vidne - O luf Jonsen fra Vedbæk - kunne
berette, at han og hans kone havde sendt bud efter Sidse, da hans to børn
var blevet syge af »koldsygen«. Sidse havde »signet« børnene, indtil de fik
det bedre. Sidse indrømmede, at hun »havde læst over børnene«, men
benægtede at have »målt Peder Nielsens kvinde«.35 Endnu en sag mod
Sidse kom frem for retten. Rasmus Pedersen fra Hveen havde henvendt
sig til Sidse, fordi hans kone ikke blot var »ilde tilpas«, men også »noget
afsindig«. Konen var blevet behandlet af Sidse, som undersøgte om hun
var blevet elleskudt: »om hun var ellevild«. I huset på Hveen foranstaltede
Sidse en række prøver, hvor den stakkels kone skulle skræve over en glø
dende pind og dernæst en potte med gløder. Konen nægtede imidlertid,
og til sidst opgav Sidse at »have noget med hende at skaffe«. Rasmus
havde dog betalt Sidse med et stykke flæsk og en skæppe byg for hendes
ulejlighed, ligesom den ellevilde kones brødre afleverede en skæppe byg
til Sidse. Sidse benægtede ikke, at hun havde fulgt Rasmus Pedersen til
hans 0, mens det var mere uklart, hvorvidt hun havde signet konen. Den
11. april 1622 faldt dommen: Sidse Tues »skulle undvige alle Kongelige M a
jestæts lande og fyrstedømmer iriden j dage under sin hals fortabelse«.
Sidse var tydeligvis blot en »klog kone«, der blev tilkaldt ved sygdoms
tilfælde i landsbyerne ved Øresundskysten, men straffen var helt »efter
bogen« Forordningen af 12. oktober 16 17 fastsatte, at »hvid magi« (sig
nen, manen og målen) skulle straffes med landsforvisning. Selv om landsforvisningsdommen var en nok så alvorlig sag, var det gået værre for
Sidse, hvis hun var blevet anklaget og dømt for at øve »sort magi«. Sort
magi forudsatte nemlig, at udøveren havde forskrevet sin sjæl til djævelen,
og straffen var henrettelse på bålet. Ejendommeligt nok ville muligheden
for dette have været større, hvis Sidse havde haft succes med sine kunster.
Det kunne nemlig være blevet optaget som bevis på, at hun havde kontakt
med den onde selv.

Sandstensfigur fra Bursø
på Lolland. Tiggerske
med tiggertegn på brystet.
Fattige gamle koner var
særligt udsatte for at
komme i hekserygte. Med
sin landsforvisning løb
den kloge kone Sidse Tues
fra Skovshoved en stor ri
siko for at ende som tig
gerske.

Anne Pallis f i’a
Falster

Sidse Tues sag var ikke alvorlig nok til at komme for Højesteret, og
M oth var derfor aldrig indblandet i den. Det blev han derimod i sagen
mod en 74-årig bondekone Anne Pallis fra Falster: Den 27. september
1692 tilstod Anne Pallis på Falster Nørreherreds ting, at hun seks år
forinden havde gjort pagt med fanden, som var kommet til hende i skik
kelse af en sort kat. Hun kaldte katten Pus, og den hjalp hende siden med
heksekunster. Hun havde således bl.a. forgjort bonden Peder Christen
sens hustru Anne i Tåderup af jalousi, tilstod hun, fordi hendes mand
havde rost hende og sagt, »hvem der en gang kunne få sådan en kone«.36
Ved hjælp af nogle stykker af kvindens afklippede negle havde Anne Pallis
forgjort hende, så hun blev syg og døde. På samme måde havde hun
forgjort en liden dreng - Ole Jørgensen — som havde tjent hos Peder
Christensøn. Mange år tidligere, da hun havde været gift i 4 år med sin
første mand Niels Palle, havde hun desuden givet sig hen til fanden. Hun
havde også taget kraften fra tre mænds kvæg i Øverup, samt en mands
kvæg og have i Merløse, og hun tilstod, at hun havde deltaget i heksemø
der. Der var 20 hekse til de møder og Hans Stang af Hesselø var deres
trommeslager. Hun fortalte retten navnene på nogle få af heksene, men
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Anne Pallis’
bekendelser

blev herefter af djævelen gjort døv og stum til forundring for alle de
tilstedeværende.
N ogle dage efter - den 4. oktober 1692 - havde døvstumheden åben
bart fortaget sig, for nu erkendte Anne Pallis desuden, at hun havde taget
(af)grøden af hendes sognepræsts mark og tillagt den sin egen. Hun var
Valborgaften gået ud med et trækar, som hun satte i vandet og sagde, at
hun skulle have al præstens grøde »i dette kar i fandens navn«. På samme
måde havde hun taget (af)grøden fra Hans Sverche i Øverup, fordi han
havde taget hendes søn til soldat og ført ham til Nakskov. Anne erkendte
også, at Niels Goddreng (magisk dæknavn for nissen) gik i hendes gård i
Øverup i skikkelse af snart en hest, snart en buk, og snart et får.37
Hvis Anne Pallis blev fundet skyldig i de ting, hun havde tilstået, var det
en meget alvorlig sag.38 I slutningen af 1600-tallet var de store heksepro
cessers tid ude i Europa ved at nærme sig sin afslutning. Flere og flere
øvrighedspersoner stillede sig skeptiske overfor de beretninger om natlige
hekseridt på kosteskafter og gedebukke, som hørte til heksemøderne. Så
ledes udtalte forsvareren i en heksesag i N ibe allerede i 1686, at han ikke
troede den anklagede kunne drive Fanden i nogen, for så havde han nok
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Sagen for Højesteret

gjort det i sin modpart!39 Fra gejstlig side begyndte interessen langsomt at
begrænse sig til at indkredse reelle gudsbespottelige handlinger, mens de
mere fantasifulde tilståelser blev afvist som et udslag af den simple almues
overtro.
Den almindelige bondes tro på hekseri og trolddom var imidlertid
stærk, og endnu i 1692 var øvrigheden herhjemme usikker på disse sager.
Det gjaldt også i sagen om den gamle bondekone Anne Pallis. Herreds
foged Morten Faxe var en mand af folket, og han var ikke i tvivl, da han
tirsdag den 2. november 1692 dømte, at »...hendes tunge bør afskæres levende
og sættes på en stage, og kroppen siden kastes levende på ilden og opbrændes..«.
Den nidkære herredsfogeds uhyggelige dom skulle imidlertid prøves ved
landstinget, og her måtte han se den formildet noget. Den 11. december
samme år hed det i tingets udtalelse: »...eftersom hun er en kvinde på 74 år,
som udi 50 år har været wider fandens regering og ledsagelse, så hun vel ikke
selv har forstået, hvilken ugudelighed hendes signebøn kunne medføre, anser vi
det ikke for forsvarligt at følge den hårdhed, som herredsfogeden har tildømt med
tungens afskærelse...« Dødsdommen på bålet stod imidlertid ved magt, om
end den ikke efter den gældende lov kunne udføres, uden at sagen havde
været prøvet ved højesteret.40
Dermed kom Matthias M oth ind i Anne Pallis sag. Før Højesteret
trådte sammen, trak Anne Pallis sine tilståelser tilbage og påstod, at de var
blevet fremlagt under slag og trusler (tortur). Kun signen ville hun tilstå,
og det havde hun ikke vidst, der var noget ondt ved. Vi kender dommer
nes votering i sagen og kan se, at bl.a. M oth og hans gode ven Casper
Bartholin påpegede uregelmæssigheder i herredstingets behandling af sa
gen. M oth gik så vidt, at han ville afskedige herredsfogeden og give præ
sten i Annes hjemby Tåderup en alvorlig irettesættelse for hans overnidkære embedsførelse. Anne Pallis burde dømmes efter den milde hekseri
paragraf, der giver landsforvisning for udøvelse af den »hvide magi«,
mente Moth. M oth var opmærksom på hele sagens tvivlsomme karakter:
Den begyndte på grundlag af en angivelse fra en heksedømt kone, hvilket
stred mod Christian 3.’s reces af 6. december 1547. Recessen bestemte, at
anklager fra »udædige mennesker« ikke måtte lægges til grund for retslige
anklager. En person, der var blevet dømt for hekseri, var naturligvis et
»udædigt« menneske, hvis ord ikke kunne stå til troende i en retsag. For
at forhindre urigtige tilståelser forbød recessen desuden tortur overfor
nogen, der ikke var dømt for en forbrydelse. Dermed skulle mulighederne
for at bruge pinefuldt fremtvungne tilståelser i hekseretsager være af
værget, men Anne Pallis sag viser, at det ikke altid var tilfældet. Det andet
problem, der ligger til grund for Moths indvendinger er, hvorvidt Anne
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Pallis virkelig havde forskrevet sin sjæl til djævelen og øvet skadelig sort
magi, eller hun blot havde praktiseret den i samtiden meget almindelige
virksomhed som klog kone. M oth mente det sidste, og han anbefalede en
straf, som svarede dertil. Hendes gerninger alene rakte »kun« til en dom
for »hvid magi«, på linie med den som i 1622 var blevet Sidse Tues fra
Skovshoved til del for hendes meriter i Nærum og Vedbæk. Moths og
Bartholins indvendinger var imidlertid ikke nok til at redde Anne fra
dødsdommen. Selv om andre også påpegede uregelmæssigheder i sagens
forløb, godtog 11 af de 17 dommere Annes første tilståelse af djævlepagten
og stadfæstede dødsdommen. Anne Pallis blev den sidste heks, der dømtes
til døden og henrettedes ved en officiel proces herhjemme.41 Inden dødsdommen skulle eksekveres, skete der dog et bemærkelsesværdigt brud på
sædvanen, som indvarslede øvrighedens nye holdning til hekseprocesser.
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Bondekonen Anne Pallis blev ikke brændt levende på bålet. I stedet blev
dommen formildet således, at Anne blev halshugget, inden hendes krop
kastedes i ilden. I sager af denne karakter var halshugning ellers forbe
holdt »standspersoner«, men i dette tilfælde greb Christian 5. ind og
beordrede den »mildere« henrettelsesmetode taget i anvendelse.42 Man
aner den juridiske rådgiver Matthias Moths hånd i affæren. I sit votum i
Anne Pallis sag i Højesteret holder Moth sig strengt til lovens bogstav,
men bagved fornemmes den oplyste embedsmands skepsis overfor hekse
processernes fantasifulde anklager og overtro. Han skulle snart komme til
at kæmpe mod mere af den vare.
1 1696, tre år efter eksekveringen af Anne Pallis dødsdom, udviklede der
sig en vidtløftig sag om djævlebesættelse og heksekunster på Thistedegnen.43 Sagen kom til at markere gennembruddet for den nyere op
fattelse af hekseuvæsenet, som længe havde været under opsejling, og som
allerede havde fået flere af vores sydlige nabolande til at lægge afstand til
de offentlige hekseprocesser.44
Det begyndte med, at rygterne svirrede i egnen omkring Thisted. Flere
kvinder var af præsten Ole Bjørn blevet taget ind i præstegården, for at
komme i behandling for voldsomme anfald af djævlebesættelse. De an
grebne teede sig ustyrligt og udlagde under obskøne udråb mænd og
kvinder i byen som hekse og troldmænd, også et barn var snart blandt de
besatte. Biskoppen for området, den unge Jens Bircherod, nøjedes i be
gyndelsen med at se bekymret til, men stemningen blev efterhånden gan
ske oppisket.45 Ole Bjørns nidkære arbejde med de besatte forstærkede
deres anfald, og deres anklager mod folk fra egnen for hekseri tog til.
Beskrivelser af nadige heksemøder, hvor alskens naturstridige og magiske
kunster blev udpenslet hørte til dagens (u)orden. T il sidst, da en af egnens
mest ansete kvinder blev udsat for hekseanklage, greb biskoppen ind. I
flere omgange søgte han at få sagen stoppet, men Ole Bjørn førte ordet på
»de besattes« vegne, og han havde en betydelig støtte blandt lokale bor
gere og øvrighedspersoner. Alle forsøg på at få dæmpet gemytterne prel
lede af på præsten, der syntes fast besluttet på at føre en altomfattende
hekseproces. Jens Bircherod klagede sin nød til Matthias Moth.
Efterhånden blev det klart, at der var andre årsager til Thisted-præstens
fremfærd. I en sag et par år tidligere var han blevet afvist som et passende
parti for en datter af en af egnens velstående bønder. Pigens mor var nu
blandt de hekseanklagede. Dirigeret fra hovedstaden lykkedes det Jens
Bircherod og hans medhjælpere at tvangsfjerne den »besatte« pige fra
præsten og hendes familie, som støttede heksesagen, hvorefter hendes
anfald ophørte. D et samme skete mærkværdigvis med andre af de »be30
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Køge Huskors

satte« kvinder, efterhånden som de blev ført til andre byer i området og
afsondret fra hinanden. Da Ole Bjørn mærkede nettet stramme, rejste han
til København, hvor han forsøgte at få Moth i tale. Tilsyneladende vidste
han godt, at sagen mod ham blev styret fra højeste sted, og at M oth uden
at træde officielt frem var en vigtig brik i spillet. Præsten måtte rejse hjem
med uforrettet sag. Sammen med den hårde kerne af besatte kvinder
havnede Ole Bjørn til sidst på anklagebænken, hvor de dømtes for be
drageri.46
Thistedsagen dokumenterede den ny holdning hos øvrigheden. Man
var skeptisk overfor heksehistorierne og bekymrede over bevisførelsen. At
de lærdes skepsis ikke deltes af almuen, viser dog en udtalelse fra en af de
jyske dommere i Thistedsagen. Han gjorde opmærksom på, at alminde
lige folk på hans egn beklagede sig over, at »øvrigheden aldrig mere
dømmer nogen troldkvinde til bål og brand, og derfor har de så mange
troldkvinder i Jylland!«.47
M oth var bekymret over, at både befolkningen og de lokale øvrigheds
personer lod sig rive med af hekseaffæren. Han tillagde, ikke uden grund,
en nyudsendt udgave af en gammel bog, kaldet »Køge Huskors«, en
væsentlig betydning for udbredelsen af den overtro, som Thistedbesættelsen var et symptom på. Køge Huskors fortalte en skrækkelig historie om
dæmonernes hærgen hos en anset købmandsfamilie i Køge fra 1608 til
1615. Dæmonerne hævdedes at have fået adgang til huset med hjælp fra
nogle koner i byen. 15 kvinder dømtes dengang som hekse og blev brændt
på bålet. Thistedpræsten Ole Bjørn havde selv påkaldt sig bogens be
retninger som »bevis« på Thistedbesættelsernes ægthed.48
Som en mand hvis passion var ord, kendte Moth ordets magt. N år

Moth
ogThistedsagen

Den anonyme Moth

»Køge Huskors« havde kunnet bevæge folk på en negativ måde, så måtte
lignende midler kunne anvendes til det modsatrettede formål. Kort efter
afslutningen på Thistedsagen fremkom et lille skrift med den lange titel:
»En kort og sandfærdig Beretning om den vidt udraabte Besættelse i
Thisted«. Værket blev tillagt Moths sekretær Arne Magnussen, men det trods titlen - meget omfangsrige originalmanuskript indeholder et så vel
valgt og omfattende udvalg af centrale akter fra Thistedsagen, at det er
givet, at Moth selv må have stået bag udgivelsen. Værket satiriserer over
de personer, som på grund af deres naive overtro lod sig føre bag lyset af
en hævngerrig præst og nogle simple svindlersker. Med direkte adresse til
»Køge Huskors« hedder det endvidere »Så ses der, hvad uorden og skade
det ofte kan forårsage, at man slige uvisse eventyr til trykken og gemene
mands kundskab befordrer«. Bogen blev en virksom modvægt mod
»Køge Huskors«, men da M oth i 1699 blev tvunget væk fra sine officielle
poster, havde han endnu ikke noget klart billede af, hvor langt den hold
ning, han var fortaler for, havde vundet frem.
Thistedpræsten Ole Bjørn opnåede kongelig amnesti i anledning af
Frederik 4.’s tronbestigelse, ironisk nok den samme begivenhed som med
førte Moths afsked. Ole Bjørn kvitterede ved øjeblikkelig at kræve M oth
anklaget for bagvaskelse på grund af Arne Magnussens skrift om besættelsessagen i Thisted.49 Han var altså ikke i tvivl om, hvem der var værkets
rette ophavsmand. Bjørn mente sig oven i købet berettiget til erstatning
for skade på sit gode navn og rygte! Her forregnede den gode præst sig
imidlertid atter. Matthias M oth var godt nok afskediget, men af politiske
årsager, ikke i vanære. Han fik lov til at nyde sit otium i fred. Efter flere
forgæves forsøg på at indynde sig ved hoffet og de nye magthavere, indså
Ole Bjørn til sidst, at løbet var kørt for hans del, hvorefter han forlod
landet.
Mens Matthias Moths ry som leksikograf er uomtvisteligt, er hans ind
sats mod hekseprocessernes barbari næsten gået i glemmebogen. Moths
og Arne Magnussens lille bog om Thistedsagen er af eftertiden langt
mindre kendt end dens modstykke »Køge Huskors«, men måske passer
denne anonymitet meget godt til billedet af Moth. Han var ikke den, der
skiltede med sine egne fortræffeligheder. Ligesom Thistedbogen er ud
givet under Arne Magnussens navn, er Moths identitet også sløret i andre
litterære værker, f.eks. signerede Matthias M oth sin Ovid-oversættelse
med anagrammet: Thomas Hittam. Ejendommeligt nok er netop denne
beskedenhed med til at løfte en flig af sløret for en side af Moths væsen,
som ellers let kunne blive overset i den mængde af vigtige og alvorlige
sager, som han havde at forholde sig til: Han synes at have ejet en under-
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fündig humor. I stedet for at forsyne det færdige ordbogsværk med under
skrift, har M oth således anbragt »E t gette rim«.
»Tag tolf en, atten, atten, syf og otte, en og sytten,
Så femten; dertil atter en, og dertil atter nitten.
Saa elve, otte, dertil tolf, ogfiorten, atten, syf.
Leg alle sammen: stæl mig bort, snap til, snap lille tyf.«
Indsætter man de tilsvarende bogstaver i alfabetet i stedet for tallene, idet
man udelader c og q, så får man navnet: Matthias Pauli Moth.
Det er også denne humoristiske sans, som fik M oth til - med den
sindets lethed, som følger af en snarlig forestående fuldendelse af et gran
diost projekt - at forsyne sin sidste udarbejdelse af ordbogens indledning
med et kendt latinsk vers af Joseph Scaliger (1540-1606) i sin egen over
sættelse:
N år fo r ugerning én pågribes, bastes, bindes,
og tilfortjente straf a f dommeren tilfindes,
at trælle sig ihjel, hvad skal ham lægges på?
at straffen han til gavn kan føle og udstå.
At gå på Holmen, og med hjulbør sten at sanke,
A t gå i bjergværk og metallet ud at banke,
fi-a morgen indtil nat, og nyde brød og vand
E r det den største straf, som nogen fange kan ?
Nej! lad ham lægges på, en glosebog at skrive:
Det arbejde vil ham mer at tage vare give
end hvad til plage kan for kroppen tænkes op.
Den største straf er den, som plager sjæl og krop!.

M O T H S G Å RD I SØ LLERØ D

Hulvejen i Søllerød

Den vej, der fra Søllerød Sø fører op til landsbyen, og i dag kun er en
hulvej med en meget smal passage for fodgængere og cyklister, var på
Matthias Moths tid en vigtig færdselsåre. En alfarvej for den almindelige
trafik, som ikke måtte benytte kongens vej, der via Geels Skov passerede
egnen ved Vejle Sø. Alfarvejen passerede igennem Søllerød forbi kirken
fra skovene nordfra. Via Øverød og Søllerød over Mølleåens mølledæm
ninger Ørholm og Nymølle gik det mod Lyngby og Kobenhavn. Endnu
hedder vejen syd for Nym ølle Kulsviervej, hvilket fortæller om en af de
varer, der blev ført ad vejen. Kirketårnet kunne ses både fra syd og fra
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nord, og kirken holdt så at sige vagt over den dramatiske og lidt uhygge
lige hulvej mellem Søllerød og Øverød.
Kirken lå midt i en lille kirkegård, omgivet af en lav mur. Vore dages
gravskik, hvor der løber stier mellem de indhegnede grave, hører en langt
senere tid til. 1 16-1700-årene kunne gravene blot ses som lave tuer. På de
nyeste var der måske et trækors med navn. De ben, man stødte på under
gravning, blev samlet i et benhus i kirkegårdens sydøstlige hjørne. På
kirkegårdsmurens sydside stod »Kagen« med kæde og halsjern, hvor de,
der havde forsyndet sig mod sognets regler, blev udstillet til spot og spe.
Nedenfor hulvejen, i Kirkeskoven, lå to huse. I Klokkerhuset boede klok-
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keren. I 17 19 hed han Jens Nielsen. Hans hus tilhørte kirken, og han
betalte 3 mark og 8 skilling i årlig fæste for det, men så hørte der også en
lod jord til på Søllerød bys mark, og en anden lod på Øverød bys marker.
Overfor kirkegården i den ene af de to halvgårde, som dronningen ejede i
byen, blev der drevet krohold. Det hører vi første gang om i 1677, men
virksomheden går utvivlsomt længere tilbage. Øst for kroen fandt man
landsbyens største jordejer. Det var landsdommer Ulrik Luft, som var
nært tilknyttet hoffet, idet han som 25-årig i 1660 blev antaget som lærer
for Frederik 3. og dronning Sophie Amalies dengang syvårige søn hertug
Jørgen. Ulrik Lufts lystgård lå, hvor sidenhen Søllerød Slot blev opført i
1740 til 174 2.50 U lrik Luft udstedte 21. maj 1677 et skøde på »et Kroehuus
med hosliggende Vaaninger udi Søllerød By« til Gottfried Kröger. Efter K rö 
gers død blev krohuset den 26. maj 1682 tilskødet hans fjerne slægtning
Ida Bureneus, Matthias Moths moder, der omtrent samtidig overtog na
boejendommen, siden kaldt Moths gård.'1
På sydsiden af vejen til Nærum lå Jens Olsens gård, dronningens anden
halvgård. Den gård blev senere til Fogedgården. Under Jens Olsens gård
hørte tre små huse, som kan have været sammenbygget i to længer lige syd
for gadekæret. Lidt vest herfor lå en lille gård, ejet af Peder Hansen
Resen, men beboet af Peder Nielsen. Peder Hansen Resen var kendt som
bypræsident (=borgmester) i København og historiker. Hans hovedværk
er »Resens Atlas«, et stort topografisk værk, hvoraf i dag kun de fantasti
ske illustrationer er bevaret. På stedet hvor Hansen Resens gård i Søllerød
lå opførtes i midten af 1700-tallet Carlsminde.52
De tre standspersoner ved siden af præsten, der gjorde Søllerød til
hjemsted for deres landsteder i slutningen af 1600-tallet, kunne i et par år
holde hinanden med selskab. Ulrik Luft døde i 1684 og Peder Hansen
Resen fire år senere i 1688, 63 år gammel. Omtrent samtidig blev M at
thias M oth officielt ejer af Mothsgården, som siden 1682 havde tilhørt
hans moder. At han har gjort de to omtalte herrer selskab i Søllerød, kan
der ikke herske tvivl om, de var nemlig også naboer i hovedstaden, så
sammenfaldet i valget af sommerresidenser har næppe været tilfældigt.
Moth beholdt sit landsted - tilmed et hus, der var »født« som landsted - i
Søllerød til sin død i 1719. Søllerøds præg af landstedsby frem for en tradi
tionel landsby blev stadig tydeligere i takt med, at landstedernes tal vok
sede i løbet af 1700-tallet.
Matthias M oth døde den 10. marts 17 19 . 1 samme øjeblik meddelelsen om
dødsfaldet nåede frem, forseglede den lokale skiftemyndighed Moths
ejendom i Søllerød, indtil en nøjere ordning af boet kunne blive iværksat.

Vue de Søllerød.
Akvarel af Jean
Francois de Jonquiéres omkring

1798.
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Forseglingen af et dødsbo skulle ske hurtigt for at imødegå, at eventuelle
griske arvinger eller kreditorer skulle forgribe sig på boet. Forseglingsforretningen indebar almindeligvis en optælling af indboet, men ingen
egentlig vurdering. Vurderingsforretningen fandt først sted senere, når
den endelige opgørelse skulle foretages med henblik på deling af boet
mellem arvinger. Som standsperson med bopæl i hovedstaden var M oth
omfattet af det lovkompleks som benævntes H of- og Borgretten. Han var
dermed sikret, at boet blev behandlet af »ligemænd«. Da den endelige
bobehandling skulle finde sted, var det derfor ikke den lokale amtmand,
men nogle folk, der blev udpeget af hofretten, som foretog registreringen.
I Mothsgårdens tilfælde var det kancelliråd Hans Schavenius og assessor
Rasmus Rasmussen, som fik betroet hvervet som kommitterede i Moths
sag.
Arvesagen efter Matthias M oth begyndte naturligt nok med hans be
siddelser i hovedstaden, hvor dødsfaldet havde fundet sted. I mellemtiden
stod lystgården i Søllerød med tillukkede skodder og ventede på sin
skæbne. Den 7. juli samledes endelig bobestyrerne og repræsentanter for
arvingerne i Søllerød for at foretage registreringen af ejendommen og
dens løsøre.53 Alt skulle nedskrives og vurderes med henblik på auktion.
Svigersønnerne baron Christian Gyldenkrone, og etatsråd Poul Eggers
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repræsenterede arvingerne.54 Baronen havde en beskikket fuldmægtig,
Lauritz Hammers, med som sin bisidder. Foruden de fine herrer var to
lokale vurderingsmænd, Ole Bang og Broder Pedersen begge fra Søllerød,
blevet tilsagt til at møde på gården.55
Juli måned var ikke den mest travle tid for 16-1700-tallets bønder. Så
ningen var overstået, og der var endnu nogen tid til høsten, så der har nok
samlet sig en nysgerrig flok udenfor porten, da de kommitterede dukkede
op og skifteforretningen begyndte. Gehejmeråd Moths gård havde ikke
som vore dages ejendom en åben plads foran hovedbygningen ud mod
gaden og gadekæret. I stedet lå her en portbygning i »træ og ler« på 10
fags længde (ca. 12 -15 meter). Den rummede stald til den fine herres
køreheste og bolig for hans kusk. Gennem længen førte en port ind til
gårdspladsen. Gården havde aflåselige skodder for alle vinduer, men ejen
dommens opsynsfolk - en gadehusmand og et ældre ægtepar —har for
modentlig sørget for, at disse var lukket op, inden skiftekommissærerne
kom til stede. Skifteforvalterne konstaterede, at forseglingen af dørene
ikke havde været brudt. M an kunne således umiddelbart træde ind og
begynde registreringen og vurderingen af indbo og inventar i Matthias
Moths lystgård i Søllerød.
Gruppen gik nu fra rum til rum og så vidt muligt venstre om gennem
huset. I hvert rum skrev man op, hvad der var af møbler og ting. Enkelte
genstandsgrupper, f.eks. sager af tin samt linned blev registreret for sig
selv, men det meste blev noteret i den rækkefølge gruppen nåede frem til
dem. Registreringen begyndte i stuelængens sydlige ende. H er havde hu
sets herre tydeligvis haft sit soverum og arbejdsværelse i hvad der blev
kaldt »Gehejmerådens kabinet«. Måske var det her, at det lille vers, som
fandtes mellem Moths papirer, var blevet til:
Her i dette lille kammer
er je g f r i for larm og klammer,
her betænkes hvem je g er,
hvad je g ved det prøves her.
Gehejmerådens kabinet havde et tilhørende »blå værelse«. Kabinettet
vendte mod gården, det blå værelse mod haven. Det var ikke meget kom
missærerne fandt her. I kabinettet var der en boghylde, nogle skrivered
skaber, toiletsager - bl.a. et natskrin - og noget værktøj.56 Gruppen har
nok undret sig over, hvad en hammer og mejsel til at flække sten med har
haft at gøre i netop dette værelse, men de lå dér, sammen med andet
håndværktøj. Væggene i det rum, som vendte ud mod gårdspladsen, var
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Søllerød Museum.
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beklædt med paneler i den nederste del og et grønt stof ovenover. Stof
beklædningen bestod af nogle trærammer, hvorpå det farvede stof var
udspændt, en vægbeklædning som var typisk for tidens borgerlige huse.57
Fra en jernstang over hvert vindue hang et gardin i samme grønne stof.
D et gik ned over panelet. Gulvet var af høvlede brædder. Gardin og
vægbeklædning viste ligesom en jernkakkelovn (vindovn) med rør, at rum
mets indehaver var en velhavende mand. På væggen omkring ovnen var et
felt med blå hollandske kakler, som foruden at være pynteligt skulle be
skytte væggen mod varmen. Det tilhørende blå værelse viste de samme
træk. Fler var det dominerende møbel en alkove med stofomhæng. Værel
set var holdt i blå farver på samme måde som kabinettet havde grønne, og
også her var en lille ovn med hollandske kakler. Døren var forsynet med
tidstypiske underskårne karme og fransk lås - det vil sige en lås, hvor
kassen ikke var indfældet i døren, men sad udenpå. I nogle tilfælde var
disse låse rigt ornamenterede, men de kunne også være ganske enkle.
Hverken udskårne karme eller franske låse var åbenbart helt almindelige,
for skiftekommissærerne noterer det samvittighedsfuldt i skiftepapirerne.
I det nuværende hus findes stadig to af disse dørindfatninger omkring de
originale døre.
Ved siden af gehejmerådens gemakker lå storstuen. Den var fem fag
lang (ca. 6 m) og fyldte hele husets bredde med vinduer både til gårdsiden
og havesiden.58 Derved blev rummet lige så langt, som det var bredt.
Dette rum var domineret af et langt fyrretræsbord med 12 læderbetrukne
guldfarvede stole omkring. Vinduerne havde røde gardiner hængende fra
enkle jerngardinstænger.59 Væggene var beklædt med rødt stof af samme
slags som i de to tidligere rum, og panelerne var malet i rødt og hvidt.
Jernovnen var der også, men ellers var møbleringen beskeden: En lille
skænk, en lænestol med fodskammel og et gammelt hængeur. Døren var,
som de andre i denne del af huset, forsynet med karme og fransk lås. Den
førte ud til et ret stort rum, en forstue der delte huset i to afdelinger.
Herfra var der udgange både til gårdspladsen og til haven. En trætrappe
førte op til loftet. Under trappen var der et »sandhus« - et lille rum hvor
man opbevarede tørt sand til at strø på gulvet. O g så var der en nedgang
til kælderen. Den var afskærmet af et groft træskab.60 Kælderen havde
tykke vægge af grå natursten og strakte sig 9 fag ind under den sydlige
ende af huset. Trods ændringer i forbindelse med indlæggelse af moderne
gasfyr er den beskrevne kælder sandsynligvis identisk med den endnu
eksisterende.
Forstuen vendte mod gårdspladsen, men havde en smal bagudgang til
haven på det sted, hvor den nuværende havedør befinder sig. To små
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kamre på hver to fags længde (ca. 2,5 m) adskilte forstuen fra havesiden.
Det ene - et sengekammer - kom man ind i direkte fra forstuen. Herinde
var der et vindue til haven. Grønne uldne gardiner var ophængt på en
jernstang, og væggene var beklædt med gulmalet lærred. Som overalt i
huset var der også her bræddegulv. D er var indbygget en skabsseng (al
kove) med dobbelt omhæng af grønt lærred ved den ene væg, og på et lille
fyrrebord ventede to (Rhinskvins)glas endnu på husets ejer.61 Det andet
lille kammer kunne man ikke komme ind i fra forstuen. For at nå dette
skulle man først gennem husets fine stue, »stadestuen«, via en dør i for
stuens nordlige ende. »Stadestuen« (stadsestuen) havde udsigt ud til ha
ven. Væggene her var beklædt med rødmalet lærred, og en jernplade dæk
kede et stykke af den nordlige væg. Bag denne befandt køkkenets ildsted
sig, og varmen herfra forplantede sig gennem pladen til opholdsrummet.
Det dominerende møbel var en løjbænk (slagbænk) med rødt læderbe
træk. Den kunne åbnes og indeholdt en seng. E t lille fyrretræsbord og et
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par stole, hvoraf den ene var »guldmalet« og med læderbetræk, samt en
lille egetræskiste med beslag hørte også til. Det lille »jomfrukammer«
som hørte til stadestuen havde vægge, der var beklædt med perlefarvet
malet lærred.62
Fra forstuen gik man ad en gang langs med stadestuen ud til køkkenet i
stuelængens nordlige ende. E t stort ildsted stod lige inde til venstre for
køkkendøren. Det var åbent til to sider og det »frie hjørne« hvilede på en
firkantet jernpille. Jernpillen og ildstedets overbygning er bevaret i køkke
net den dag i dag. Ved siden af ildbænken stod en huggeblok. En lang
retterbænk af egetræ løb langs den ene væg og på gulvet stod et firkantet
slagbord, omgivet af to stole. På væggen hang to hylder. En dør i nord
gavlen førte ud til en snæver baggård. Fra køkkenet førte en lav skæv dør
ind til det endnu bevarede spisekammer. Væggene herinde var fyldt op
med hylder, og et lille fyrretræsbord med skuffe under stod for den ene
ende. Denne del af huset synes at have været klar til at modtage herskabet.
Såvel køkkenudstyret - kedler, ildtænger, ildkroge og andet af jern og
kobber - som tinkander, fade og tallerkener i dusinvis var på plads og en
favn brænde lå klar ved siden af huggeblokken i køkkenet.
Indvendigt i hovedlængen manglede skiftekommissærerne nu kun gen
nemgangen af kælderen og loftet. Som nævnt var der adgang til begge
disse lokaler fra forstuen, så gruppen har atter forflyttet sig til dette rum,
hvor alle seks deltagere i skifteforretningen lettere kunne finde plads.
Ovenfor loftstrappen strakte loftsrummet sig til begge sider. Loftet var
under reparation, og der var derfor en del byggematerialer opmagasineret
her. D er var et lille kammer i hver ende og under taget var der lagt
brædder på hanebjælkerne. D er var (og er) så højt til tagryggen, at der
derved fremkom et ekstra rum, som man kunne nå via en stige. Måske har
det ene af de to loftskamre været pigeværelse, i hvert fald indeholdt det foruden et lille fyrretræsbord med skuffe under og en høj træskammel mest sy- og spinderekvisitter: to gamle syrammer, to spinderokke, en
garnvinde, en gammel klædekurv, en gammel tøjsnor, en egekiste med lås.
T il gengæld kiggede kommissærerne tilsyneladende forgæves efter en
seng. Det andet loftsrum må have været mere ubestemmeligt, for der er
ingen inventarliste for det. Man kan gætte på, at det har været benyttet til
pulterrum, og at det var her, man fandt en del af de ting, som skiftet
opremser under »Adskilligt«. H er kan nævnes nogle senge, en egetræs
rulle med fire stokke, et par små borde, nogle kurve og lignende.
Inden den lille gruppe af skiftekommissærer, vurderingsmænd og arvin
ger kunne afslutte deres klatretur, måtte de ned ad kældertrappen via det
smalle træskab i forstuen: Havde gruppens medlemmer ventet at finde en
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velforsynet vinkælder mellem de tykke og kølige grå stenvægge, så blev de
skuffede. I kælderen opbevaredes ting, som man i en landhusholdning
normalt fandt i bryggerset: vandtønder, baljer, bøtter, tragte, bænke og et
flueskab.
På gårdspladsen

Vel oppe i lyset igen har de fine herrer nok børstet klæderne lidt af, inden
de trådte ud på gårdspladsen, hvor almuens nysgerrige blikke nåede sel
skabet fra gadelængens åbne port. Den indvendige gennemgang af stue
huset var tilendebragt, og selskabet kunne vurdere gården udefra: Fra
gårdspladsen fremtrådte anlægget som firlænget: N ord for stuehuset var
der en baggård, som man kunne komme ud i fra køkkenet. På tværs i
forhold til hovedhuset stod et halvtaghus på 11 fag med tømmer og ler
vægge.63 D et var delt i afsnit til brænde- og kulhus samt rullestue med et
lille nagelfast bord. I samme baggård - men i stuehusets længderetning var der et andet hus på syv fag med vægge af tømmer og ler. Heri var der
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Gadelængen

Sydfløjen

Haven

en stue med bræddegulv, et spisekammer, et andet lille kammer, og en
forstue med »Locum «. Over alt var der bræddeloft. Baggården var adskilt
fra forgården med to fag gammelt plankeværk. Gårdspladsen indhegnedes
af plankeværket, der fortsatte til naboejendommens vægge.64
Gadelængen var på ti fag med tømmer og lervægge. Porten fyldte to af
de ti fag. Den var af brædder, »med hængsler og krampe« . 651 samme port
var der indgang til to små kamre. Ved siden af disse lå stalden, hvor der var
spiltov og udstyr til opstaldning af seks heste, samt et lille kuskekammer.
Loftet var overalt i denne gadelænge af træ. Uden for stalden var der en
gammel trælade, hvor der kunne stå en vogn.
Syd for gårdspladsen lå endnu en længe. Den var ix fag lang og bygget
med lervægge. Længen indeholdt et bryggerhus, en bageovn og en lille
stue med en lille jernbilæggerovn. Stuen beboedes af to gamle folk, som
havde opsyn med gården mod en årlig afgift på seks sletdaler. Ved siden af
stuen var der et lille kammer med en kælder under. Loftet var ligesom
gulvet af brædder. Uden for gården på gaden var et lille hus på fire fag
lervægge, som beboedes af en mand ved navn Jens Christensen. Som
ydelse for huset skulle han arbejde på gården i to dage om ugen. Jens
Christensen må have været ejendommens havemand. Mothsgårdens nu
værende udstillingsbygning med tilhørende blomsterforretning er for
mentlig opstået ved en sammenbygning af den n fag lange sydlænge og
Jens Christensens gadehus. En detalje ved stuehusets tagkonstruktion blev
bemærket af skiftekommissærerne. De noterede, at stråtaget var forsynet
med et tagskæg af sten. I dag har sidebygningen, hvor udstillingslokalerne
ligger, et sådant udseende, men der findes kun få oplysninger om sådanne
konstruktioner før 1750. Skiftets oplysning er muligvis det ældst kendte
eksempel på denne form for tag.66
Egentlig landbrugsjord hørte der ikke med til gården. Der var dog en
kålhave på 18 favne i såvel længde som bredde. N ok så interessant er
beskrivelsen af haven: »Vesten fo r stuelængen er haven, som strækker sig om
trent 68 favne i længden og 20 favne i bredden, hvor ud i der er fire lyst
kvarterer og ellers overalt besat med store og små frugttræer. Samme have er i
længden indhegnet med 43 fa g plankeværk a f overskåme brædder og der ovenpå
et stakitværk a f lægter. I dette plankeværk er der midt fo r stuelængen en ind
kørsel til haven gennem enfiæleport med hængsler og lås.....«. Det er omtalen
af de fire »lystkvarterer« i Moths have som især er interessant. Barokan
læg som det beskrevne var ved at komme på mode på Moths tid, først og
fremmest ved købstadspalæerne og omkring herregårdene.
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SØ LLE R Ø D K IR K E

Moths kirke

Degnens hus

Med afslutningen af den udvendige besigtigelse af gården kunne man tro
at skifteforretningen var slut, men det var ikke tilfældet. Da Matthias
M oth i 1699 blev fritaget for de fleste af sine officielle pligter, syntes han
åbenbart indstillet på at tilbringe en del tid i Søllerød. Måske i erkendelse
af dette, begyndte han at engagere sig mere i det lokale liv. Han er
hvervede sig rettighederne til kirken og dens tilliggende, rettigheder han
endnu besad ved sin død.67 Disse rettigheder repræsenterede en værdi,
som kunne sælges. Derfor blev kirken betragtet som Moths ejendom på
lige fod med gården. Kirkens ejer havde ret til at gøre sig kirkens gods så
nyttigt som muligt, dog uden at forringe det. Også kirketienden tilfaldt
kirkepatronen, som desuden havde ret til at udpege præsten, når der
skulle findes en ny. T il gengæld havde han pligt til at holde kirkebyg
ningen og kirkens udstyr i god stand og give kirkens personale rimelige
vilkår. Disse forhold indebar, at skifteforretningen også skulle indeholde
en gennemgang af kirken og dens inventar. Skiftekommissærerne gik der
for over til den gamle kirke for at gentage hele proceduren der.
Matthias M oth synes at have taget alle rettigheder og pligter som hørte
med til hans status som kirkepatron med stor alvor, selv om han bortforpagtede det meste af kirkens jordegods kort efter, at han har overtaget
rettighederne. En sag fra 17 14 , som blev rejst af kirkens degn Frederik
Christian von der Licht vidner om Moths besværligheder som kirkeejer. I
foråret 17 14 beklagede von der Licht sig til Birkefogeden over sin degne
boligs »brøstfældige« tilstand. Den 3. juli blev der foretaget syn på byg
ningen, og her konstaterede man, at degnens klage var berettiget. Synsmændene anslog, at reparationsomkostningerne ville beløbe sig til 19 rigs
daler. Moth, som selv deltog i forhandlingerne, må åbenbart have erkendt
at forholdene var utilfredsstillende, for allerede den 8. juli forelå en over
enskomst med degnen, som stillede ham betydeligt bedre i fremtiden.
Huset blev nu stillet afgiftsfrit til rådighed for degnen, som til gengæld
forpligtede sig til at holde det vedlige. Tilmed eftergav M oth von der
Licht seks rigsdaler, som skulle have været degnens bidrag til husets
istandsættelse.68
Som kirkens ejer havde M oth også pligt til at holde justits over den, der
brød loven på kirkens område. I nogle tilfælde ser vi Moth personligt
påtage sig denne rolle, men til andre tider lod han stedfortrædere hånd
tere sagerne. Således optrådte fuldmægtig Andreas Stær, som til daglig var
ansat hos Johan Bernt Clodi på Holtegård, som Moths stedfortræder i en
sag i maj 1718 mod nogle bønder, der havde foretaget ulovlig træhugst i
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Moths herskabsstol
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Kirkeskoven.69 Omvendt ser vi M oth personligt forhandle byggekontrak
ter med lokale håndværkere i sager om reparationer på kirkegårdsmuren
og kirkebygningen. I det sidstnævnte tilfælde afsluttedes forhandlingerne
i »Gehejmeråd Mothes Liistgaard i Sölleröd«.10
I 1703 mente M oth desuden, at det var tid til at markere sin lokale
position som kirkepatron. Han fik opstillet en såkaldt »luftstol« i kirken
til sig selv og sin familie.71 Luftstolen blev senere omdannet til pulpitur
for kirkens første orgel. Pulpituret er siden blevet nedtaget og resterne
sidder i dag som vægudsmykning i kirkens sydskib. De allegoriske ma
lerier, som kan ses i pulpituret i dag, er senere tilføjelser. Luftstolen er et
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eksempel på Moths dobbeltsidige natur: På den ene side ser vi den be
skedne videnskabsmand og embedsmanden, som holder lav profil trods
sin fremtrædende position, på den anden privatpersonen, som bestemt
ikke sætter sit lys under en skæppe. Hans landsted Mothsgården var, skønt
ret beskedent af ydre, udstyret med de mest prangende farver og vægbe
klædninger. Haven var en veltrimmet firdelt barok-lysthave som det søm
mede sig for de fornemste familier, og hans stol i kirken, blev skabt til at
udstille mandens position og autoritet. H er sad han højere, end selv præ
sten på sin prædikestol.
Moths kirke - sådan blev den opfattet — så i det ydre nogenlunde ud
som kirken i dag, dog var den store sydfløj ikke blevet opført endnu. På
nordsiden af det lange kirkeskib var der et kapel og et lille våbenhus.
Søllerød Kirke i
Kapellet blev nogle få år efter Moths død udvidet og bygget sammen med
begyndelsen a f 1700- våbenhuset. Væggen til kirkerummet blev formodentlig nedrevet ved
tallet
samme lejlighed, så kapellet blev inddraget til siddepladser - det som i dag
kaldes Københavnerbænkene - tidligere Brændevinsbænkene.72 Omtrent
samtidig udbyggedes sydfløjen, hvorved kirken i første halvdel af 1700tallet havde fået den korsform, den nu har.
Kirken var bygget af grundmur, og tækket med teglsten. Indvendig var
loftet forsynet med murede hvælvinger, men i kapellet var det af brædder.
På Moths tid, og iøvrigt helt op til dette århundrede, var pladserne til
højre for kirkens midtergang forbeholdt mændene og stolene til venstre
kvinderne. Skiftet nævner at »Mands og Qwinde Stolene ere lugte med döire
for« og alle vinduerne i kirken var »små firkantede og gammeldags«. Den
sidste oplysning om vinduerne kan virke lidt overraskende, da kirken i dag
fremstår med gotiske spidsbuede vinduer, som normalt antages at høre til
13-1400-tallet. De nuværende store vinduer stammer formentlig fra »ny
gotikken« i 1800-tallet.
Inventaret var ganske pænt uden at være direkte prangende. En del
Inventar
sølvtøj og messingtøj samt noget engelsk tin. Blandt messingtøjet be
mærkes især to store alterlysestager, som er de samme, der den dag i dag
pryder alteret i kirken. Også en almisseblok, som omtales i skiftet, kan
være den endnu eksisterende. Duge og messehageler og andre tekstiler
var tilsyneladende af god kvalitet. Særligt bemærkes her: »Een nye Karmesin-röed flöyels Messehagel med Guldkniplinger...«. Da kirkens ting jo som
bekendt ikke måtte sælges, foretog skiftekommissærerne ikke nogen vur
dering ved besigtigelsen, men for sølvtingenes vedkommende blev deres
vægt angivet. Blandt pragtstykkerne bemærkes her en forgyldt sølvkande
på hele 60 lod. Anderledes er det med kirkens tiende og jorden, som
kunne bortforpagtes. Det benyttede Aloth sig i høj grad af. Han var em48
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bedsmand og tydeligvis ikke interesseret i at drive hverken skov- eller
landbrug. Kirketienden var bortforpagtet til en Martinus Nörrenberg på
Fuglevad mølle, og græsningen i Kirkeskoven til en oberstløjtnant Buchwald.
Omkring Kirkegården var der » en Ringmuur a f M uur og Kampesteen«
som det hedder i skiftet efter Matthias Moth. A f skiftet fremgår, at der har
været tre låger i kirkemuren, og at disse kunne aflåses om natten. Til
kirkens udstyr hørte nemlig tre hængelåse med nøgler beregnede til dette
formål. Kirkemuren selv havde Moth bekostet en ret grundig reparation
af nogle år i forvejen.73 Det ser i det hele taget ud til, at han med vanlig
flid og omhyggelighed har sørget for at holde kirken i god stand. De
ordninger omkring kirken og dens gods, som Moth satte i værk, forblev
stort set uændrede under svigersønnen baron Christian Gyldenkrone,
som overtog såvel lystgården som ejerskabet over kirken.
Baron Gyldenkrone beholdt Søllerød kirke og Moths gård indtil 1728.
Den 12. juni dette år udgav han skøde på »Søllerød kirke ... og den samme
steds beliggende lystgård og batige« til justitsråd Basballe og rådmand Buurmeister.74 Lystgården gik derefter endelig ud af den Mothske slægts be
siddelse.
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Endnu i 1733 følger kirke og lystgård hinanden. Basballe og Buurmeister
afhændede den 9. december de to dele til kobbersmeden og fabrikøren på
Nymølle, Brede og Ørholm, Poul Badstuber. Badstuber bortskødede dem
siden til gehejmeråd og stadtholder Baron von Dehn i december 17 4 1.75
Danneskjold-Samsøe Baron von Dehn solgte hurtigt både kirke og Mothsgård, måske til grev
opfører Søllerød Slot Frederik Danneskjold-Samsøe, der netop da var i færd med at opføre et
pompøst slot i landsbyen. Frederik Danneskjold-Samsøe var Overkrigssekretær for Søetaten og en af Christian 6.s højt betroede mænd. Desuden
var han efterkommer af Sophie Amalie Moth. Grev Danneskjold-Samsøes
slot blev færdigt i sommeren 1742. Det blev berømt for sin store tagter
rasse og for sin park, hvis springvand blev forsynet med vand via et hestetrukket pumpeværk. Vandet blev hentet op nede fra Søllerød sø, hvis
vandspejl ligger mere end tyve meter under parkens niveau. I juli 1743
fejrede Danneskjold-Samsøe sin datters bryllup på »Sillerød«. Slottet
havde endnu ikke fået et officielt navn, men det kaldtes skiftevis Søllerødgård, Søllerød lystgård eller blot Søllerød. Navneforvirringen har givet
anledning til nogen usikkerhed omkring ejerforholdene til Mothsgården.76 Det var jo Mothsgården, som tidligere var blevet omtalt som »lyst
gården« i nærheden af kirken. Efter at kirken var blevet lagt under den
nye Søllerødgårds ejer, var det imidlertid Søllerødgård, som udtrykket
»Søllerød kirke og lystgård« refererede til. Mothsgården mistede så at sige
status.
Frederik Danneskjold-Samsøe beholdt ikke sit lystslot ret længe. Al
lerede den 2 3 .januar 1755 afhændede han ejendommen til baron von
Dehn sammen med både kirke og Mothsgård.77 Mothsgården blev dog
Mothsgården
udskilles fra Søllerød hurtigt videresolgt. I 1757 overtog Johan Fleinrich M eyer og hans søn
Johan Christopher M eyer gården til den betydelige pris af 1.500 rdl. —et
Kirke
beløb der tyder på, at gården var i overordentlig god stand. M eyer ud
lejede gården om sommeren indtil 1767, hvor den blev købt af den for
henværende kgl. Assistenshusforvalter Peter Holm. Han boede her i
mange år. I nyere tid har Mothsgård haft adskillige ejere. Den har været
inddelt i lejligheder og udlejet til såvel faste lejere som sommergæster.
Den norske komponist Edvard Grieg, kunstneren Albert N aur og hu
moristen Robert Storm Petersen er blandt stedets prominente beboere.7®
I 1974 indviedes dele af ejendommen til Søllerød Kommunes kultur
historiske lokalmuseum, og i 1997 tages sidste del af hovedbygningen i
brug til dette formål.
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»Moths øje«

Moths ordbog

Moths gård - den store ordbogsforfatters og magtfulde embedsmands
lystgård er nu blevet til museum, ikke for Moth, men for hele Søllerødegnen.
Familien Moth var på mange måder produkt af deres tid. Faderen Poul
Moths omflakkende liv, indtil han blev kaldet til kongehoffet i Køben
havn, gav ham mulighed for at studere tidens nyeste strømninger indenfor
kunst, kultur og naturligvis især medicin. På en af sine rejser efter det
første ophold ved universitetet i København, købte han en meget fin
model af det menneskelige øje, monteret på en sokkel af træ og forsynet
med et skruelåg af samme træsort. Det hele var ornamenteret med minia
tureblomster på stilke udskåret af elfenben.79 Øjemodellen var en gave til
hans lærer Ole Worm. Modellen afspejler tidens interesse for den menne
skelige anatomi, en interesse som bl.a. førte til den epokegørende op
dagelse af lymfekarsystemet. Denne evne til at følge med i tidens strøm
ninger —være på forkant med udviklingen, som det hedder i dag med et
populært udtryk - besad Matthias Moth ligeledes, selv om hans liv hurti
gere kom i faste rammer. Flans kometagtige karriere i statsadministratio
nen er et skoleeksempel på de muligheder, enevælden skabte for folk
udenfor den gamle adelsstand. Christian 5. fulgte loyalt den målsætning
om at ordne og gennemorganisere landet, som hans far Frederik 3. havde
sat op. T il det formål krævedes dygtige embedsmænd og administrato
rer.80
Det lykkedes dog ikke Christian 5. at gennemføre den gennemgribende
omorganisering af landet, dertil var midlerne trods alt for små. Måske var
netop det sidste også årsagen til, at Moths ordbog aldrig nåede at blive
trykt. Ordbogen er ellers et godt eksempel på projekter, som blev frem
met under enevælden, og der er flere tegn på, at arbejdet var kendt og
omfattet med interesse allerede i Moths levetid. I dette og mange lig
nende sager måtte kongemagten dog nøjes med at vise interesse, og i
øvrigt håbe på at projekterne klarede sig selv.
T il trods for at meget arbejde blev henlagt til den nye voksende kreds af
administratorer, hvortil M oth hørte, holdt Christian 5. sig dog orienteret
om de væsentlige ting, der rørte sig i hans rige. Det er tydeligt, at kongen
har vist en personlig interesse for f.eks. hekseprocesserne, og der skete en
betydelig mildning af den retslige praksis indenfor dette område i hans
regeringstid. N år det gælder de enkeltsager, som vi har set M oth være
involveret i, er det klart, at der må have været løbende kontakt mellem
Moth og majestæten, og at de har delt synspunkter på sagerne.

52

Christian 5. som ringrider.
Kongen var en fremra
gende rytter. Han døde
dog efter et styrt under
jagt i Dyrehaven, 1699.
Maleri af ubekendt kunst
ner. Rosenborg.

Humanisten Moth

Moths to sider

Matthias M oth var vel ikke den, der skabte de nye ideer indenfor rets
væsenet, mens han var dommer —heller ikke omkring hekseprocesserne men han var velorienteret om, hvad der rørte sig blandt samfundets ånds
elite, og han havde taget sit standpunkt ud fra de nyeste ideer. N år han
dømte, fulgte han reglerne til punkt og prikke, men han tilføjede en
moderne humanistisk tænkemåde, og han var ikke bange for at stå alene
med sine synspunkter. Ud fra sin moderne overbevisning og med de mid
ler, han havde til sin rådighed, angreb Moth problemerne. Hans bog om
hekseuvæsenet i Thisted var et forsøg på at stoppe den bølge af heksehy
steri, som var tæt på at udvikle sig i kølvandet på udsendelsen af en anden
bog »Køge Huskors«. Moths bog henvendte sig til den læsende del af
befolkningen, de der også havde Køge Huskors stående på hylden. Den
udstillede hysteriet som lattervækkende og fik sin læser til at ryste på
hovedet ad den dumme overtro, som fik folk til at lade sig tage ved næsen
af simple svindlere.8'
Indretningen af sommerboligen i Søllerød bekræfter ligeledes, at M at
thias M oth var et menneske, der var fortrolig med de nyeste ideer i tiden.
De farverige væg- og loftbemalinger i rummene var karakteristiske for
boligstandarden hos det højere borgerskab. I Søllerød må husets ind
retning nærmest have virket pralende på lokalbefolkningen. Det samme
gælder hans indretning af »luftstolen« i Søllerød kirke. Man kan van-
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skeligt kombinere en sådan understregning af egen betydning med de
beskedent camouflerede signaturer i Moths litterære værker. Det må
imidlertid tages i betragtning, at standspersoner på Moths tid nødvendig
vis måtte udvise en vis stil i deres adfærd for at opretholde den nødvendige
respekt, og der er stadig langt til den pragt, som den gamle adel omgav sig
med på deres store herregårde. D er er en væsentlig forskel på de områder,
hvor M oth viser tilbageholdenhed, og den mere selvhævdende side af
hans fremtræden. N år det gjaldt det, der kunne opfattes som hans pro
fession, var han ikke til sinds at sætte sit lys under en skæppe. Hans
standsbevidsthed fornægtede sig ikke, hvad enten han fremtrådte som
embedsmanden eller som kirkepatronen. Ydmygheden overfor kongen
eller sin religion var der nok, men Matthias M oth kendte sit værd, og
krævede anerkendelse herfor. Anderledes var det med de mere »private« —
litterære - sysler. H er var det en anden dom, der skulle fældes over Moth.
H er var der ingen love og regler at gemme sig bagved, og intet entydigt
facit. På en måde var disse arbejder et udstillingsvindue for en anden
ukendt og uprøvet side af embedsmanden Matthias Moths væsen. Ironisk
nok blev det hans litterære virksomhed, der har holdt hans minde i hævd
og gjort hans navn udødeligt - og så den ejendom i Søllerød, som bærer
hans navn...

N O TER

1. Jfr. f.eks. Carl Ewald: Sofie Amalie Moth. Historisk roman i serien Danske
dronninger uden krone. Udg. A. Christiansen 1906 (332 s. ill.) Genoptrykt i
paperback 1995 med forord og efterskrift af Bodil Wamberg. Høsts forlag.
Titel: Sofie Amalie Moth og Christian V. (2 21 s. ill.). Desuden udkommet som
lydbog 1996.
2. Tuberkuloselignende sygdomme
3. Frederik 3. benyttede sig af Poul Moths medicinske viden, idet han lod Moth
afgive vota i retsmedicinske erklæringer sammen med fakultetets professorer.
(V. Ingerslev: Danmarks læger og lægevæsen I, 1873 s.504-06 og G. Tryde:
Retsmedicinske erklæringer, 1630-1662. 1939)
4. Det var faktisk ret usædvanligt for tiden, at seks børn alle nåede voksenalder.
Foruden Matthias og Sophie Amalie, som omtales nærmere i teksten, var der
fire børn: RudolfMoth (1642-1675). Ida Christine Moth (1644-1689) g. 1661 m.
biskop Søren Glud af Viborg stift. Beate Ingeborg Moth (1646-9 7) gift i.gang i
1666 med sognepræst provst Jens Andersen Hals, og 2. gang i 1677 med
kancelliråd, stempelpapirforvalter Friderich Mecklenbourg. Hun blev også
gift en 3. gang med etatsråd, højesteretsassessor Holger Parsberg til Eskjær.
Elisabeth Margrethe Moth (1652-efter 5. marts 1704) g. m. proviantskriver se
nere generalproviantkommissær Nicolaj Hansen Bennick til Hjermeslevgård
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(Bennick rømmede landet i 1673, hvorefter E.M. i 1676 fik kgl. tilladelse til at
sælge Hjermeslevgård »til standspersoner«.)
5. Johan Rudolph Bureneus skøde til sin søster Ida Bureneus findes i: RA. Rtk.
Bilag til skøde på Søllerødgård, Kirke og Gods. nr.2. I samme pakke findes
dokumentation for andre handelstransaktioner med ejendomme i Søllerød.
6. Dronning Sophie Amalie er en af de mest berygtede danske dronninger. Hen
des blakkede eftermæle skyldes ikke mindst den udbredelse, som hendes rival
inde Christian IV7s stolte datter Leonore Christines »Jammersminde« fik. Det
var Sophie Amalie, som bar hovedansvaret for det lange, pinefulde ophold i
Blåtårn, der blev Leonore Christine til del, efter hendes gemal Corfitz Ulfeldts åbenbare landsforræderi under krigen mod svenskerne.
7. Foruden de to sønner (se også note 11) fik Sophie Amalie fire døtre: Christiane
Gyldenløve (1672-1689), Sophie Christiane Gyldenløve (1675-1684), Anna Chri
stiane Gyldenløve (1676-1689) samt Christiane Amalie som døde blot to år gam
mel (1682-84). N år Molesworth ikke nævner disse døtre skyldes det, at de
døde i ung alder, inden Molesworth skrev sin bog i 1692.
8. Margrethe Pape. En ung tysk kvinde som Frederik 3. mødte, inden han blev
konge. Hun blev hans elskerinde og mor til Ulrik Frederik Gyldenløve.
9. Sophie Amalies Grevepatent af 3 1. december 1677 °S skøde til grevskabet
Samsø i.juni 1676. Et udkast til grevepatentet findes i Rigsarkivet, Danske
Kancelli C (1660-99) V. Diverse Breve, Dokumenter og Akter sagligt ord
nede. læg VII, Adel og Rang 1-2. Et dokument, der muligvis er originalpaten
tet, findes i Danske Kancelli A100, Koncepter og indlæg til Christian 5.’s
grevelige patenter (1671-84).
10. Udkast til patentet findes i Rigsarkivet. Danske Kancelli C (1660-99) V ^æS
VII Adel og Rang.
1 1 . Robert Molesworth, En beskrivelse af Danmark 1692, Wormianum, Århus
1978 2.oplag. - Christian Gyldenløve, Greve af Samsø (1674-1703). Efter
tjeneste i fransk militær, fik han kommandoen over det hjælpekorps, der stille
des til rådighed for kejseren i den spanske arvefølgekrig og deltog bl.a. i
belejringen af Mantua. Christian Gyldenløve overtog postvæsenets indtægter
etter, at hans morbror Matthias Moth havde bragt den i god orden. Det var
således en god forsørgelse Christian 5. gav »den unge Gyldenløve«.
Ulrik Christian Gyldenløve, Greve af Samsø (1678-1719). 1697 præsident i
Admiralitetet. Under krigen i 1700 havde han kommandoen over flåden, og
ligeledes da krigen atter brød ud i 1709. Oprettede Søakademiet.
12. Ringeagt overfor den kvindelige part var der imidlertid ikke tale om. Der er
intet der tyder på, at Sophie Amalie levede skjult eller tilbagetrukket. Tvært
imod synes hun at have nydt almindelig anseelse.
13. Det kan undre, at kongen ikke selv deltog, da børnene jo var hans, og han
offentligt havde vedkendt sig dem. Han kan imidlertid have været bortrejst fra
København.
14. 12 officerer bar den mindste piges kiste, 24 den ældstes. Rigsarkivet: Danske
Kancelli C 63a. Diverse Breve, Dokumenter og Akter sagligt ordnede. I denne
pakke findes et læg (VI) med titlen Kongehuset, hvori findes ceremoniellet til
de to »højbåme Frøkners Ligbegængelse«.
15. Man må ikke forledes til at tro, at Matthias Moth fik sin universitetsgrad
foræret. Det var ikke ualmindeligt, at professorerne havde private elever, og
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det fremgår af konsistoriums protokoller, at Moth deltog i Thomas Bartholins
undervisning. (Rigsarkivet. Københavns Universitet. Konsistorium. Studen
termatrikel 16 11-16 7 7 - Matricula Universitatis Hafniensis nr. 2)
16. Hvid ridder: Ordensstatutterne 1693 satte ^e sidste trin på plads i den lange
ærestrappe, som førte op til tronens fod. På øverste trin stod den blå Elefant
ridder, og lige under ham den hvide Dannebrogsridder.
Gehejmeråd: Titlen stammer fra tysk og betyder egentlig en rådgiver, der er
indviet i hemmeligheder. Også efter enevældens indførelse 1660 lå det i titlen,
at G. skulle fungere som kongens rådgiver på dennes forlangende, men det var
langtfra alle, som fik sæde i det egentlige råd Konseillet. For mange var titlen
blot en betegnelse, som gav rang i rangforordningens første klasse og ret til
prædikatet Exellence.
Rådstuen var egentlig en slags borgerrepræsentation i købstæderne. Kommis
sionen var et råd af kongelige embedsmænd, som tog sig af købstadsproblemer
i bredest mulige forstand.
17. Denne Luxdorph må ikke forveksles med sin senere slægtning Bolle Willum
Luxdorph, som havde sommerbolig i Nærum.
18. I denne post oplevede den aldrende direktør et af sine sjældne nederlag, idet
han stivnakket opretholdt sin modstand mod, at kompagniet satte sig på den
vestindiske 0 St. Jan, som var engelsk interesseområde. Moth mente, at det var
for risikabelt at lægge sig ud med englænderne, og han nægtede konsekvent at
underskrive akter vedrørende sagen. Den øvrige direktion gennemførte allige
vel annektionen.
19. Ovid (Publius Ovidius Naso) romersk digter (43 f.kr.-i7 e.kr.). En af den
romerske litteraturs eleganteste digtere og store sprogfornyere. Metamorfo
serne (forvandlingerne) er et værk i 15 bind, der gengiver græske sagn om
menneskers forvandling til dyr og planter.
20. Kobberstikkene til Moths Ovid-udgave - syv ialt - findes i Statens Museum
for Kunsts kobberstiksamling. De er udført af kobberstikkeren Gerhard Valk.
Den første udgave af Ovid på dansk udkom først i 1831.
21 . Et større udvalg, omend stadig kun omkring en femtedel af Ovids værk, ud
kom i 1989 på dansk ved Otto Steen Due. Centrum 1989.
22. En forklaring herpå er, at Moth forsøgte at tilnærme stavemåden det talte
sprog.
23. Brevet findes i afskrift i Jens Bircherods dagbog 1697. Det er dateret den
30.november. (Det Kgl. Biblioteks håndskriftsamling, N K S 1986 4[232]).
Transskriptionen, som har dannet grundlag for denne fremstillings gengivelse,
er foretaget af arkivar Bjørn Fabricius.
»Calepini« var et leksikon opkaldt efter sin italienske ophavsmand.
At der absolut ingen grænser var for hvilke ord som kunne medtages i Moths
ordbog viser feks. indførslen af ordet »Bø!!«, som anføres med forklaringen:
»naar mand vil ræde nogen« (ræde = gøre nogen ræd = forskrække). Også
talemåder gengives tillige med en forklaring på deres betydning. I registerbin
dene gives alle ord desuden i hovedbøjningsformerne og på latin.
Flere eksempler gives af Aage Rohman i Søllerødbogen 1958.
24. Officielle ansøgninger skulle altid afleveres på specielt stemplet papir. Ud
giften til stempelpapir - en ikke ubetydelig udgift - skulle embedsmanden selv
betale. Matthias Skaanlund fik imidlertid foræret de 20 rdl. til papiret af So-
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phie Amalie Moth, fortæller han i sine erindringer. Matthias Skaanlund. Gyl
denløves Lakaj. Memoirer og breve XVII, Kbh. 1968.
25. Se note 18.
26. Det er bemærkelsesværdigt, at Biskop Bircherod først får brev fra Moth om
ordbogen i 1697. Måske hænger det sammen med udarbejdelsen af et revi
deret manuskript til ordbogen, og at Moth og Bircherod netop i 1697 var
involveret i en alvorlig heksesag. Bircherod havde her alvorligt brug for Moths
assistance, og Moth kan have øjnet en god mulighed for at få suppleret sine
oplysninger til ordbogen.
27. En del af de indsendte bidrag til Moths ordbog og af hans korrespondance
omkring værket findes i Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling. Papi
rerne er indbundet i tre bind med arkivbetegnelsen: Adskillige Collectanea til
Moths ordbog. G K S 773 fol.
28. Der findes også en stor mængde fagudtryk og navne på værktøj o.l. af den
slags Moth efterlyste i værket med forklaring på deres brug.
29. Aage Rohmanns artikel om Moth i Søllerødbogen 1958, rummer en mere
detaljeret gennemgang af Moths ordbog, og hans øvrige litterære virke.
30. Moth lagde især vægt på det talte sprog og dets brug. Hans eksempler er
hentet fra daglig tale og ordsprog, mens Rostgårds lagde vægt på »det kor
rekte« og hentede sine eksempler fra kendte litterære værker.
31. Bortset fra to bind »P« og »R« i anden redaktions ordbogsdel, som brændte
under Københavns bombardement i 1807, findes hele Moths værk endnu i dag
i Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling. Da Søllerød Museum i 1994
ønskede at vise et bind af Moths ordbogsprojekt, måtte håndskriftsamlingen som ellers altid har vist sig meget imødekommende - melde pas. »Værket er
for tit i brug« var en af begrundelserne. I 1996 lykkedes det imidlertid at få et
bind af værket hjem til sommerudstillingen »Da Gehejmeråden tog på landet«
og det var naturligvis med en særlig glæde, man præsenterede dette klenodie
for museets publikum. Værket blev hermed præsenteret i den selvsamme ejen
dom, hvor det må antages at være blevet til for 300 år siden. Mon Moth, da
han til sidst må have indset, at han aldrig ville få sit store værk i trykken,
drømte om at hans arbejde endnu 300 år senere ville være studieobjekt for
hans ligesindede?
32. Hvis det kneb med at finde den skyldige, fandtes der også råd for det. Der var
magiske formler, der ville få heksen til at banke på døren, der hvor hendes
ondskab havde ramt, og derved kunne hun afsløres. Det var dog langtfra
sikkert, at en sådan situation førte til retssag mod den pågældende. For at
indlede en retssag krævedes bevisførelse ved vidner, ligesom den anklagede
kunne rense sig ved vidner. Det krævedes derfor som regel, at den mistænkte
kvinde havde en lav status, hvis der skulle være udsigt til domfældelse - i hvert
fald lavere end anklagerens. Enlige kvinder var særligt udsatte, idet kvinder
sædvanligvis ikke selv kunne tale deres sag i retten, men skulle have en mand husbond eller værge - til at tale sin sag. Men selv om det ikke kom til retsag
mod heksen, så kunne selve mistanken være en alvorlig sag. Den kunne nemlig
findes frem senere, når mere belastende materiale havde samlet sig. I den onde
atmosfære af mistro, som herskede i hekseprocessernes tid, valgte mange hek
semistænkte at gå til modangreb og stævne den der havde givet udtryk for
mistanken for bagvaskelse. Dermed fik man mulighed for at rense sig ved

tingsvidner, og måske tage brodden af angrebet. Det var ofte af større be
tydning end den erstatning, som kunne komme på tale fra modparten.
33. Det var dog ikke kun kloge mænd og koner, som løb denne risiko. I den
betændte atmosfære af angst og mistænksomhed, som herskede mange steder i
15-1600-tallet, kunne enhver risikere en mistanke for hekseri, især hvis man
skilte sig ud fra den store mængde. Alligevel synes næsten alle at have haft
kendskab til og anvendt forskellige former for magi.
34. Sagen om Sidse Tues er noteret i Sokkelund Herreds tingbøger den 4. april
1622.
35. At »måle« var en magisk øvelse, hvor den kloge kone med et strå eller en pind
udmålte en person eller et dyr mellem forskellige punkter. Målingen fulgtes af
forskellige remser eller besværgelser. At signe eller mane var to forskellige
former for bønner eller besværgelser, som kunne stå alene eller følge må
lingen. Før reformationen foretog den katolske kirke ritualer, der havde lig
nende karakter og formål, men disse blev afskaffet efter reformationen. Mange
af de besværgelser, som siden anvendtes af de kloge mænd og koner, indeholdt
mere eller mindre forvanskede brudstykker af de katolske bønner. Det fik
naturligvis ikke myndighederne til at se mildere på deres anvendelse.
36. Når kvinder blev gift, var det almindeligt at de aflagde deres pigenavn, der for
det meste fortalte hvem de var datter af (eks.: Nielsdatter), og i stedet fik navn
efter deres ægtefælle. Selv om Anne Pallis blev gift igen, var det hendes afdøde
første mands navn (Anne Pallis = Palles kone Anne), hun benævntes med. Selv
om det hverken var særligt pænt eller hensynsfuldt af Annes mand at udtale sig
sådan, var det måske heller ikke et helt uforståeligt ønske. Han har formodent
lig, som det ofte skete, været nødt til at gifte sig med Niels Palles aldrende
enke, for at få den gård i fæste som hun sad i. For en ung ubemidlet mand var
det ofte den eneste mulighed for at få en fæstegård.
37. Alle Annes tilståelser er kendte fænomener, som de optræder i folketroens
fantasiverden. Stillet overfor udsigten til smertefuld tortur, ville enhver borger
i 1600-tallets Danmark uden tøven kunne præstere lignende »tilståelser«.
38. Sagen mod Anne Pallis var en udløber af en anden sag, hvor en klog kone var
blevet dømt for meddelagtighed i et mord, og sandsynligvis under tortur
havde angivet andre (foruden Anne Pallis, blev en ung pige, Anne Kruse, og en
tredie kone Abigail Nielsdatter anklaget på grundlag af angivelsen). I dansk
lov var det forbudt at føre retssag på grundlag af »udædige« menneskers
udsagn.
39. J.C.Jacobsen. Besættelse og Trolddom i Nibe 1686. Gads forlag Kbh. 1973.
40. Efter at Christian 3’s Reces af 6. december 1547 havde lagt afstand til de i
Centraleuropa anvendte regler, at man kunne pine tilståelser og angivelser af
andre ud af de anklagede, og at dette alene kunne føre til domfældelse, blev
det i 1576 fastslået, at alle der blev dømt for trolddom, skulle have deres dom
prøvet ved landstinget, inden henrettelsen kunne finde sted. Dette var af stor
betydning for processernes videre forløb i Danmark, da frifindelser på lands
tingene var hyppige. I 1686 indførtes den regel, at dødsdomme i trolddomssager skulle påkendes ved Højesteret. Danmark fik ingen lov, der afskaffede
hekseprocesser. Muligheden for at straffe en person med fængsel på livstid,
hvis denne forsøgte at skade en anden med »galne indbildede kunster« (Dan
ske Lov 6-1-10), bestod indtil 1840, hvor de fleste af trolddomsbestemmel-

serne i Christian 5.’s Danske Lov blev afløst af en bedrageri-paragraf. Den
fastsatte nogle ugers fængsel på vand og brød. Hovedbestemmelsen om trold
dom stod derimod ved magt lige til den ny grundlov 1866, der afløste Danske
Lov.
41. De 17 dommeres vota findes i Højesterets voteringsprotokol marts 1693,
mens dommen er opført i højesterets dombog 20. marts 1693. Begge findes i
Rigsarkivet. Voteringen er desuden skematisk gengivet i Gustav Henningsen:
»Fra Heksejagt til heksekult » (Gyl.1984). Om de to andre anklagede i Anne
Pallis sag, Anne Kruse og Abigail Nielsdatters skæbne kan berettes: Beviserne
mod Abigail Nielsdatter var ubetydelige og hun frifandtes. Den ulykkelige
Anne Kruse var gravid, da hun blev anklaget. Hun døde i barselsseng under
sagen, men kunne ikke blive begravet før sagen var færdigbehandlet, ifald hun
var en heks. Hun domfældtes sammen med Anne Pallis og hendes krop blev
brændt på bålet. (En sag om en musiker som i 17 19 henrettedes for at have
forskrevet sin sjæl til djævelen, var ikke en hekseretsag, men drejede sig om
kætteri).
42. Kongebrev af 21 marts 1693 til Stiftamtmand Lützow over Lolland-Falster
stift: Fynske og Smålandske Tegneiser XI, indlæg nr. 10/1693, 21/3. Rigs
arkivet.
43. Sagen som refereres i teksten - med vægten lagt på Moths rolle - er udførligt
behandlet i Anders Bæksted: Besættelsen i Thisted 1696-98 bind 1-2; Munksgaard i960. (Den kan købes hos Dansk Folkemindesamling).
44. Udviklingen indenfor hekseforfølgelserne fulgte i store træk det mønster, at
forfølgelserne ophørte først de steder, hvor de var begyndt (Italien, Spanien
og Sydfrankrig) og hvor de havde fået det uhyggeligste omfang. Således er
Spanien, hvis inkvisitionsdomstole er blevet synonym med brutal og nådesløs
hekseforfølgelse, det første sted hvor man begynder at se kritisk på heksefæno
menet (læs herom i Gustav Henningsen: Heksenes advokat). Randområderne
(Norden og Østeuropa) haltede bagefter, både da forfølgelserne blev indledt,
og da de skulle afsluttes.
45. Jens Bircherods dagbøger 1696, 1697 (Det Kongelige Biblioteks håndskrift
samlingen N KS 1986 4(232]). Inden Jens Bircherod 36 år gammel bliver
udnævnt til Biskop over Aalborg stift, har han gjort tjeneste i København og
her sikret sig bekendtskab med Matthias Moth, som støttede ham i vanskelige
affærer (Bæksted bind 1 s.89). Trods venskabet indkasserede Bircherod dog en
alvorlig »næse« fra Moth for sin ubeslutsomme optræden i Thisted-sagen.
46. Dommen over Ole Bjørn lød på livstids tugthus og konfiskation af hans gods.
Præsten sendtes til afsoning på Hammershus på Bornholm. Hans ophold her
blev dog ikke livsvarigt. Allerede den 5.9.1899 blev Ole Bjørn frigivet i an
ledning af Frederik 4.’s tronbestigelse. Kvinderne i sagen fik næsten alle milde
straffe, og nogle af dem genfindes endda år senere som tilsyneladende almin
delige borgere i lokalsamfundet.
47. Bæksted bind 1, 1959 s. 418. Den sidste heksebrænding i Danmark fandt sted i
1722. Der var tale om en regulær lynchning, hvor en flok Sallingboer inde
brændte en gammel kone i hendes hus, fordi de mente, at hun ved magi havde
taget livet af nogle køer på egnen (Folk og kultur, 1975 s. 106 ff).
48. Johan Bruunsmand: Et forfærdeligt Huus-kors, eller en ... Kbh. 1674. Det
Kongelige Bibliotek. Danske afdeling. Beretningen blev oprindelig skrevet af
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des at være foregået. Hysteriepidemien kostede 1 5 kvinder livet på heksebålet,
at være foregået. Hysteriepidemien kostede 15 kvinder livet på heksebålet.
49. Bæksted bind II s. 357.
50. Søllerødgård blev opført af Frederik Danneskiold-Samsøe, et barnebarn af
Sophie Amalie Moth og Christian 5. Grevenavnet Danneskjold opnåede So
phie Amalies børn ved patent dateret 4. maj 1695. Koncept til patentet findes i
Rigsarkivet, Danske Kancelli C 63a. læg VII, Adel og Rang.
51 . Krohuset afhænder fru Bureneus imidlertid meget hurtigt - til den mand som
nogle år forinden havde solgt den til hendes familie - Ulrik Luft!
52. Om Carlsminde: opført af Peter Wasserfall ca.1760. Blandt de senere ejere
tælles etatsråd Isak Glückstadt og Detlef Jiirgensen fra Landmandsbanken. I
dag har partiet Venstre landshovedkvarter i bygningen.
53. Hele skiftet efter Matthias Moth findes på Landsarkivet for Sjælland: H of og
Borgretten, Ordinære boer, Konceptskifte, 1719.
54. Christian Gyldenkrone til baroniet Vilhelmsborg (1676-1746). Han var gift
med Matthias Moths og Kirstine Ågaards datter Amalie Margrethe (16831755). Baron Gyldenkrone ser ud til at være den som overtager gården i
Søllerød. Det er i hvert fald ham som i 1728 bortskøder gården og kirken til
justitsråd Basballe og Rådmand Buurmester (Bilag til skøde på Søllerødgård
etc. nr. 3 9). Konferensråd, landsdommer for Sjælland Poul Eggers til Basnæs
var gift med Moths datter Sophie Amalie (1682-1740).
55. For deres ulejlighed modtog Ole Bang, Bro(de)r Pedersen og Christen Olesen
hver 3 mark og 2 rd, hvorfor sidstnævnte kvitterer d. 9. juni 1720. De måtte
altså vente et år på vederlaget fordi boopgørelsen først blev tilendebragt ved
denne tid. En samlet opgørelse (dateret 11. juni 1720) på 44.000 rigsdaler
findes sammen med skiftet og indeholder desuden et forslag til deling af boet.
56. »Natskrin« er et fint ord for »natstol« eller »pottestol« som en mere prosaisk
eftertid har kaldt dette møbel.
57. Det var ikke ualmindeligt at væggene stod med den nøgne ubehandlede mur,
og kun delvist var gemt (beklædt) med stof spændt ud i en stor ramme - evt.
malet lærred. Noget lignende kan have været tilfældet her. Der er fundet
rester af sådanne rammer i huset under den igangværende restaurering, men
de er af yngre dato end Moths tid (formodendig omkr. år 1800).
58. Beskrivelsen vidner om en væsentlig ændring i det nuværende hus i forhold til
Moths gård: Rummet med vinduer til både have og gård er i dag delt på langs,
således at der til gårdsiden er en entré og et køkken. Denne ændring synes at
være blevet gennemført omkring år 1810.
59. Der var sjældent gjort ret meget ud af disse gardinstængers udsmykning.
Skulle det være lidt ud over det sædvanlige, kunne enderne være banket fir
kantede og snoet.
60. I forbindelse med det træskab, som dækkede kældertrappen, var der opstillet
(eller opbygget) et andet større skab. De store barokskabe overtog - sammen
med kommoden - efterhånden standkistens rolle som opbevaringsmøbel hos
de øverste samfundslag. Hermed forsvandt også det særpræg som vore hjem
lige snedkere havde givet møblerne gennem billedskærerarbejderne, våben
skjoldene og de danske indskrifter. Der findes dog også en standkiste blandt
Moths møbler.
61. Skiftet efterlader lidt tvivl omkring de små sengekamre i denne del af huset.
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Der er ingen tvivl om, at der har været to, men der er kun et kammer be
skrevet i inventarlisten. Det er derfor usikkert, hvilket af de to kamre som er
optaget på listen. I beskrivelsen er truffet det valg at placere inventarlistens
genstande i det sengekammer der hører til forstuen, altså det med gult lærred
på væggene og grønne gardiner. Stad(s)estuens tilhørende sengekammer, hvis
vægge var »Perle-farvede«, har enten været tomt eller er blevet betragtet som
en del af stad(s)estuen.
62. Skiftet siger ikke »i forbindelse med« men »ved stadestuen«. At rummet må
have forbindelse med stad(s)estuen og kun herigennem med forstuen kan
aflæses af den rækkefølge skiftet behandler rummene. Kommissærerne har
først gennemgået forstuen, derefter det lille sengekammer som havde dør
herfra, så stad(s)estuen og det andet lille sengekammer, inden man er vendt
tilbage til forstuen for at komme videre.
63. Formodentlig et baghus med taget skrånende til kun den ene side. Det er
interessant, at der findes et sådant baghus på stedet i dag.
64. Denne oplysning bekræfter de ældste matrikelkort, der viser, at grunden mel
lem Moths gård og kirkegårdsmuren har været bebygget, længe før den skole
bygning blev opført, som stod på grunden indtil 1962.
65. Formodentlig en tværstok til at spærre porten med.
66. Der er ikke overvældende mange kilder, der fortæller detaljeret om det tidlige
1700-tals tagkonstruktioner. Bygningsarkæologen, arkitekt m.a.a. Søren
Lindqvist, som foretog den bygningsarkæologiske undersøgelse af den nyi
standsatte del af Mothsgården, bemærkede, at den beskrevne tagkonstruktion
kun sjældent findes beskrevet så tidligt som på Moths tid. Flvorvidt det også
var en sjælden konstruktion, er imidlertid ikke til at vide.
67. Skødet på kirken er udstedt den 23. januar 1699 af Søster Svane, enke efter
Doctor Flans Bagers. Rigsarkivet: Rentekammeret 1 pk. (2217.24): »Bilag til
Skøde over Søllerødgård kro og kirke...« N0.19.
68. Rigsarkivet. Rentekammeret i.pk (2217.24): Bilag til skøde på Søllerødgård,
kro og kirke nr.27-28.
69. Rigsarkivet, Rentekammeret (2217.24): Bilag til skøde på Søllerødgård, kro
og kirke., no 37.
De tre bønder - deriblandt kirkens klokker Jens Nielsen - tilstod på tinge at
de havde hugget ulovligt i Kirkeskoven, og blev dømt til at betale træet samt
sagens omkostninger og en bøde.
70. Rigsarkivet. Rentekammeret (2217.24): Bilag til skøde på Søllerødgård, kro
og kirke nr.29-31.
71. Pontoppidans danske atlas vol.4 s. 12.
72. Oprindelig var disse pladser ikke hævet i forhold til det øvrige kirkerum, som
det er tilfældet i dag. Det skete først med indlæggelsen af en varmekedel i
19 12. Om kirken og dens bygningshistorie, se iøvrigt Søllerødbogen 1991.
73. Rigsarkivet. Rentekammeret (2217.24) 1 pk. »Bilag til skøde på Søllerødgård
kro og kirke....« Dokumenterne no. 29-31 indeholder både kontrakten af
12. august 17 14 med murermester Mads Pedersen på arbejdet, og synsfor
retningen efter arbejdets færdiggørelse den 15. oktober samme år.
74. RA. Bilag til skøde på Søllerødgård, kro.... nr. 39.
75. RA. i.pk. Bilag til skøde på Søllerød kirke.... nr. 43: Skøde til Commerceraad
Buurmester på »Søllerød Kirke og den sammesteds beliggende Lystgaard og

Hauge«, samme pakke nr. 48: Poul Badstüber erklærer d. 11. december 1741
at han har overdraget kirken til Baron Dehn. Skødet på handlen (samme pakke
nr. 52) viser, at Dehn også overtog Mothsgården, men det er først dateret
12. februar 1742. Skødet bliver konfirmeret i Sjællandsfars Landstings Skøde
protokol den 2. januar 1755).
76. Kilderne er lidt uklare omkring ejendomsforholdene til Mothsgården på
denne tid. Tilsyneladende overdrager von Dehn kirken og Mothsgården til
Danneskjold-Samsøe for senere igen at købe dem sammen med slottet (1755).
RA. Bilag til skøde på Søllerødgård, kro og kirke ... nr. 52 og 53.
77. Danneskjold-Samsøes store slot fik ikke nogen lang levetid. Allerede i be
gyndelsen af 1780’erne blev det nedrevet, og en betydelig mere beskeden gård
opført. Tilbage blev kun en sidebygning, som rummede en lade. Den kan
endnu ses og blev samtidig med opførelsen af den nuværende bygning (19 15
til 1921) indrettet som slotskapel.
Det er Baron von Dehns fortjeneste, at så meget materiale omkring Søllerød
by i disse år endnu er tilgængeligt. Baronen samlede omhyggeligt alle papirer,
som kunne dokumentere hans adkomst til ejendommene i området. En stor
del af disse papirer findes endnu forsynet med baronens egenhændige num
merering og en tilhørende oversigt.
78. Om prominente gæster i Søllerød, se diverse artikler i Søllerødbogen f.eks.:
Peter M .M . Christensen, 1994 (Edvard Grieg). Ella og Hans Ellekilde, Bind
4, hæfte 3-4, 1964-65 (H. C. Andersen). Mogens Iversen 1983 (Albert Naur)
og Fru Eva Drachmann Bind 1, hæfte 6, 1947 (Robert Storm Petersen).
79. Modellen af øjet findes i dag på Nationalmuseet, hvorfra den var udlånt til
Søllerød Museums udstilling »Da gehejmeråden tog på landet« i sommeren
1996.
80. Mens Moth og andre med ham forblev loyale mod den enevældige idé, havde
en anden held til for en tid at tiltage sig betydelige magtbeføjelser, som ellers
klart tilhørte kongen: Peder Schumacher »Griffenfeld«. Han endte imidlertid
sit liv i fængslet på fæstningen Munkholm i fjorden udenfor Trondhjem
(1698), efter at kongen i 1680 havde benådet ham på selve skafottet. Indtil sit
fald havde Griffenfeld været besidder af grevskabet Samsøe, som nu tildeltes
Sophie Amalie Moth.
81 . I dag ser man folk i samme situation som Moth vrængende blive hængt ud i
Ekstra Bladet som »medlemmer af de bedrevidendes forening«!

Et mindeblad i Bakkehuset
A f Erik Sinding

Da L. N. Hvidt og hans hustru i 1850 fejrede guldbryllup i deres sommerbolig i
Vedbæk, blev der fremstillet et mindeblad med billederfra højdepunkterne i deres
liv. Lauritz Nicolai Hvidt ejede Bakkehuset i Vedbæk og bestred i sin lange
livsbane en række betydningsfulde hverv. Han var bl.a. børskommissær, direktør
for Nationalbanken, formand fo r Borgerrepræsentationen i København, vice
præsident fo r Stænderforsamlingen i Roskilde, minister i Moltkes martsministerium 1848 og medlem a f den grundlovgivende forsamling. I det følgende vil
mindebladet blive underkastet en nøjere analyse med hensyn til motiver ogfrem 
stillingsproces.
Forfatteren (f. 19 21) er major og var i 28 ar cheffor den sjællandske luftmeldetjeneste med hovedkvarter i Kavalérbygningen på Sorgenfri Slot. I Søl
lerødbogen 1976, 19 77, 1978 og 1983 har forfatteren skrevet om malerier og
grafiske blade med motiver fi'a Søllerød Kommune. Som selvstændige bøger har
han udgivet »Søllerød på raderede Blade« (1978) og »Sorgenfri Slot på gamle
Prospekter« (1980).
Hvidt og Bakkehuset Bakkehuset i Vedbæk kunne i december 1992 fejre 10-års jubilæum som
aktivitetscenter for pensionister. I den anledning udgav centret i samar
bejde med Søllerød Museum bogen »Bakkehuset i Vedbæk«. Bogen er en
rigt illustreret beskrivelse af såvel det gamle som det nye Bakkehus’ histo
rie og er resultatet af et studiekredsarbejde blandt pensionister på Bakke
husets aktivitetscenter.

M IN D E B L A D E T

Blandt illustrationerne til afsnittet om Hvidt-perioden (18 11-19 15 ) gen
gives et mindeblad fremstillet i anledning af guldbrylluppet den 20. august
1850 mellem etatsråd Lauritz Nicolai Hvidt (1777-1856) og hustru Wilhelmine Therese f. Lorck (1782-1852). Billedet blev i 1991 i smuk indram
ning foræret til Bakkehuset af deres tipoldebarn fru Elisabeth Kemp f.
Lorck, Skodsborg.
I mindebladets hovedfelt ses på udsparet grund portrætter af guld-
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Litograferet mindeblad fra 1850 udgivet i anledning af guldbrylluppet mellem Lauritz Nicolai Hvidt
(1777-1856) og Wilhelmine Therese f. Lorck (1782-1852). Guldbrudeparret blev henholdsvis 23 og 18 år
gamle gift den 20. ugust 1800 i Wilhelmines fødeby Memel (i dag havnebyen Klaipeda i Lithauen).
Litografi i Bakkehuset i Vedbæk.

brudeparret. Billedets indfatning er delt i billedfelter med gengivelser af
ægteparrets fødested og hjem. Endvidere to cirkelrunde portrætter af par
ret fra deres bryllupsår 1800. Endelig ses otte felter med allegoriske fi
gurer samt et hyldestdigt:
»E t halvt Aarhundred de tilsammen vandred:
Omkring dem Livets Former sig forandred,
I deres Aasyn Tidens Rune staaer.
M en unge Tanker fra hans Pande lyne,
Hans Villies Mandom er i Daad tilsyne,
Og Hendes Hjerte gjemmer Skjønheds Vaar«.
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K U N STN ERN E

Constantin Hansen

Maleren og litogra
fen Geskel Salomon
som udforte de
portrætlitografier af
ægteparret Hvidt,
der blev anvendt
som forlæg til deres
mindeblad. Han
rejste til Sverige,
hvor han tog nav
neforandring til Sa
loman. I Stockholm
blev han vicepræsi
dent for Kunstaka
demiet, og han blev
i 1876 udnævnt til
Kgl. svensk Hof
maler. Fotografi i
Det kgl. Bibliotek.

Geskel Salomon

Under indfatningen er anført følgende betegnelse: »Const. Hansen inv.
Emil Bærentzen & Co. lith. Inst. C. Steckmest, A. N ay lith.«. En umid
delbar tolkning af disse oplysninger giver det indtryk, at det er maleren
Constantin Hansen (1804-1880), som har udført portrætterne af guldbrude
parret, men dette er ikke tilfældet. Inv. er en forkortelse af ordet Invenit
som betyder »har opfundet«. Omskrevet til nudansk bør der vel stå »har
skitseret«. Denne antagelse får man bekræftet ved at slå op i Emil Hanno
vers bog om Maleren Constantin Hansen fra 1901. I afsnit H. som om
fatter gengivelser af Constantin Hansens arbejder findes på side 381 som
nr. 21 mindebladet anført og med ovennævnte betegnelse. Yderligere er
anført: »Til de allegoriske fremstillinger på dette blad har Constantin
Hansen givet udkast 1850«. De allegoriske fremstillinger hører ikke til de
dybsindige. I alle otte felter i rammen ses putti med vinranker og anden
afgrøde - et billede på fuldendelsens frugt: Guldbrudeparrets frugtbare
virke gennem de 50 år.
Svaret på hvem der har udført portrætterne af guldbrudeparret på min
debladet findes i en beskrivende fortegnelse over »Danske Portrætter i
Kobberstik, Litografier og Træsnit« udgivet 1930-34 af P.B.C. Westergaard. I denne bog findes på side 781 som nr. 5 5 11 et litografi af L. N.
Hvidt, der er beskrevet således: »Haar med naturligt Fald. Opretstaaende
Flipper, Halstørklæde bundet i Sløjfe, Skjortebryst, Vest, Ridderkorset og
Sølvkorset en miniature paa et Spænde. Under billedet: lith: efter N a
turen af G. Salomon«. Udført 1841.
I samme bog på side 783 som nr. 5527 omtales et litografi fra 1845 af
Therese Wilhelmine Hvidt. D er henvises til »Typen som nr. 5524«. D es
værre er der ikke anført kunstnernavn, men det vil være nærliggende at
antage, at også forlægget til dette litografi er udført af Salomon. Disse to
litografier hang så sent som i 19 15 i det gamle Bakkehus. På et fotografi
ses de blandt de portrætter, som er grupperet omkring et spejl i daglig
stuen. N r. 5524 på side 782 i Westergaards bog viser sig at være det
litograferede mindeblad af guldbrudeparret, hvortil de to ovenfor omtalte
enkelt-litografier må være benyttet som forlæg. Alle tre litografier er ud
ført på Emilius Bærentzens litografiske institut, som havde domicil på
Vimmelskaftet i København. Dette firma var datidens kendteste litografi
ske virksomhed, der i årene 18 37-18 74 udgav i tusindvis af portræt- og
landskabslitografier.
Maleren og litografen Geskel Salomon (1821-1902) er født i Tønder. I
1834 blev han optaget på Akademiet i København, hvor han, efter gen-
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Dette portræt af L. N.
Hvidt, som G.Salomon
udførte kun 20 år gammel
i 1841, blev siden benyttet
som forlæg af andre
kunstnere. Da Constantin
Hansen i i860’erne ma
lede sit store billede af
den grundlovgivende For
samling, benyttede han li
tografier af afdøde med
lemmer som forlæg. Det
samme var tilfældet, da
Bissen udførte den mar
morbuste af Hvidt, som i
dag står på Børsen. Lito
grafierne var igen fremme,
da man skulle skabe den
store bronzestatue af
Hvidt, der står i Ørstedsparken i København. Lito
grafi i Det kgl. Bibliotek.

G. L. Lahde

nemgang af Modelskolen med bl. a. C. W . Eckersberg som lærer, i 1846
erhvervede den lille Sølvmedalje. Efter at have arbejdet for J. L. Lund og
Bærentzen i København bosatte han sig i Gøteborg og senere i Stock
holm. I Sverige tog han navneforandring til Saloman, blev svensk stats
borger, professor og vicepræsident ved Kunstakademiet. Han blev i 1876
udnævnt til Kgl. svensk portrætmaler. Salomon eller Saloman har deltaget
i talrige udstillinger i København, Gøteborg, Stockholm og Paris. Han er
repræsenteret i mange museer og samlinger i Danmark og Sverige. Det
var således en talentfuld kunstner, der allerede som 20-årig i 1841 havde
L. N . Hvidt siddende foran sig som model, da han udførte forlægget til
det litografi, der senere blev anvendt til mindebladet.
De små cirkelrunde portrætter fra tiden omkring brylluppet i 1800
indgår i en serie på et halvthundrede portrætkobberstik udført af hof
kobberstikker Gerhard Ludvig Lahde (1765-1833). D et var dengang på
mode, at adel og velhavende borgere lod sig stikke i kobber. Lahde er ud
over sine portrætter kendt for at have udført prospekter af klædedragter
og brande under Københavns bombardement 1807.
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Etatsråd Lauritz Nicolai
Hvidt. Billedet er portræt
litograf Steckmest’s lidt
forskønnede portræt, ud
ført med Salomons lito
grafi fra 1841 som forlæg
og anvendt på mindebla
det i 1850. Hvidt døde
den 16. marts 1856 i sin
gård i Kronprinsessegade
78 år gammel. Litografi i
det Nationalhistoriske
Museum på Frederiks
borg.

Wilhelmine Therese
Hvidt. Hun fødtes den
28. maj 1782 i Memel som
datter af den derværende
danske konsul Lorenz
Lorck. Wilhelmine blev
moder til ni børn, hvoraf
to sønner førte slægtsnav
net videre. Efter næsten
52 års ægteskab døde hun
den 17. juni 1852 i hjem
met i København. Lito
grafi i Det kgl. Bibliotek.
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I anledning af brylluppet i 1800 lod ægteparret Hvidt sig stikke i kobber af hof
kobberstikker G.L.Lahde.

B Y G N IN G E R N E

Bakkehuset

På mindebladets hjørner er vist fire bygninger, der knytter sig tæt til
guldbrudeparrets liv. Øverst til venstre ses familiens sommerbolig Bakke
huset i Vedbæk. Datoen nedenunder (den 20. August 1825) henviser til, at
parrets sølvbryllup blev afholdt på Bakkehuset. Som forlæg til dette bil
lede er anvendt en tegning fra 1848, som findes i Billedsamlingen på Det
kgl. Bibliotek. Den er signeret L .R .L . som sandsynligvis står for Laurits
Rasmus Lyngbye (1809-1869). Øverst til højre ses guldbrudeparrets vin
terbolig i mere end tredive år i Kronprinsessegade 2 8 i København, hvor
datoen (den 20. August 1850) blot bekræfter, at dette er deres bybolig.
Guldbrylluppet blev fejret i Bakkehuset. Nederst til venstre L. N . Hvidts
fødested i bebyggelsen »De seks Søstre« i Nybørsen, som i dag har navnet
Børsgade. Husene blev nedrevet omkring århundredskiftet for at give
plads til Privatbankens nye hovedsæde ved siden af Børsen. De to sidst
nævnte billeder er tegninger udført af Heinrich Gustav Ferdinand Holm
(1803-1861). Holm, der er bedre kendt under navnet Fattig-Holm, har
udført et utal af akvareller og tegninger, som i dag er af stor topografisk
værdi. Han har også gået rundt i Søllerød kommune og foreviget Bakke
huset, Skodsborg, Raadvad, Nym ølle og Dronninggaard. Billedet nederst
til højre af fru Hvidts fødested i Memel, i dag Klaipeda i Litauen, har det
ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om. Datoerne under de to
nederste bygninger er parrets fødselsdatoer, henholdsvis den 27. oktober
1 777 og den 28 .maj 1782.
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Udsigt fra Teglbakken i Vedbæk. Toldstedet Alexandria med det spidse tag ses til højre og under det
vajende flag ses L. N. Hvidts landsted - det gamle Bakkehus. Ude på Sundet skimtes Danmarks første
dampskib »Caledonia«, som var i Hvidts eje. Motivet findes både som tegning og som akvarel. Begge blev
udført 1848 af Laurits Rasmus Lyngbye, der var uddannet som porcelænsmaler. Tegning i Det kgl.
Bibliotek.
L IT O G R A F E R N E

Steckmest og Nay

A f betegnelsen på det grafiske blad fremgår det, at det er litograferne C.
Steckmest og A. Nay, som inden for deres fagområder har overført moti
verne til den litografiske sten, der er anvendt ved trykning af mindebladet.
Om Steckmest vides kun, at han i årene omkring 1850 arbejdede hos Em.
Bærentzen & Co som portrætlitograf. Fra hans hånd findes der portrætter
efter malerier af D. Monies, J.V . Gertner og G . Salomon. Friderich W il
helm Alexander N ay (1822-1883) blev født i Magdeburg. Fra hans ophold
i Danmark kendes adskillige akvareller og litografier med landskabsmotiver. Lokalt har han tegnet og litograferet »Skodsborg i Frederik VIFs
Tid«. Omkring i860 forlod N ay København og slog sig ned i Stockholm.
I Sverige medvirkede han ved udgivelse af en række større bogværker bl.a.
om svenske herregårde. Yderligere tegnede og litograferede han til en
fornem bog om gamle huse i Uppsala.
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Udsigt fra Kongens
Have mod Kron
prinsessegade, hvor
L. N. Hvidt boede i
nr. 28. Det blev et
historisk sted, idet
det var i Hvidts
hjem udkastet til
Danmarks Riges
Grundlov blev til i
1848. Gengivet af
H. G. F. Holm om
kring 1845. Akvarel
i Københavns By
museum.

»De seks Søstre«
som lå ved siden af
Børsen, tegnet af
H. G. F. Holm. Her
fødtes den 27. okto
ber 1777 L .N.
Hvidt som søn af
hørkræmmer, hofa
gent Niels Nielsen
Hvidt og hans hu
stru Anna Beate f.
Schwindt. Bebyg
gelsen var opført af
bygmester Knippel,
som lagde navn til
Knippelsbro. Teg
ning i Det kgl. Bi
bliotek.

P r ø i l M I ’ l' h

7°

Bakkehuset i Ved
bæk tegnet og lito
graferet 1864 af
P.F.Nordahl Grove
og J.A.Kittendorff.
Sidstnævnte har
mestret figurerne,
som forestiller tre
generationer af
Hvidt-slægten. Farvelitografi i Sølle
rød Museum.

Ingen ved hvor mange eksemplarer der i sin tid blev fremstillet af min
debladet, men det er en kendsgerning, at det i dag er et skattet klenodie
hos mange i guldbrudeparrets efterslægt.

K O B B E R S T IK , LIT O G R A F I OG T R Æ S N IT

Litografi

kobberstik

træsnit

I teksten under mindebladet i bogen »Bakkehuset i Vedbæk« på side 13 er
fejlagtigt anført, at det er et kobberstik. Som det fremgår af foranstående
beskrivelse er det imidlertid en kendsgerning, at det er et litografi eller
stentryk. Motiverne er af en litograf efter de anførte forlæg overført på en
litografisk kalksten, hvorfra aftrykket benævnes litografi eller stentryk.
Etatsråd L . N . Hvidt er imidlertid også, ud over det på mindebladet viste
cirkelrunde kobberstik fra år 1800, foreviget på et kobberstik fra 1845 ud
ført af kobberstikkeren Anders Hansen (1810-1879). Denne har som for
læg benyttet et maleri fra 1842 af C. W. Eckersberg (1783-1853). Han har
med en såkaldt gravstikkel graveret motiver ned i en kobberplade, hvorfra
der ved anvendelse af kobbertryks-presse er taget aftryk som benævnes
kobberstik. Endelig bør også nævnes, at L. N . Hvidt er blevet portrætteret
ved anvendelse af endnu en grafisk metode, nemlig på træsnit (xylografi).
Træsnit fremstilles ved at en xylograf med et maleri, en tegning eller et
litografi som forlæg skærer motivet i et stykke træ og derved fremstiller en

L. N. Hvidt blev fo
tograferet i 1852,
kun 12 år efter det
første fotografi var
blevet optaget i
Danmark. Når man
sammenligner det
unikke fotografi
med mindebladet
genkendes Hvidts
personlighed i lito
grafen Steckmest’s
portræt af den
gamle etatsråd. Året
efter Hvidts død
udførte C. Simon
sen et litografi af
Hvidt med fotogra
fiet som forlæg.
Den eneste måde et
sådant kunne ko
pieres var ved at
lade det overføre på
en litografisk sten
og tage aftryk af
denne. Originalfoto
i Det kongelige
Bibliotek.

kliché som benævnes stokken. A f denne tages der aftryk, som kaldes et
xylografi eller træsnit.
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Holte Landpost 1864-1873
AfJens Johansen

Alle nulevende er vant til, at skal man sende et brev, så lægger man sin besked i
en konvolut, skriver modtagerens navn udenpå, forsyner den med et frimærke og
lægger den i en brevkasse. Så vil modtageren normalt have brevet dagen efter,
bragt til døren. Men det tog lang tid før man fik organiseret et effektivt postvæ
sen. Et a f de eksperimenter der gik fonid, fandt sted på Søllerødegnen omkring
Holte Station.
Forfatteren (f. 1934) er arkitekt, vicemuseumsinspektør, skrev i 1988 »Fra
seks landsbyer til syv bydele« (om byudviklingen i Søllerød Kommune) og blev
ansat ved Søllerød Museum i 1989. H ar skrevet omflei'e emner i Søllerødbogen,
f.eks. skoler, besættelsestiden, 2-milepælen i Geels Skov.

Forordning om,
Postbudde 1624

Postordning 1694

Allerede Christian den Anden forsøgte at oprette en regelmæssig postbe
sørgelse, idet han i sin verdslige lov fra 1522 søgte at oprette et postvæsen.
M en tiden var ikke moden endnu, hverken organisatorisk eller teknisk.
Det var hans efterfølger to numre og hundrede år senere, som fik held
til at oprette et postvæsen i Danmark ved »Forordning om. Post-Budde« a f
24. december 1624. Heri blev der fasdagt ni postruter, den vigtigste til
Hamborg, som blev befordret med vogn, mens resten var fodbude. Ledel
sen blev lagt hos fire købmænd, og postmesteren (som skulle beediges,
såvel som budene) skulle være en ædru og flittig mand, som ikke drev
anden håndtering. Han skulle indfinde sig på Børsen fra ni til ti og fra tre
til fire og »Forrette/levere og antage hvis Breve forekommer«.
Christian den Femte så, at postvæsenet var en god forretning, og i
Søllerød kender vi jo Geheimeraad Matthias M oth (1649-1719) som be
styrer for det postvæsen, der i 1685 blev overdraget til kongens 11-årige
søn Christian Gyldenløve. I 1694 udstedtes en Postordning, hvis bestem
melser for brevpostens behandling fik gyldighed frem til omkring 1850,
både med hensyn til hastighed (tre kvarter pr. mil) og takster.
D et var derfor ikke mindst postvæsenet, der var interesseret i at få
opmålt og afmærket afstandene langs vejene - altså for at få opsat mile
pæle, hvilket netop skete i slutningen af 1600-årene med Ole Rømer som
den udførende.
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Forsiden af Forord
ning om Post-Budde,
24.12.1624. Fler
gengivet efter faksi
mile udgivet i 1976
(i forbindelse med
udstillingen Hafnia
76).

^ørorbnltig
Om
'P o f t - ø u b t ø .

I CjjrtfJwn
fccn$icrt>e/mct>©ufc$
! S fia a tø / ^ a n m a w ftø ? /

/ S S e n trø oc
!© o ff^ ^ o n n in g / ^ e r ^

’ tttø i>t>i© Icfute/£oU
ftc»/6 to rm arno c© it£ m cr)fcn/© rcffue
fcfrt Olfccn&ors oc © e lm m fjo rfi cic. © tø *
rc a llc ^ ific rltø t/ a te fftc tfo m ^ S r ø a a '
fctøft for gaat attfeci §affuer/ o rd in a ry
Q3ubbe o fT u e r a r ø o r tS to g e ^ a m n a r tf
n f anrette/ £>a gíiffucr 933í fcerforre ercfø
tct at fccmfortrøfcen/ for{>r:33ut>fccøc
fcerie 33reff-prat>niöe fcelanfienfce / m
fu e r til effíerreíning fcenne ‘£ o n $ $ o r >
o r& w n g öt lat>e
/ ßuorcffierSiirc
cc 5ucr M f o m m c r / ftø fia ffu e ra im fe
oc fot^ofoe. © tffuet paa <5orf ø l o t fiiø<
5

Post med jernbanen
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De chausseer, der blev anlagt i slutningen af 1700-tallet, betød en klar
forbedring for postbefordringen, ligesom nogle årtier senere indførelsen
af dampskibsruter mellem landsdelene betød en meget stor forbedring. Det
var den private hjuldamper »Caledonia«, der i 1819 indledte en regel
mæssig ruteskibstrafik i Danmark mellem København og Kiel (med søndagsudflugterne op langs Øresundskysten). Endnu bedre blev det med
jernbanens udbygning i årene efter 1850. Da jernbanen i 1856 var nået fra
København til Korsør befordredes posten med jernbane til Korsør, derfra
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med dampskib til Kiel (og Hamborg), med dampskib til Århus og med
dampskib til N yborg (Fyn og Sønderjylland). Korsør blev for en tid post
væsenets knudepunkt, indtil jernbanerne blev ført videre. Det var i grun
den ret effektivt, og posten nød godt af det. Da jernbanen i 1868 var nået
over Fyn (1865) og fra grænsen til Århus (og Randers og til Holstebro via
Viborg), blev det jernbanerne, som blev bærende i postbefordringen.
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Første side af Lov
angaaende Postfor
sendelser af 1 1 . marts
18 5 1. Fler gengivet
efter faksimile ud
givet i 1976 (i for
bindelse med udstil
lingen Hafnia 76).
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FR IM Æ R K E R

¡\- og 2-Rigsbankskilling-frimærker
fra 18 5 1, udsendt
henholdsvis 1. april
og i.m aj 18 51. Her
gengivet efter nytryk, udført til ud
stillingen Hafnia
76.

Brevkasser

Efterhånden blev der betydeligt flere breve at befordre, hvorfor man i
1840’erne stærkt overvejede, hvordan man kunne forenkle takster og be
fordring. Man havde dengang takster a lá ETE-systemet med landsdelene
som zoner. For hver zone, et brev af laveste vægttakst skulle passere ko
stede det 3 skilling. M en da postruterne ikke var direkte, kom der ofte
uforståelige takster ud af systemet. Det endte med, at man indførte en
enhedsporto for laveste vægt op til 1 lod (15,6 gram). Det var i almindelig
hed en billiggørelse, hvortil kom, at man ved anvendelse af forudbetaling
fik rabat. Dermed anså man, at man kunne lokke folk til at købe frigørel
sesmidler i forvejen. D et skete så ved indførelsen af frimærker, et ord, der
formentlig er dansk - et af af tidligste forslag til frimærker bar teksten:
»Kgl. Francopoststempel for enkelt Brevporto«. De første frimærker blev
indført i England i 1840. I Danmark blev frimærker indført i 18 51. Den
laveste takst blev 4 skilling. M en med fireskillingstaksten var der imid
lertid kun taget hensyn til landsportoen. Postvæsenet varetog nemlig kun
postbefordring fra postkontor til postkontor, fra by til by. Folk måtte selv
henvende sig i postkontoret i købstaden og spørge efter post. Man mente,
at byerne var så små, at det var tilstrækkeligt og landdistrikterne måtte
også nøjes med dét. Kun i København havde man et fodpostkorps, som
bragte den københavnske lokalkorrespondance ud til adressaterne. Den
tjeneste kostede 2 skilling. Altså indførte man også et 2 skillingsfrimærke.
Det bør her nævnes, at papirleverandøren til frimærkerne var Drewsen,
med papir fra Strandmøllen, Ørholm og Nymølle, og at frimærketryk
keren (fra 18 51 til 1933) var bogtrykker Thiele, der havde officin i Valkendorfsgade, hvor der var postmuseum indtil for nylig. Som en af de prakti
ske forbedringer af systemet, indførtes brevsamlingskasser = brevkasser,
først ved selve postkontoret. I Aalborg dristede man sig til at sætte hele
fire brevkasser op rundt i byen, byens lidenhed til trods. Ordet »post
kasse« betegnede oprindeligt en formue, knyttet til postvæsenet !

LO KAL P O ST O M D E L IN G

I byerne blev der hurtigt organiseret lokalomdeling, i 1861 for alle byer
med mere end 6.000 indbyggere (17 byer), fra 1865 i samtlige byer (de ca.
90 købstæder).
På landet var det ikke så let. D og havde man mange steder et sognebud,
som gik ærinder fra landsbyerne til købstæderne og foretog indkøb, og
som også kunne tage breve med. Fra statslig side sigtede man omkring
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1850 mod at indføre bude, som IK K E måtte medtage andet end post for
ikke at forsinke befordringen. E t af problemerne var, at de nye posttakster
ikke indeholdt særskilte takster for landpostekspedition. M en omkring
i860 blev systemet så småt indført alligevel. Først i 1873 begyndte direkte
ombæring til adressater på landet og i 1907 regnes den faldt udbredt over
hele landet.

H O LTE LA N D PO ST

Holte Landpost
mærker. Begge 2skilling og begge
trykt som litografi
på Dagbladet i
Holte. De blev ud
givet henholdsvis
den 2.3.1870 og
den 15.10.1872.

På Søllerød-egnen har næppe mange for et par hundrede år siden haft
behov for et postvæsen udover præsten, skolelæreren og standspersoner
på Dronninggård, Holtegård, ved toldstedet Alexandria og på Strand
møllen. Det var da heller ikke godtfolk, der blev tænkt på, da Struensee i
maj 17 7 1 indførte postvogn tre gange om ugen over Lyngby til Hørsholm
og N ivå ad den første af de nye chausseer. Ruten ophørte også ved hans
fald i januar 1772 - den gav ikke overskud i konkurrence med en anden
postrute mellem København og Helsingør. D og blev der allerede fra 1777
indført daglig agende post via Lyngby og Hørsholm til Helsingør, og den
skulle vise sig at være lønsom. T il gengæld kom der klager over at man

Nyholte Station
1863. Træsnit efter
tegning af C.E.Baagøe, blandt andet
anvendt i »Fra Kjøbenhavn til Hel
singør - En Veileder paa Den Nord
sjællandske Jern
bane«, 1864.
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lÜ
Nyholte Kro ved
Geels Skov, seet fra
Jernbanen. Træsnit
efter tegning af
Carl Emil Baagøe,
ligeledes anvendt i
»Veilederen« fra
18 64.

savnede postforbindelse langs kysten. Søllerød blev herved betjent fra det
nyoprettede Lyngby Postkontor, idet det næste på ruten lå i Hørsholm.
Dette varede frem til Nordbanens anlæggelse i 1864. Herefter ophørte
befordringen med hestevogn ad hovedruterne, idet banen overtog op
gaven. Stationen i Holte blev derefter udgangspunkt for en hestevognsbaseret rute til Hørsholm.
Den i 1864 nyudnævnte stationsforstander og postmester ved Holte
Station, Georg Joachim Jessen fandt, at det var vigtigt at udbringe breve og
aviser til adressaterne i sognet og at sætte postkasser op i landsbyerne med
daglig tømning. Han har bl.a. argumenteret for sine ideer i en artikel i
»Dagbladet« af 22. marts 1866 (skrevet den 5. marts). I hans argumenta
tion indgik, at det var meget uheldigt, at landbefolkningen kun dårligt
kunne følge med i tidens store spørgsmål, og at de stod så godt som
udenfor forretningslivet. Hertil lagde han, at den post, de trods alt sendte
og modtog kostede urimeligt meget. Han søgte adskillige gange om at
måtte organisere en lokal udbringning og indsamling af post og fik til
ladelsen for Søllerødegnen i 1866. Sogneforstanderskabet sørgede her
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Georg Joachim Jes
sen (1832-1908),
den forste stationsbestyrer på (Ny)
Holte Station. Han
organiserede ud
bringning af post i
Holte-området,
mens hans efterføl
ger indførte fri
mærker som kvit
tering.

efter for opsætning af brevkasser i hver af landsbyerne Nærum, Søllerød,
(GI.) Holte og Øverød. Postmesteren fastsatte prisen for udbringningen
af breve til 2 skilling (medmindre anden aftale var truffet), og der var
almindelig tilfredshed med ordningen. M an kan slutte, at også stations
forstander og postmester Jessen var tilfreds. Derimod var Postvæsenet
betænkelig ved hans initiativ og forlangte, at han skulle oprette og drive et
tilsvarende system i to hele amter også. Det blev til Frederiksborg og
Holbæk Amter, gældende fra 1.1.1869. Jessen tog s*n afsked som stations
forstander i Holte i december 1868 for at hellige sig arbejet med land
posten i de to amter. M en det lykkedes ikke, og i januar 1870 ophørte
ordningen i de to amter.
Hans afløser i Holte som stationsforstander, løjtnant A. V H .Baumann,
overtog også postmesterembedet. Han fortsatte postudbringningen og fik
postvæsenets tilladelse til at trykke mærker til at sætte på forsendelserne
som kvittering, altså en art frimærker. I marts 1870 blev det første Holte
Landpost-mærke taget i brug, lydende på 2 skilling. Det var trykt i ark uden
perforering, og fremtræder altså uden takker. I oktober 1872 afløstes det
af et nyt i ny tegning og i perforerede ark, altså takket. M en da staten
allerede den 25. maj 1873 i princippet overtog den fulde postbesørgelse i
hele landet, måtte Holte Landpost herefter indstille virksomheden.
I Danmark findes der ikke andre »landpost«-frimærker, men fra 11 byer
findes »bypost«-frimærker: Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens, Århus,
Randers, Ålborg, Viborg, Odense og Svendborg samt København. Med

Holte Station 1889
med stationsfor
standeren H.J.Nielsen, der i 1887 afloste A.H.V.Baumann, omgivet af
stationens personale
og en soldat.
Byhistorisk Arkiv
for Søllerød Kom
mune.
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den forbedrede statslige postbefordring ebbede de private postbesørgelser
ud omkring 1900 (de sidste var Kolding og Vejle). Holte Landpost var så
tidligt på færde, at man endnu anvendte skilling. Alle byposternes takster
er i øre dvs. efter 1875.
Holte-postmesteren G eorg Joachim Jessen (1832-1908) rejste til U SA
efter sammenbruddet i Frederiksborg og Flolbæk amter, men vendte efter
få år tilbage til Danmark. På hans gamle dage anerkendte postvæsenet
hans fortjenester og tildelte ham i hans sidste fire leveår en ærespension
på 500 kr om året.

H O L T E L A N D P O S T -F R IM Æ R K E R

I princippet findes der to frimærker Holte Landpost. M en er man nøjereg
nende, regner man med følgende udgaver:
1. 2
2
2. 2
3. 2

skilling
skilling
skilling
skilling

brun med brunt gummi (2. marts 1870) - utakket
brun med hvidt gummi
grålig olivengrøn (15. oktober 1872) - takket
grøn på hvidt papir (1. april 1873, tegning som 2) —takket

Hertil kan man føje varianter, f.eks. hvor nr. 2 ikke er perforeret eller hvor
nr. 3 er perforeret dobbelt. Desuden findes nr. 3 i andre farver (prøve
tryk ?).
I et katalog fra ca. 1980 noteres en værdi for de fire hovedtyper således:
i. 800 kr og 500 kr; 2. 150 kr og 3. 250 kr, altså i alt 1700 kr. M en disse
vurderinger skal tages med et gran salt. For ved en frimærkeauktion for
nylig blev flere eksemplarer »Holte Landpost«-mærker udbudt til salg
uden at blive solgt.
k il d e r
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Et hjøme af Holte
under 2. verdenskrig
A f Hasse Neerbek

Nederst ses iMalmmosevej 2 i Holte
ved »Tyvekrogen«,

Forfatteren fortceller her erindringer så at sige på anden hånd, idet han gengiver
sin fars beretninger om begivenheder under besættelsen, som han ikke selv har
oplevet. Hasse Neerbek blev nemlig født i 1952. Hans fa r blev født i 19 17, mens
farfaderen, administrator Einar Neerbek, levede fra 1889 til 1954. Hasse Neer
bek er cand. mag. i historie og dansk.
Inspireret a f bogen »Søllerød i son og hvidt«, udgivet a f Søllerød Museum i
1995 har forfatteren følt det lidt som en pligt at videregive de erindringer om
besættelsestiden i Holte, som han gennem sin far, studielektor, cand. mag. Hans
Neerbek, har stiftet bekendtskab med.
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Det gamle pensio
nat »Guldborg«,
Malmmosevej 2 i
1930’erne.

Unge friheds
kæmpere

I mine barndomsår boede jeg i Holte på Geelsvej 31. Boligen var en lille
villa, som min far, Hans Neerbek, havde opført, da hans og mors lille
lejlighed i farfars store villa på Malmmosevej 2 i Holte var blevet for lille.
Holte var i min opvækst rig på grønne muligheder. Mange var legene i
»Tyvekrogen«, det lille stykke skov, hvor »Vejlesøparken« nu ligger. Rige
muligheder for skøjteløb og sejlads i egen båd bød »Kollemosen« på. Je g
var så heldig at have en kammerat, som havde have ned til »Kollemosen«,
og hans morfar havde foræret ham en skydepram, som vi brugte flittigt. I
kammeratens hjem på Malmmosevej 11 var der en stor kælder, som vi frit
måtte anvende til leg. På et tidspunkt i i960 opstod tanken om at arran
gere en frihedskæmperudstilling, udsprunget af vores lege i mosen som
frihedskæmpere med armbind og hjelm på og spisning af pølser over bål.
Vi samlede materiale ind fra familien og naboer og fik blandt andet stillet
et tysk rekylgevær til rådighed. M in kammerats far var i besiddelse af
nogle pistoler fra hans tid i modstandsgruppen »Holger Danske«. Dem
fik vi ikke lov til at tage med! De var stadig funktionsduelige, og han
opbevarede dem i sin bil!
I min farfars dødsbo fandtes nogle tyske pjecer. De var forsynet med
påskrifter med hans håndskrift. D er stod: » I tyskersvin, bliv i Jeres eget
land!«. På de danske nazisters pjecer stod »Landsforrædere!«.
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Malmmosevej 2
efter at farfar havde
sat det i stand i
1940’erne.

Farfar selv husker jeg ikke så nøje. Flan døde, da jeg var lille, men jeg
husker, at vi fik lov at komme ned i kælderen i hans villa, hvor han havde
sin »hule«. H er stod hans værktøj og bøger, og her lugtede af cigartobak.
På en sejlgarnstråd hang store stykker kandis, som han vist havde købt på
apoteket. Farfar var flyttet til Holte i 1941 og havde foretaget store om
bygninger på det oprindelige gamle pensionat på Malmmosevej. Særlig
husker jeg spisesalen, som vi fik lov til at bruge ved familiefesterne og
»annekset«, hvor vi måtte lege frit. Det var nogle tilbygninger på siden af
huset. Også drivhuset gjorde indtryk. H er var rigtige vindruer, og når
efteråret kom og bladene gulnede, fandt min kusine og jeg dem anvende
lige som »tobak«, der blev røget i smug eller solgt til de voksne.
A f personer husker jeg særlig vores vejmand. Han var ved at få min
kusine til at besvime, da hun en dag fortalte ham, at hun havde tabt en
tand. »D et er da ikke noget, jeg kan tage alle mine tænder ud på en gang«,
sagde han, og så tog han hele sygekassegebisset ud af munden og viste os
det!
N år vi efter farfars død besøgte farmor i villaen på Malmmosevej 2
vakte den tilmurede skorsten særlig opmærksomhed. D er havde ligget
våben i krigens tid, fik vi at vide. O g på bordet stod en udhulet hånd
granat, en såkaldt »ananas«, som ikke var mindre spændende.
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IR R IT A T IO N O VER U N G N A Z IS T E R N E

En klage over
marscherende
nazister

Baggrunden for farfars modstandsaktivitet var almindelig irritation over
den tyske besættelse. Farfar var en ilter herre, der gerne fo’r i skrivemaski
nen. Da ungnazisterne i begyndelsen af 1940’erne indrettede »førerskole«
på ejendommen »Breidablik« på Vejlesøvej, henvendte farfar sig til bir
kets politimester med en klage over ungnazisterne. Det var farligt og
kunne have ført til repressalier. Politimester Seidenfaden besluttede sig
for at ringe til ham, og min far overhørte følgende samtale: »Hr. Neerbek,
De har skrevet til mig og bedt mig stoppe ungnazisterne på »Breidablik«.
D et vil jeg hellere end gerne. M en hvad skal jeg dog gøre, Hr. Neerbek?«.
Hvad farfar rådede ham til, melder historien ikke noget om. M en klagen
synes at være henlagt.

A K T IO N E N M OD D E D A N SK E JØ D E R

I 1943 skærpedes forholdene, og i oktober 1943 indledtes aktionen mod
de danske jøder. H er skulle farfar komme til at spille en aktiv rolle. Huset i
Holte blev midlertidigt indkvarteringssted for jøder, der skulle til Sverige.
Grosserer Krogmann En af de jøder, som hjælpen gik til, var grosserer Emanuel Krogmann.
Farfar kendte ham ikke særlig godt, men ved et middagsselskab hos nogle
bekendte havde farfar sagt til Krogmann, at hvis der skulle ske noget,
kunne han måske hjælpe. Det løfte kom han til at indfri. Omkring midten
af september 1943 ringede telefonen hos farfar, som havde nummeret
Holte 221. Det var grosserer Krogmann, som spurgte, om han måtte have
lov til at komme ud at besøge familien »i henhold til en tidligere aftale ».
Lidt forundret svarede farfar, at han naturligvis var velkommen, og en
times tid senere rullede en taxa op foran Malmmosevej 2, og grosserer
Krogmann, hans kone Else med deres lille søn Erik steg ud, og taxavogn
manden hjalp venligt familien med at få losset adskillige kufferter og
tasker af.
Krogmann fortalte nu, at der gennem de jødiske ledere fra Synagogen
og andetsteds var blevet givet kraftige advarsler om, at der fra tysk side var
noget i gære mod de danske jøder. Disse advarsler var via nogle danske
politikere kommet direkte fra tyske kredse, som sympatiserede med dan
skerne og før havde vist sig pålidelige. Krogmann havde først forsøgt at få
hjælp hos nogle af sine ældre venner, men de havde forfærdet svaret, at de
ikke turde huse familien: »O g så var det, at jeg kom i tanke om dig, kære
Einar og dig, kære Edith, og det, I havde sagt om, at vi altid var vel
komne«. Farfar og farmor svarede, at de naturligvis ville stå ved, hvad de
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Fra venstre: Far
mor, Edith Neerbek, farfar, Einar
Neerbek, onkel
Erik, som var dansk
officer og til højre
Hans Neerbek, min
far i 1941. Onkel
Erik havde kæmpet
mod tyskerne i
Norge efter den
9. april 1940, vendte
senere hjem, og
blev interneret den
29. august 1943. E f
ter sin frigivelse
rejste han illegalt til
Sverige. Min far var
senere med i en
modstandsgruppe
under polyt-afdelingen.

Farfar bliver
grosserer

havde sagt. Foreløbig blev man enige om, at de skulle blive boende i
villaen, og de fik overladt verandaværelset ovenpå, »Mors værelse«, som
det blev kaldt. Det var det samme værelse, som mine oldeforældre havde
haft, hver gang de boede på det, der dengang havde været frk. Guldborgs
pensionat.
Grosserer Krogmann havde et firma, som handlede med papirvarer,
blandt andet indkøbsposer, som blev brugt på grønttorvet. For Krogmann
var bevarelsen af hans virksomhed af stor betydning, og efterhånden som
rygterne gik om, at tyskerne ville foretage sig et eller andet over for
jøderne, blev der gjort mange spekulationer om, hvorledes firmaet kunne
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bevares på hans hænder. Krogmann foreslog farfar, at han pro forma
overtog firmaet. D er blev oprettet en købekontrakt som blev antedateret.

T Y S K E R N E SLAR T IL

Familien Krogmann
på Malmmosevej

Den brogede flok

Den 2 .oktober 1943 kom dagen, hvor tyskerne for alvor erklærede de
danske jøder krig. I såkaldte »prærievogne« - lastbiler med presenning kørte de rundt og samlede alle jøder op og kørte dem ned til ventende
skibe. Selv fra hospitaler, syge- og alderdomshjem hentede de dem.
Krogmanns gamle mor blev således taget af tyskerne. Hans plejesøn,
som var emigreret fra Tyskland, kom ud til farfar nogle dage efter tysker
nes jødeaktion. Herefter var det meste af familien Krogmann samlede hos
farfar og farmor. Også andre jøder - heriblandt 4 tyske - blev indkvarteret
hos farfar eller i de nærliggende villaer. Selvom farfar og far gjorde alt,
hvad de kunne for at opnå kontakter til ruter til Sverige, var nerverne hos
de tilstedeværende ofte på højkant, ikke mindst når der kom rygter om
arrestationer. De fleste af jøderne hos farfar beherskede sig dog ganske
godt og var taknemlige over, at man løb den store risiko, men grosserer
Krogmann, som havde medbragt en stor forsyning af cigarer og spiritus,
røg og drak for meget i sin uvirksomhed og var undertiden mindre be
hagelig at være i selskab med. Da han således en aften havde siddet og
»klynket og beklaget sig over, at kongen ikke ville give efter for at hjælpe
sine jødiske landsmænd, måtte vi gå hårdt i rette med ham«, som min far
udtrykker det.
Problemet var nu, hvorledes familien Krogmann kunne overføres til
Sverige. Farfar og far kom derfor til at påtage sig samme opgave som
andre danskere i denne periode, nemlig at få skaffet transportmidler til
Sverige. Dette net af ruter opstod spontant, og det kunne derfor være
vanskeligt at få forbindelse med hinanden. Da det ikke lykkedes at få
kontakt med de ordinære flygtningeruter, besluttede man at købe en mo
torbåd. I Københavns havn fandt de en lille motorbåd »Hagi«, som til
hørte havnefoged Bessel. Båden blev købt for 2.000 kr, og meningen var,
at den, når familien Krogmann var overført til Sverige, kunne bruges til
andre transporter. Fordelen ved båden var, at det var en båd, der ikke var
oplagt, da der almindeligvis var forbud mod at have private både i havnen.
Det var en broget flok, der i disse dage samledes i farfars hjem. En af
dem, som skulle blive til virkelig hjælp, var den unge polyteknikerstu
derende Carl Gustav Buus. En formiddag lidt i tolv gik Buus og far ned til
Københavns havn for at gøre båden klar til sejlads, så de præcis klokken
tolv kunne starte motoren, da de tyske vagtposter, der stod på hver sin side
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I Stockholm under
krigen ses her fra
venstre: Farfar, on
kel Erik og gros
serer Emanuel
Krogmann. Farfar
er i Stockholm fuldt legalt - for at
indkøbe varer til
»sit« firma!

af molen, i samme øjeblik ville vende sig om og kigge efter noget andet.
De var bestukket i forvejen. Alt gik efter planen, og Buus sejlede afsted til
Vedbæk havn, hvor han gik ind og lagde til. H er mødte far ham, og de tog
sammen hjem til Malmmosevej 2 i Holte. Herfra skulle familien K rog
mann samme aften overføres til Sverige.

T U R E N T IL VEDBÆ K

Vedbæk havn under
bevogtning

Dr. Hebel fra Holte blev tilkaldt, idet det var nødvendigt at give grosserer
Krogmanns lille søn et sovemiddel, for at han ikke pludselig skulle vågne
op under transporten. En lokal taxavognmand blev også tilkaldt. Han
skulle køre familien Krogmann, far og Buus, samt en gartner Mortensen1
til Vedbæk havn.
Turen forløb roligt. Ved ankomsten til Vedbæk fik far en fornemmelse,
som han ikke på daværende tidspunkt kunne forklare, men han insisterede
i hvert fald på at gå ned til havnen for at se, om alt var vel. Far tog en
bådpresenning under armen og gik derned. Da han var nogle skridt fra
havnen, tændtes pludselig en kraftig lommelampe, og der lød et: »Halt!
Wer da ?«. Det var Gestapo, som havde besat havnen. Far forklarede, at
han skulle aflevere en presenning i havnen, og Gestapo nøjedes med at
genne ham væk fra området.
Tilsyneladende var alt forgæves, og skuffelsen var stor. Man enedes dog

Hjemme igen

om at gå op til den fungerende havnefoged, en komponist Berg. Den
rigtige havnefoged, forfatteren Knud Andersen, var for nylig »gået under
jorden« på grund af illegalt arbejde. Berg frarådede på det bestemteste at
foretage sig noget overilet. D er udspandt sig en tragikomisk episode un
der samtalen, idet gartner Mortensen yderst ophidset ruskede i ham »som
en terrier rusker en rotte«, som far har udtrykt det, og udspurgte Berg
om, hvor mange gestapofolk, der var derude. Da han fik det at vide,
udbrød han yderst ophidset: »Vi anbringer bare et par maskingeværer på
dækket af båden og sejler lige igennem« og med vældige håndbevægelser
illustrerede han, hvorledes det skulle gøres. Det lykkedes far og Buus at få
ham beroliget, og med familien Krogmann i vognen vendte taxaen hjem
til Malmmosevej 2.
Da vognen rullede op foran villaen på Malmmosevej viste det sig, at
sindsbevægelsen og skuffelsen havde været for meget for fru Krogmann.
Hun faldt besvimet om på fortovet, og i sidste øjeblik lykkedes det at gribe
det lille barn, som hun bar i sine arme. Da mor kom til, rakte Buus hende
roligt barnet og sagde: »Det er De vist bedre til at tage Dem af.«

D E T A N D E T FORSØG

Farfar opnåede kort tid efter Vedbækepisoden kontakt med redaktør L ar
sen fra Berlingske Tidende, som havde forbindelser til illegale ruter, og
det blev aftalt, at familien Krogmann skulle køres til Haderslevgade 3 (en
af farfars ejendomme), og derfra skulle en anden vogn føre dem videre. I
taxa blev familien Krogmann atter kørt afsted.
Far sad foran med en pistol. Lige da vognen skulle svinge fra Sundevedsgade over til Haderslevgade, måtte den standse for et par kompagnier
tyske soldater, der marcherede forbi på Enghavevej. Det var frontsoldater,
som ifølge rygtet var vendt tilbage fra østfronten for at deltage i ind
fangningen af jøderne. »Tag en avis op for ansigtet og lad, som om du
læser i den«, sagde far til grosserer Krogmann, som havde et typisk jødisk
udseende. Far glemmer aldrig lyden af taxametret, der tikkede, og avisen
der raslede i Krogmanns nervøse hænder. Han tænkte på, at hvis bare en
af de mange soldater drejede hovedet og fik mistanke om, at noget var
galt, så ville det være ilde for dem allesammen. M en intet skete, og bilen
kørte ind til ejendommen. Far returnerede til Holte uden Krogmann.
M en Krogmann returnerede også få timer senere - det var atter slået fejl.
Krogmann forblev nu i længere tid installeret i farfars hus, indtil det
endelig lykkedes at få kontakt med en illegal rute. Alle de andre jøder, som
farfar hjalp, kom også over til Sverige2.
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Farfar fik i juli 1945 denne
takkeskrivelse fra mod
standsorganisationen
BOPA for andet modstandsarbejde. Hvori hans
modstandsarbejde bestod
ved jeg ikke, men han
havde kontakt med advo
kat Gylling Mortensen,
som efter krigen skrev den
første bog om BOPA.

Sndelig gives der os Mulighed
for at udtrykke vor dybe Taknemmelig
hed for den Hjalp og Forstaaelse, De
ydede os i en vanskelig Tid.
BOPA

K ø b e n h a v n V., den

I Søllerød Tidende fra
den 12. august 1943
kunne man læse et
redaktionelt indlæg
om »Vejlesøvej 41«,
der især drejede sig
om, at »flere hun
drede borgere i
Holte havde skrevet
under på en hen
vendelse om, at
uniformsforbudet
blev respekteret«.
Altså, at man ikke
ønskede, at N S U ’s
førerskoles elever i
formationer på
30-40 marcherede
syngende gennem
Holtes gader.
En af »de flere
hundrede borgere«
var Einer Neerbek,
hvis brev er bevaret
i en kopi.

P o litim e ste re n f o r Københavns Amt. Nordre B ir k ,
Blegdam svej 6 . Københøvn.

U ndertegnede Beboere i H o lte , S ø lle r ø d Kommune, s k a l herved
anmode Hr- P o litim e s te re n om a t have s in Opmærksomhed h e n led t paa
fø lgen d e :
(Sennem læ n gere Tid har der med Centrum i Ejendommen, V e jle s ø v e j 4 1 , H o lte , h e rs k e t T ils t a n d e , som ik k e ved b liven d e kan t o le r e r e s
a f de omkringboende.
I.

II.

Flo kk e og A fd e lin g e r a f Børn og unge Mennesker d ra g e r t i l
og f r a denne Ejendom under March i s lu t te d e Form ation er og
med Raaben, S k rige n og Sang.
Som Medlemmer a f samme O rg a n isa tio n e r fæ rd es de f o r S t ø r s t e 
delen t i l Stadighed i K v a r t e r e t i f ø r t U n ifo rm er.

Da d et her d r e je r s ig om en p o l i t i s k U n gd om sorgan isatio n ,er det
k l a r t a t d er f o r e l i g g e r g ro v e O ve rtræ d elser a f Lovene, og man sk a l
o p fo rd re H r. P o litim esteren ^ t i l s n a r e st a t g ril? e ind og b rin g e Loven
i Anvendelse h e ro v e r fo r .
'w

H o lt e .d .23 J u l i 19 4 3 .

E F T E R S K R IF T

I 1945 var min on
kel Erik kommet
med Brigaden fra
Sverige og blev ind
kvarteret på Søgaard Kaserne i
Sønderjylland. Her
besøgte farfar ham
og benyttede lejlig
heden til at trampe
på det nazistiske
flag, som tyskerne
havde efterladt.

Der kom et efterspil, for den 1. marts 1945 blev farfar taget af tyskerne om
natten i sit hjem og indsat på politigården i Kobenhavn. Det lykkedes min
far, som tyskerne også ville anholde, at slippe bort. Foruden noget om
våbenbesiddelse, skulle anklagen have lydt på hjælp til jødernes flugt. Men
der kom aldrig en sag ud af det, for efter at Shellhuset i København, hvor
tyskerne havde hovedkvarter, blev bombet af englænderne 21. marts 1945,
erklærede den tyske forhørsleder, at farfar jo nok vidste, hvad der var sket
med hans papirer, og han kunne vælge mellem Frøslevlejren eller hjem
met.
Det blev selvfølgelig hjem —efter flere ugers fængsling.
NO TER

1. Anlægsgartner G.L.Mortensen, der boede på Kollemosevej 13, var en slags
anfører for den brogede flok. Han måtte senere selv tage til Sverige og kom
tilbage med Brigaden.
2. Gartner Mortensen bragte yderligere et ældre og et yngre tysk ægtepar til
Malmmosevej 2. De unge blev indkvarteret i en tom villa overfor, mens de
ældre blev installeret i annekset til villaen i nr. 2. Det vides ikke, hvordan de
kom til Sverige. Gartner Mortensen kunne efter krigen fortælle, at det unge par
var kommet videre til Palæstina. Der er heller ingen oplysninger om, hvordan
grosserer Krogmann kom over.

Det swinger og svajer
under skolens gulv
Søllerød Jazzklub 1977-1997
A f Jens Bruhn

I februar 1997 har Søllerød Jazzklub eksisteret i 20 år. I disse mange år har
jazzinteresserede haft et samlingssted i Nærum Skoles Kælderteater. Her har
jazzklubben, den fø7~stefredag i hver måned, præsenteret en lang række koncerter
med såvel danske som udenlandske musikere.
Forfatteren (f. 194.8) er overlærer på Nærum Skole - indtil 19 9 1 Nænimgårdskolen - museumspædagog ved Søllerød Museum, socialdemokratisk kom
munalbestyrelsesmedlem i Søllerød Kommune og har været formand fo r Søllerød
Jazzklub i alle årene.

Etablering 1976

Der var gang i Nærumgårdskolens sorte Kælderteater i 70’erne. Straks
efter skolens udbygning i 1970 tog daværende skoleinspektør Jørgen Berg
og Søllerød Scenens mangeårige leder, dynamoen Bjarne Håkansson, ini
tiativet til at skabe et kulturelt åndehul til gavn og glæde for borgerne. De
skulle her de næste 12 -13
opleve en lang række spændende teater
forestillinger, forfatteraftener, kammerkoncerter og kabaretter. N oget af
det eneste der manglede, for at stedet skulle varetage så alsidigt et tilbud
som muligt, var muligheden for at lytte til jazz og anden rytmisk musik.
Ofte var der blevet talt om dette uopfyldte behov, men ingen havde
taget initiativ til at få virkeliggjort ideen. Ikke nok med at de mangeartede
aktiviteter i kælderteateret stortrivedes, det gjorde skolens hverdagsliv
også. Skolen bestod af sprællevende lærere, elever og forældre, som ved
forskellige sammenkomster drøftede ideen med at skabe en jazzklub. Tan
ken om at etablere et sted i det grønne område, hvor der kunne lyttes til
levende jazz fandt efterhånden grobund. I efteråret 1976 samledes en
gruppe forældre, lærere og elever for at undersøge mulighederne for op
rettelsen af en forening, hvis vigtigste formål skulle være at formidle jazz
og anden rytmisk musik. Herudover var man interesseret i at skabe et
sted, hvor interesserede borgere kunne mødes og udveksle synspunkter,
ideer samt hilse på »naboerne« under tvangfri former.
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Den navnkundige
socialdemokratiske
kulturminister
Niels Matthiasen
kunne godt lide
atmosfæren i jazzklubben og besøgte
den et par gange
som her i december
1977. Ved Niels
Matthiasens højre
side sidder Jens
Bruhn og overfor
ham, arkitekt
Stefan Ott.
Foto: Erik Wasli.
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Ved en række møder drøftede initiativtagerne klubbens målsætning,
struktur og økonomi. Hvor klubben skulle have tilholdssted lå fast fra
begyndelsen. Det skulle være i Kælderteateret med dets utallige mulig
heder og tekniske faciliteter. Målsætningen blev, at der fremover hver
fredag i vinterperioden skulle foregå mangeartede aktiviteter her. Ved alle
planlægningsmøderne deltog fritidsinspektør Bent Stougaard og var som
praktisk vejleder til uvurderlig hjælp for bestyrelsen med sit store kend
skab til det kommunale mycelium, hvis udstrækning initiativtagerne ikke
havde begreb om.
Vedtægterne blev hurtigt udarbejdet og arbejdet fordelt mellem de
kommende bestyrelsesmedlemmer. N u var der kun et alvorligt problem
tilbage: økonomien. Hvad skulle man gøre? Efter mange overvejelser ansøgtes kommunalbestyrelsen om en sikkerhedsgaranti på 5.000 kr, hvis nu
det viste sig, at projektet skulle mislykkes. Pengene blev bevilget, men
fandt heldigvis ingen anvendelse.
Grundlaget var nu skabt for at begynde det egendige arbejde. D et blev
besluttet, at der fremover skulle afholdes jazzkoncerter den første fredag i
hver måned fra september til april.

I adskillige år sam
ledes musikalske
medlemmer i de så
kaldte »spil selv
grupper«, der ofte
spillede for de
egentlige koncerter.
Swing Service var
en af disse grupper,
der bestod af: Clif
ford Hemann (gui
tar), Peter Wam
berg (tenorsax),
Mogens Claésson
(tenorsax), Peter
Knudsen (trompet),
Hans Henning
Hansen (trommer)
og Ole Boysen
(bas). Foto fra vin
teren 1983.
Foto: Erik Wasli.

En repertoireplan blev udarbejdet og agitationen påbegyndtes. Plakater
blev sat op over det ganske sogn, artikler bragt i lokalaviserne, PR-materiale fremlagt på bibliotekerne og breve sendt til venner og bekendte.
Åbningsaftenen blev fastsat til den 11. februar 1977, hvor Fessors Big
City Band skulle spille, i øvrigt for et stærkt nedsat honorar, da musikerne
gerne ville give en ny klub en håndsrækning. Forventningerne var store og
medlemstilgangen lille, men på selve aftenen blev enhver form for pessi
misme gjort til skamme. Mange lokale havde afsat aftenen til »swingende,
svajende rytmer«. De 225 fremmødte swingede og svajede så meget på
dansegulvet, at det blev helt slidt ned. Det måtte bones den næste dag.
Efter denne yderst vellykkede Fessorkoncert var grundlaget skabt for
en jazzklub i Nærum og ved den første ordinære generalforsamling kunne
klubben mønstre 325 medlemmer. Det konstateredes hurtigt, at der
blandt medlemmerne var en del gamle jazzmusikere. N ogle af disse gav
udtryk for, at det ville være en god ide, hvis der blev taget initiativ til
dannelsen af nogle samspilsgrupper. Bestyrelsen greb denne tanke med
kyshånd, og i en lang årrække var de såkaldte »spil-selv grupper« en vigtig
sidegren af jazzklubbens virke, hvor fik interesserede medlemmer fik mu
lighed for at dygtiggøre sig på deres instrumenter og øve sig med andre
musikere. For flere af amatørorkestrene lykkedes det at opbygge et alsi
digt repertoire af en sådan standard, at de blev anvendt som »opvarm-
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Femø jazzfestival

ningsbands« inden de egentlige koncerter, men derudover blev de også
bestilt af forskellige foreninger og firmaer, når der skulle spilles op til
dans. Svend Thorup Jeppesens »Nærum Small Village Potato Stompers«
og Hans Henning Hansens »Swing Service« havde stor succes, hvor de
dukkede op.
En årligt tilbagevendende begivenhed er Femø jazzfestival i begyndel
sen af august måned. H er bliver der spillet jazz næsten døgnet rundt. Et
paradis for »jazzlovers«. En rundspørge blandt klubbens medlemmer vi
ste, at der var stor opbakning for at deltage i denne festival. Derfor arran
geredes i 1977-79 tre t111"6 til den smukke sydhavsø. Deltagerne boede i
telte, lyttede til jazz, dansede, gik i vandet og råhyggede sig i tre dage,
hvor solen altid skinnede fra en skyfri himmel. Desværre blev det efter
hånden så kostbart at deltage i turene, at denne sommeraktivitet måtte
opgives.
Jazzklubbens anden sæson kunne altså starte efter en fin tur til Femø og
to nystartede spil-selv-grupper. N u skulle repertoiret vælges. Dette var i
grunden ganske let. I alle de år klubben har eksisteret, har det været målet
kun at booke bands af høj kvalitet, og der er aldrig blevet gået på kompro
mis. Kun den bedste musik er blevet præsenteret, hvad enten det har
drejet sig om traditionel eller moderne jazz. Det fremgår tydeligt af reper
toireplanen, som kan ses sidst i artiklen.
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Der var gang i dan
segulvet, da Papa
Bue og hans jazzvikinger spillede
den 6. januar 1978.
Foto: Erik Wasli.

Efter det første år

Medlemstilgangen var god og det samme var økonomien. Sæsonen
sluttede med 375 medlemmer og 2 1.221 kr. i kassen. Det var en rar for
nemmelse at have så mange penge på kistebunden, men det viste sig snart,
at selv om kælderteateret var materielt godt udstyret, manglede der en
del. Lys- og lydanlæg levede ikke op til den standard, klubben havde brug
for. For ikke at tale om det gamle klaver, som skolen stillede til vor
rådighed. Pianisterne så meget bekymrede ud, når de blev præsenteret for
det. I løbet af de første sæsoner blev der lagt mange kræfter i at anskaffe
nyt materiel. Det fine samarbejde med skolen, Søllerød Scenen, kommu
nen og Statens Musikråd betød at klubben i løbet af nogle år fik anskaffet
en ny og bedre lyspult, et ganske godt lydanlæg og et fornemt Steinway
flygel.
Efter at bestyrelsen således havde fået organiseret arbejdet og tilveje
bragt de tekniske forudsætninger, kunne den hellige sig formidlingen af
jazz i kælderteateret, men derudover også kaste sig ud i nye opgaver. For
at kunne dette, måtte økonomien være på plads. Det var bestyrelsens
målsætning, at foreningens drift skulle hvile i sig selv. Ikke noget med at
søge direkte offentlige tilskud. Den eneste offentlige ydelse klubben mod
tog fra Søllerød Kommune var, at kælderteateret blev stillet gratis til
rådighed. Indtægterne ved medlemsskaber, entreen og barsalget skulle
finansiere udgifterne til musikken og den øvrige drift. Dette lykkedes også
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de første 18 år, men i de sidste par år har klubben modtaget kommunal
støtte, ikke på grund af faldende besøgstal, men fordi omkostningerne ved
at engagere musikere af høj musikalsk karat er steget kraftigt. Den nære
forbindelse til Søllerød Scenen fortsatte frem til 1984, da den daværende
borgmester Birgitta Broberg fjernede det økonomiske grundlag for den
kommunale teaterdrifts alsidige virke.
Ved sæsonens begyndelse udarbejdedes fælles løbesedler eller blade, der
blev husstandsomdelt i kommunen. Derfor var det også nærliggende, at
jazzklubben, Søllerød Kunstforening og teaterforeningen indgik et sam
arbejde, da Søllerød Scenen skulle fejre sit 25 års jubilæum i november
1983. De fælles anstrengelser mundede ud i en jubelfest i kælderteateret,
hvor Søllerød Scenen præsenterede Jesper Jensen cabaretten »To af en
slags« med Kirsten Cenius og Christian Clausen akkompagneret af piani
sten Hans V. Ottesen. Kunstforeningen formidlede en festlig udstilling af
tegninger og malerier af M aggi Baaring og jazzklubben arrangerede kon
cert med John Darvilles Chocolate Dandies med de berømte amerikanske
musikere, trompetisten Wild Bill Davison og pianisten Kenny Drew.
I øvrigt var det ikke første gang, at jazzklubben og Søllerød Kunstfore
ning havde fundet sammen. I februar 1982 havde de to foreninger forsøgt
sig med et spændende projekt med »kunst og jazz«. Kunstforeningens
bestyrelse havde fået den ide, at der skulle udstilles malerier og mobiler af
kunstneren Ib Geertsen i Kælderteateret. H er kunne mobilerne komme
til deres ret, når de blev hængt ned fra loftet og belyst på den rette måde.
Åbningen af udstillingen skulle ske ved en jazzklubaften, så ikke blot
kunstforeningens medlemmer kunne få glæde af udstillingen, men også
jazzfolket. D et blev en festlig og anderledes aften omgivet af spændende
kunstgenstande og liflig musik serveret af Swingstyrke 7.
I efteråret 1980 opfordrede lokalkomiteen for »Flygtning 81« alle kom
munens foreninger til at deltage i en kampagne med det klare formål, at
skaffe så mange penge som muligt til verdens alt for mange flygtninge.
Jazzklubbens bestyrelse tog opfordringen til sig og gik i gang med at
undersøge mulighederne for at stable et arrangement på benene, hvor
musikere skulle optræde gratis, således at overskuddet ubeskårent kunne
gå til F N s højkommissariat for flygtninge. Resultatet af arbejdet mundede
ud i et »Musikalsk Menageri« i marts 1981. Nærumgårdskolen dannede
rammen om det store musikshow, hvor ikke mindre end 43 af landets
bedste jazzmusikere optrådte. På lærerværelset spillede Finn Zieglers or
kester, Swingstyrke 7, og spil selv grupperne, Søllerød A ll Stars og Swing
Sei-vice. I kælderen optrådte Mogens Johansens Jazzband og Danish Ja zz
Army og i skolens festsal bl.a. Arne W iirgler og Skillfinger. Det var en stolt
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»Flygtning 90«

bestyrelse, der nogle dage senere kunne aflevere en check på 25.500 kr. til
lokalkomiteen.
Flygtningearrangement i 1981 var kun begyndelsen til klubbens hidtil
største arrangement. I 1985 modtog de lokale foreninger nemlig atter en
opfordring til at medvirke i »Flygtning 86«-aktiviteterne. Bestyrelsen be
sluttede, opmuntret af successen i 1981, at sætte alle sejl til, og et om
fattende planlægningsarbejde begyndte. Resultatet mundede ud i, at Nærumgårdskolen den 3. oktober 1986 kunne slå dørene op for et gigantisk
musikshow. Hele skolen var omdannet til et kæmpemæssigt musiksted,
hvor der blev budt på jazz, funk, rock og visesang. Lærerværelset var
omdannet til en intim pianobar med en stjernerække af »klaverboksere«
som Kenny Drew, Niels Jørgen Steen, Fuzzy og som rosinen i pølseen
den, den lokale ejendomsmægler L e if Frederiksen. På Kælderteaterets
scene spillede John Darvilles band, Theis Nygaards jazzband, Per Goldsmidt og Nicolai Bentzons kvartet.
Festsalen fyldtes med nostalgisk visekultur, hvor bl. a. Jørgen Gamle
Hansen, Kirsten Fogtmann, den stilsikre revyforfatter Carl-Erik Sørensen
og medlemmer af Den kongelige Opera under ledelse af Hedevig Bjerre
og Ole Walbum serverede perler fra de sidste 100 års sangtradition. G ym 
nastiksalen var omdannet til et »rocktempel«, hvor mange unge menne
sker lyttede til rockmusik leveret af Caspers Rock Kapel, Tutak og Rufus T.
Firefly. Da lokale borgere mødte talstærkt op og kunstnerne atter op
trådte gratis, overgik aftenens økonomiske resultat alles forventninger.
44.600 kr. kunne der afleveres til lokalkomiteens formand, Bent Stougaard.
I 1990 kom der igen en opfordring til at samle penge ind til flygt
ningene. Bestyrelsen satte sig atter i omdrejninger for at give en hjæl
pende hånd, men nu viste det sig, at de fleste kunstnere havde fået nok af
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Til »Flygtning 8i-aftenen« i marts 1981 op
trådte bl. a. den folkekære
og meget swingende violi
nist Finn Ziegler.
Foto Erik Wasli.

at optræde gratis. N ogle musikere foreslog bestyrelsen, at klubbens med
lemmer denne gang kunne lægge en dagløn, sådan som kunstnerne ofte
havde gjort det. Det ville også give mange penge i flygtningekassen,
mente de. Hermed sattes et punktum for jazzklubbens flygtningeseancer,
idet bestyrelsen opgav at lave det helt store show endnu en gang, men
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»blot « hyrede Jesper Thilo og Ann Farholt Band til en almindelig jazzklubaften, hvor overskuddet på små 9.000 kr. tilfaldt flygtningene.
E t ønske, som mange af klubbens medlemmer havde haft, var at enga
gere Danmarks Radios Big Band. Bestyrelsen havde holdt sig fra ideen,
for dels var Big Bandet en bekostelig affære og dels kunne kælderteateret
ikke rumme så stort et orkester. Chancen for at få lov til at høre det
internationalt anerkendte band dukkede op, da engagerede borgere arran»Søllerød-uge« 1989 gerede en såkaldt »Søllerød-uge« i september 1989 . 1 løbet af ugen skulle
der foregå mange forskellige aktiviteter i kommunen. »Jazzeren« blev
også spurgt, om klubben ville deltage i festlighederne. Svaret var naturlig
vis et ja-tak. Resultatet blev, at ved hjælp af bl. a. Bikuben for Lyngbys
Fond kunne Radioens Big Band spille i Rundforbihallen på »Søllerød
Ugens« åbningsaften. Ved åbningshøjtideligheden sendte borgmester
Erik Fabrin balloner til vejrs akkompagneret af de allerbedste melodier fra
Duke Ellingtons repertoire.
Fester fo r Danmarks
I forbindelse med 40- og 50-året for Danmarks befrielse ønskede kombefrielse
munalbestyrelsen at markere disse begivenheder ved at afholde såkaldte
»folkefester« i Rundforbihallen. Ved begge lejligheder blev jazzklubben
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I december 1992
modtog jazzklubben Sollerød kom
munes kulturpris.
Kommunen aner
kendte hermed
klubben som et kul
turelt aktiv for lo
kalsamfundet, der
er kendt som »ste
det«, hvor der kan
høres god jazz. Her
overrækker borg
mester Erik Fabrin
prisen til klubbens
formand Jens
Bruhn.
Foto: Niels Brühl.

spurgt, om den ville stå for festlighederne, og begge gange kom der fuld
fart i jazzmusikken og glæden på denne mindedag, den 5. maj: I 1985
spillede Leonardo Pedersens Jazzkapel og i 1995 var det Niels Jørgen
Steens A-Team, der sørgede for underholdningen.
Ud over disse mangeartede aktiviteter har jazzklubben også i de sidste
5-6 år i samarbejde med Vedbæk Kirkes menighedsråd et par gange om
året formidlet kammerjazzkoncerter i Vedbæk Sognegård. H er har mange
Vedbækborgere haft dejlige aftener, hvor de har lyttet til Niels Jørgen
Steen (piano), Hugo Rasmussen (bas), Morten Højring (guitar) og Hans
Henning Hansen (trommer).
Senest har jazzklubben medvirket i forbindelse med Søllerød Kommu
nes sommerunderholdning 1996. H er arrangeredes i samarbejde med
Holte Havn fem udendørskoncerter på »havnekajen«. Musikaktiviteterne
begyndte med befrielsesjazz med John Darvilles Chocolate Dandies i øsende
regnvejr den 5. maj. Den blev efterfulgt af en række pragtfulde aftener,
hvor publikum på lune sommeraftener kunne lytte til: Swing Service, Jø r 
gen Svare og Ole Stolles kvartet, Basement Jazzmen og Louisiana Jazzband.
E t par gange har jazzklubbens bestyrelse modtaget anerkendelse for sit
arbejde. I november 1989 overrakte viceborgmester Birgitte Hamborg
klubben Socialdemokratiet i Søllerøds fornemste udmærkelse: »Den røde
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Rose«, bl. a. med den begrundelse, at jazzklubben i mange år havde været
kommunens forbindelsesled til jazzmusikken.
Den 4. december 1992 uddelte borgmester Erik Fabrin Søllerød kom
munes kulturpris til jazzklubben ved en jazzkoncert med Theis Nygårds
Jazzband. I sin tale fremhævede borgmesteren: »at Søllerød Jazzklub er
blevet kendt som stedet, hvor man kommer for at høre swingende og
livskraftig jazzmusik. E t sted der gennem årene har udviklet en reper
toirestil fra den helt sikre publikumstrækkende til også at satse på den
mere avancerede form for musik. I konkurrence med spillestederne i K ø 
benhavn er det lykkedes klubben at overleve og blive et begreb, der er
kendt også uden for kommunens grænser og et sted, hvor musikerne
holder meget af at spille på grund af det gode og lydhøre publikum«.
Jazzklubbens betydning for det lokale kulturliv er, at den har skabt en
scene, hvor dygtige og inspirerede musikere har fået lejlighed til at ud
folde deres kunstneriske evner til stor glæde for såvel ældre som yngre
musikinteresserede. Jazz var i en årrække kun værdsat i ret snævre kredse,
men i de seneste år har man heldigvis kunnet opleve en øget interesse for
denne musikgenre. Det gælder både blandt de aktive musikudøvere og
blandt publikum - de behøver hinanden og trives bedst sammen. De
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mange nye jazzklubber, der er dukket op i de seneste år vidner om inter
essen. Søllerød Jazzklub var blandt pionererne, og klubben var fødsels
hjælper, da jazzklubberne i Birkerød, Hørsholm og Farum så dagens lys.
For borgerne i Søllerød har jazzklubben skabt et mødested, hvor et fro
digt samvær udspiller sig med fest, glæde og fordybelse i musikken. Det
har været godt for både jazzmusikken og lokalmiljøet.

E F T E R S K R IF T

Det praktiske
arbejde

Ingen af de bestyrelsesmedlemmer, der etablerede jazzklubben, kunne
forudse hvilket tidsrøvende arbejdede de i grunden havde påtaget sig for
at få klubben til at fangere. T il hvert eneste arrangement er der en
mængde praktiske gøremål, der skal udføres. I forvejen skal der trykkes og
ophænges plakater, der skal bestilles varer, udsendes pressemeddelelser.
Torsdag aften eller på selve dagen skal Kælderteateret forvandles til en
»restaurant« med stole og veldækkede borde, scenen til musikerne rigges
til, lydanlægget opsættes, lyssætningen reguleres, baren etableres og der
skal gøres regnskab. Og på selve arrangementsaftenen skal der sælges
billetter, passes bar, tages imod musikerne og sidst, men ikke mindst,
sørges for at medlemmer og gæster befinder sig godt. Efter »show’et«

io 3

samles bestyrelsesmedlemmerne lørdag morgen til fire timers oprydning,
opvask og kasseopgørelse, således at kælderteateret er klar til undervis
ningsbrug mandag morgen.
Ud over denne faste rutine afholdes med jævne mellemrum bestyrelses
møder, hvor der planlægges repertoire, lægges budgetter, skrives ansøg
ninger og udformes ideer til medlemsrundskrivelser.
Denne forholdsvis store arbejdsindsats kan medføre, at bestyrelsesmed
lemmer ønsker at trække sig tilbage, men heldigvis har det indtil nu ikke
været vanskeligt at supplere bestyrelsen og dermed bidrage såvel til for
nyelse som kontinuitet.

Den ualmindeligt charme
rende amerikanske pianist
Champion Jack Dupree
spillede og underholdt i
klubben i oktober 1977.
Foto: Erik Wasli.
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Jazzklubbens bestyrelse har gennem årene bestået af følgende:
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Skibsfører Hans Henning Hansen
M aler Palle Nielsen
Overlærer Jens Bruhn
Ingeniør Jens August Jensen
Overlærer Jette Berg
Elektronikmekaniker Knud Bach Hammerum
Teaterarbejder Ebbe Knudsen
Skolesekretær Tulle Fenger
Lærer Gunnar Mars
Fuldmægtig cand. jur. Ilse Dickmeiss
Butiksassistent Michael Hedegård Christensen
Bibliotekar Lise Ott
Civilingeniør Jesper Hyldgård
Tegner K ay R. Toft
Lærer Ulla Berg
Ingeniør Johannes Eriksen
Fuldmægtig Jane Vium Toft
Biblioteksassistent Lise Bagger
Skibsforer Erik Erlund
Akademiingeniør Anders Gram
Civiløkonom Niels M øller Nielsen
Pædagog Lise Mayer
Civilingeniør Stig Sommer Jensen
Bogtrykker Erik Scherbe
Pædagog Marianne Pedersen
Civilingeniør Søren Bresling
Pædagog Karen Brinch
Civilingeniør Thomas Heilmann
Overlærer Linda Lehun
Kontorchef, cand. jur. Søren Balslev
Advokatsekretær Helen Due
Centerleder Susanne Alring
Overlærer Ole Borgsten
Udviklingskonsulent Mette Christensen
Ungdomsskoleinspektør Niels Friis Hansen
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Bestyrelsen
19 77-199 7

199019951996-

Folgende orkestre har spillet i Sollerod Jazzklub:
r. sæson 19 77
04.02.1977: Fessors Big City Band
I I . 03.1977: Swingstyrke 7 med Wild Bill Davison
02.04.1977: Leonardo Pedersens Jazzkapel
29.04.1977: Danish Jazz Army
2. sæson 1977-78
09.09.1977: Theis Nygårds Jazzband
07.10.1977: Champion Jack Dupree og
Brede Big Band
i l . I I . 1977: Kansas City Stompers
02.12.1977: Fessors Big City Band
06.01.1978: Papa Bue med Bjarne Liller
03.02.1978: Niels Jørgen Steens Beatkapel
03.03.1978: Allan Botchinsky og Ole Kock
Hansen
07.04.1978: Finn Zieglers orkester og Tims
Fodvarmere
5. sæson 1978-79
08.09.1978: Night Train
06.10.1978: Leonardo Pedersens Jazzkapel

En sikker publi
kumstræffer er jazzviolinisten Svend
Asmussen. Han har
spillet flere gange i
»jazzeren« for fulde
huse. Her ses As
mussen i fornemt
selskab med piani
sten Kenny Drew,
bassisten Mads Vin
ding og tromme
slageren Ed Thig
pen i december
1980.
Foto: Erik Wasli.
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0 3.11.19 78: Svend Asmussen med bl. a. Niels
Henning Ørsted Pedersen
0 1.12.19 78: Richard Boone, Bent Jædig, Niels
Henning Ørsted Pedersen, Kenny
Drew og Etta Cameron
05.01.1979: Fessors Big City Band
02.02.1979: Hertz
23.02.1979: Eddie Lockjaw og Harry Sweets
Edison
02.03.1979: Swing Service og Søllerød All Stars
06.04.1979: Chris Barbers Jazzband
4. sæson 1979-80
07.09.1979: Thad Jones Eclipse
05.10.1979: Nulle og Finn Otto Hansen med
Playmates
0 2.11.197 9: Leonardo Pedersens Jazzkapel
07.12.1979: Svend Asmussen med bl. a. Mads
Vinding og Kenny Drew
I I . 01.1980: Fessors Big City Band
01.02.1980: Swingstyrke 7
07.03.1980: Danish Jazz Army

I november 1982
arrangerede Sølle
rød Kunstforening,
jazzklubben og Søl
lerod Scenen i fæl
lesskab »scenens«
25-års jubilæum i
kælderteateret. Der
blev budt på caba
ret, kunstudstilling
af Maggi Baarings
malerier og koncert
med John Darvilles
Chocolate Dandies
med trompetisten
Wild Bill Davison
som gæstesolist.

28.03.1980: Swing Service og Søllerød All Stars
1 1.04.1980: Jesper Thilo Kvartet
5. sæson 1980-81
05.09.1980: Papa Bue Viking Jazzband
03.10.1980: Niels Jørgen Steens Beatkapel
07.11.19 80 : Mogens Johansens Jazzband med
Daimi
05.12.1980: Van Dango
09.01.1981: Fessors Big City Band
06.02.1981: Kenny Drews M F ’s
21.0 3.19 81: Flygtning 81 arrangement med bl.a
Finn Ziegler, Swingstyrke 7, Mogens
Johansens Jazzband og Danish Jazz
Army.
03.04.1981: Leonardo Pedersens Jazzkapel
02.05.1981: Benny Carter og Rågeleje Jazz
6. sæson 1981-82
04.09.1981: Etta Cameron med Horace Parlan
10 .10 .19 8 1: Thilo -Jæ d ig kvintet
0 6 .11.19 8 1: Finn Zieglers Orkester
04.1 2.1 981: Ernie Wilkins Almost Big Band
08.01.1982: Fessors Big City Band med Gene
»Mighty Flea« Conners
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05.02.1982:
05.03.1982:
19.03.1982:
02.04.1982:

Swingstyrke 7 med Richard Boone
Leonardo Pedersens Jazzkapel
Swing Service og Søllerød All Stars
Syncopators og Hans Kjærbye

7. sæson 1982-83
03.09.1982: Papa Bue Viking Jazz Band
0 1.10.1982: Ernie W lkins Almost Big Band
0 5.11.19 8 2: Togeby, zum Vohrde og Rostvold
Kvintet
19 .11.19 8 2: Søllerød Scenens 25 års jubilæum
med cabaret og John Darvilles
Chocolate Dandies
03.12.1982: Kenny Drews Superband
07.01.1983: Fessors Big City Band
04.02.1983: Brede Big Band
04.03.1983: Niels Jørgen Steens Beatkapel
1 1.03.1983: Big Band Hamburg
08.04.1983: Sammy Rimmington Orchestra
8. sæson 1983-84
02.09.1983: Finn Zieglers Kvartet
07.10.1983: Ernie Wilkins Almost Big Band
04.11.19 83: Finn Zieglers Kvartet og Elsie
Schmidt og Esquires

Fire superswing
ende saxofonister
på stribe i Niels
Jørgen Steens ATeam i Sollerod
Jazzklub i januar
1997. Fra venstre
Bent Jædig, Jesper
Thilo, Uffe Marcusen og Flemming
Madsen. I baggrun
den trommeslage
ren Svend Erik
Nørregaard og
trompetisten
Henrik Bolberg.
Foto: Ole Tage
Hartmann.

j o
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1 1 . sæson 1986-87
05.09.1986: Leonardo Pedersens Jazzkapel
03.10.1986: Flygtning 86 arrangement med bl.a.
Theis Nygårds Jazz Band, Per
Goldsmidt og Nicolai Bentzons
Kvartet, Niels Jørgen Steen, Kenny
Drew, Hans Fjeldsted og Fuzzy
0 7 .11 1986:
05.12 1986: Sten Vig Band
09.01 1987: Niels Jørgen Steen A -l
06.02 1987: Fessors Big City Band
0

ro
O
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9. sæson 1984-85
07.09.1984: Istanbul Express
05.10.1984: Ernie Wilkins Almost Big Band
0 2.11.1984: Louisiana Jazz Band
07.12.1984: Fessors Big City Band
04.01.1985: Leonardo Pedersens Jazzkapel
01.02.1985: Preben Bjørns Kvintet med
Jesper Thilo
01.03.1985: Hal Singer med John Darvilles
Chocolate Dandies
12.04.1985: Finn Zieglers Kvintet
04.05.1985: Jubilæumsfest i anledning af 40-året
for Danmarks befrielse med
Leonardo Pedersens Jazzkapel i
Rundforbihallen

. sæson 1985-86
06.09.1985: John Darvilles Chocolate Dandies
og Alex Riel
04.10.1905 Istanbul Express
0 1.1 1.1985 Leonardo Pedersens Jazzkapel
06.12.1985 Sax Maniacs
10.01.1986 Fessors Big City Band
07.02.1986 Papa Bues Viking Jazz Band
07.03.1986 Swingstyrke 7
04.04.1986 Kansas City Stompers

0

02.12.1983 Papa Bue Viking Jazz Band
06.01.1984 Leonardo Pedersens Jazzkapel
03.02.1984 Fessors Big City Band med Gene
»Mighty Flea« Conners
02.03.1984 Theis Nygård Jazz Band
16.03.1984 Det Hemmelige Big Band
06.04.1984 White Label med Ove Rex

r987:
1987:

12. sæson 1987-88
04.09.1987: Søren Sørensens Swing Cats
02.10.1987: Jens Winther og Thomas Franck
Band
22.10.1987: Pierre Dørges New Jungle Orchestra
06.11.1987: Swingstyrke 7
04.12.1987: Finn Zieglers Kvintet
08.01.1988: Niels Jørgen Steens A-Team
05.02.1988: Fessors Big City Band
04.03.1988: Cecillie Norby med Jørgen Emborgs
Kvartet
08.04.1988: Red Rodney med Danish Jazz Army
r-j. sæson 1988-89
02.09.1988: Istanbul Express
07.10.1988: Leonardo Pedersens Jazzkapel
04.11.1988: Ken Lendings Blues Band
02.12.1988: Red Mitchell med bl.a. Nisse
Sandstrøm og Horace Parlan
06.01.1989: Niels Jørgen Steens A-Team

Pianisten og orkesterle
deren Niels Jørgen Steen
har spillet utallige gange i
klubben. Hver eneste gang
han dukker op på scenen,
f.eks. i selskab med Dan
marks mest swingende
»minibig band«, A-teamet, bliver kælderteateret
fyldt til bristepunktet af
glade og danselystne men
nesker.
Foto: Ole Tage
Hartmann.
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03.02.1989: Fessors Big City Band i kælder
teateret og Swing Service på
lærerværelset
03.03.1989: Pierre Dørges New Jungle Orchestra
07.04.1989: Swingbolaget
14. sæson 1989-90
01.09.1989: Åbning af Søllerød-ugen i
Rundforbihallen med Radioens Big
Band under ledelse af Niels Jørgen
Steen
06.10.1989: Kristian Jørgensen og Jakob Fichers
Orkester
03.11.19 89 : Jørgen Svare og Erling Kroners
Kvintet
0 1.12.1989: Fessors Big City Band i kælder
teateret og Swing Service på
lærerværelset
05.01.1990: Swingstyrke 7 med Richard Boone
02.02.1990: Niels Jørgen Steens A-Team med
Peter Thorup

0 2 .0 3 . 19 9 0: T h i e s N y g å r d s J a z z B a n d
0 6 .0 4 .1 9 9 0 : J o h n D a r v ille s C h o c o la te D a n d ie s

13. sæson 1990-91
07.09.1990: Red Rodney og Danish Jazz Army
05.10.1990: Flygtning 90 arrangement med Ann
Farholt og Jesper Thilo Band
02.1 1 . 1 990: Bagdad Dagblad
07.12.1990: Leonardo Pedersens Jazzkapel
04.01.1991: Niels Jørgen Steens A-Team med
Peter Thorup
01.02.1991: Fessors Big City Band
01.0 3.19 9 1: Claus Waidtløws Kvartet og
Søndergård New Coast
05.04.1991: New Jungle Band
16. sæson 1991-92
06.09.1991: Swing Service og Poul Erik Kreinøes
Kvintet
04. i o. 1 991: Jan Kaspersens Kvintet
0 1.11.19 9 1: Ann Farholt med Jesper Thilo Group
06.1 2.1 991: Swingstyrke 7 med Richard Boone
1 0.01 . 1 991: Niels Jørgen Steens A-Team
07.02.1992: Leonardo Pedersens Jazzkapel
06.03.1992: Fessors Big City Band
03.04.1992: Jørgen Svare og Bob Rockwell
Kvintet
1 7. sæson 1992-93
04.09.1992: Swing Service og Poul Erik Kreinøes
Kvintet
02.10.1992: Finn Ziegler Orkester med Hugo
Rasmussen
0 6.11.1992: Butch Miles med John Darvilles
Chocolate Dandies
04.12.1992: Theis Nygårds Jazz Band
08.01.1993: Niels Jørgen Steens A-Team med
Peter Thorup
05.02.1993: Swingstyrke 7 med Richard Boone
05.03.1993: Fessors Big City Band
02.04.1993: Bent Schjærff Kvintet med bl.a. Fritz
von Biilow
18. sæson 1993-94
03.09.1993: Swing Service og Poul Erik Kreinøe
Kvintet
01.10 .19 9 3: Arne Astrup New Swinging Septet
med bl.a. Louis Hjulmand
no

0 5.11.19 9 3: Pierre Dørges N ewjungle Band
03.12.1993: Fessors Big City Band
07.01.1994: Niels Jørgen Steens A-Team med
Peter Thomp
04.02.1994: Leonardo Pedersens Jazzkapel
04.03.1994: Swingstyrke 7 med Richard Boone
08.04.1994: Ann Farholt med bl.a. Henrik Bay
19. sæson 1994-93
02.09.1994: Nikolai Bentzon og the Scandinavian
Connection
07.10.1994: Christina Jones Band
04.11.1994: Jørgen Svare og Bob Rockwell
Kvartet
02.12.1994: Sophisticated Ladies
06.01.1995: Niels Jørgen Steens A-Team med
Peter Thorup
03.02.1995: Louisiana Jazzband
03.03.1995: Swingstyrke 7
07.04.1995: Pamela Rose Band
05.05.1995: Jubilæums fest i anledning af 50-året
for Danmarks befrielse med Niels
Jørgen Steens A-Team i Rundforbihallen
20. sæson 1993-96
01.09.1995: Jesper Thilo og Ann Farholt United
Band
06.10.1995: Repertory Quartet
03.1 1 . 1 995: Svend Asmussen
0 1.1 2.1 995: Leonardo Pedersen Band
05.01.1996: Niels Jørgen Steens A-Team
02.02.1996: Pierre Dørges Jungle Band
01.03.1996: Organizers med Jakob Fischer
12.04.1996: John Darvilles Chocolate Dandies
21. sæson 1996-97
06.09.1996: Orbit Big Band
04.10.1996: Svend Asmussen
0 1.11.19 9 6 : lb Glindemanns Big Band
06.12.1996: Repertory Trio med Ole Stolle
og Bent Jædig
10.01.1997: Niels Jørgen Steens A-Team med
Peter Thorup
07.02.1997: Pierre Dørges Newjungle Band
07.03.1997: Ann Farholt og Bob Rockwells
kvintet
04.04.1997: Valdemar & Odderskov Kvintet
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For ioo år siden
Det skrev Kjøbenhavns Amts Avis i 1897

W åé

Samlet a f Anne-Lise Høck

Kjøbenhavns Amts Avis begyndte at tidkomme 2.1.1882 og ophørte 31.3.19 44.
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 fra andre aviser.
Anne-Lise Høck er arkivsekretær på Byhistorisk Arkiv og står desudenfor Historisk-topografisk Selskabs sekretariat.

ANNONCE

13-4 -it

En tro og sædelig Pige, ikke under 20 Aar, som vil malke 2 3 3 K øer og vil
deltage i Vask og anden almindelig Husgjerning, kan faa en god Plads til
iste Maj hos enkefru Drewsen paa Strandmøllen pr. Klampenborg ...

EN KOK I FURESØ

20.4.189 7

Skærtorsdag, medens der var meget travlt på Næsseslottet, skete der en
Begivenhed, som vakte pinlig Opsigt blandt de Besøgende. Kokken paa
Stedet var en Del nervøs af Overanstrengelse og som Følge deraf en Del
111

Endnu 1897 kaldes
palæet i Skodsborg
for »Slot«. Det var
det strengt taget
kun mens Frederik
den 7. og grevinde
Danner boede dér.
Fotografiet viser
stedet mens det var
»slot«, dvs. før
1874 da grevinde
Danner døde. Slot
tet blev bevogtet af
to gardere bag sta
kittet.

pirrelig; da der indløb flere Klager over den serverede Mad, tabte han
pludselig Besindelsen og styrtede op af Kjøkkenet, hvorefter han i vild
Fart tog Retning mod Furesøen, i hvilken han sprang ud. Værten og en
Kellner, som bemærkede hans Forsæt, styrtede efter og sprang begge
ligeledes ud og det lykkedes dem at redde Manden, som efter at være
bragt paa det tørre og bunden med Reb, blev kjørt til Lyngby Sygehus,
hvor han endnu henligger.

FRA SØLLERØD SOGNERAADS MØDE DEN 2 3. APRIL

28 .4 .18 9 -7

.... Skodsborg Slot er kjøbt af et Konsortium, som agter at anlægge et
moderne Badehotel her, og som vil etablere en direkte Dampskibsrute
mellem Skodsborg og Malmø. Dette Konsortium har fremlagt Andra
gende om at drive Restavration. Andragendet anbefales med alle Stemmer
mod en. - Det vedtoges at henvende sig til Forstvæsenet med Andragende
om forskjellige Gangstianlæg paa dettes Territorium.

FORNÆRMELSE MOD EN JERNBANEFUNKTIONÆ R

S-5 .1 897

Da tiltalte P. den 9de f. M . vilde tage med Toget fra Holte til Kjøbenhavn,
anviste en Konduktør, der var iført Tjenesteuniform, ham Plads i en W ag
gon. Tiltalte, der efter sin Forklaring troede, at han var berettet til at gaa
112

ind i hvilken Kupe han ønskede, medens efter Jernbanernes Befordringsreglement de Rejsende ere forpligtede til at tage Plads i Toget paa det
Sted, som anvises dem af Togpersonalet, vilde imidlertid stige ind i en
anden Kupe, hvis D ør han aabnede, og da Konduktøren betydede ham, at
han ikke havde Ret dertil, svarede han, at han vel havde ligesaa meget Ret
som Konduktøren. Efter Togførerens Paalæg tog Tiltalte dog Plads i en
anden Kupe end den, i hvilken han vilde have steget ind, men ved Ind
stigningen udskældte han Konduktøren for »Bondekarl«.
— Ved nordre Birks Extrarets Dom blev Tiltalte, der er 20 Aar gammel og
ikke forhen straffet, anset efter Straffelovens § 10 1, jfr. § 100, med simpelt
Fængsel i 8 Dage.

VOLDELIGT OVERFALD
I 2 .5 .i 8 9 7

Da to Kystarbejdere i Lørdags Aftes paa Landevejen i Trørød mødte en
svensk Arbejdsmand og antog, at denne havde taget Arbejde ved Grusning
i Stedet for nogle af deres Kammerater, der havde nedlagt Arbejdet, gave
de sig til at skælde ham ud for »Skruebrækker«, reve ham om og sloge og
sparkede ham med deres Træsko. Han blev saa ilde tilredt, at han maatte
kjøres til Sygehuset i Lyngby. Ansigtet var aldeles uformeligt, Blodet løb
ud af Øjnene paa ham, og det ene Øje var slaaet ud. Voldsmændene ere
arresterede under Nordre Birk.

ANNONCE FRA HOLTEGAARDS FABRIKKER

12 .7 .1 8 9 7

Da det er meddelt os, at der gaar det Rygte, at her bruges Mosevand til
Ølbrygning, ville vi herved tillade os at oplyse Publikum om, at dette
Rygte er lige saa usandt som ondskabsfuldt. Som bevis kan anføres, at
Professor Stein i hvis Laboratorium Vandet er analyseret, skriver:
»Vandet maa efter de ved den kemiske Undersøgelse fundne Forhold anses at
være a f god, ren Beskaffenhed«.
Ligeledes kan hosstaaende Erklæring fra Hr. Brøndgraver Henriksen i
Vedbæk bevise, at omtalte Rygte er blottet for al Sandhed.
»Efter Anmodning skal jeg herved bevidne, at Jordlagene fo r de to Brønde,
jeg har udført fo r Floltegaards Bryggeri, bestaar a f Ler og Grus, og ikke Spor
a f Mosejord«.
Holtegaards Fabriker, d. 9. Juli 1897
Erh. Kogsbølle & Co.
1 r3

P. Henriksen
Brøndgraver

H Y L D E S T T I L D E N F R A T R A A D T E P A ST O R

Tidligere Sognepræst i Søllerød, Pastor Vedel, der nu er traadt tilbage fra
hans meget lange Præstegjerning i Sognet, overraktes i Lørdags - hans
Fødselsdag - fra en taknemmelig Menighed og Tilhørerkreds, en smuk
udført Adresse, og samtidig udbad Deputationen sig T illadelse til, for et i
denne Anledning indkommet større Beløb kunstnerisk at maatte lade ud
føre Pastorens Billede, for derved at have et varigt Minde om den højtskattede Prædikant.
Erhard Ursin
Kogsbølle (18331906) grundlagde
Holtegaards Bryg
geri i 1886. Efter
25 år på Gl. Carls
berg, som kompag
non til J.C.Jacobsen, trak han sig til
bage derfra i 1881
og flyttede til GI.
Holtegård. Se også
»Søllerødbogen«
1987, s. 55-96. Foto
ca. 1880.

V E L G Ø R E N H E D S F E S T PAA SØ LLE R Ø D KRO
I A N L E D N IN G AF JE R N B A N E U L Y K K E N I G JE N T O F T E

Som det vil erindres havde Restauratør Carstensen i Søllerød Kro til i
Søndags arrangeret en Havefest, hvis Overskud skulde tilfalde de Efter
ladte efter de to ved Jernbaneulykken ved Gjentofte dræbte Opvartere.
Søndagens vedholdende Regnvejr gjorde naturligvis, at det kun var et
ringe Antal Mennesker, som kom til Stede og Overskuddet blev derfor
kun ganske lille, nemlig 15 Kr.
N u har Carstensen imidlertid faaet Avtoriteternes Tilladelse til paa Søn
dag at arrangere en Gjentagelse af Festen for at denne kan give et mere
betydende Overskud.
Fra Kl. 4 vil der blive M usik i Haven samt Oplæsning til forskjellige Tider
af en Skuespiller fra Kjøbenhavn og om Aftenen afholdes Bal i Salen.

Ulykken ved Gen
tofte søndag den
11. juli 1897 regnes
stadig for den vær
ste i dansk jernba
nehistorie. Et udflugtstog fyldt med
rejsende holdt stille
på Gentofte Station
og ventede på at et
særtog fra Helsing
ør skulle passere.
En signalfejl førte
til, at særtoget
kørte op i det ven
tende tog, hvorved
32 straks dræbtes
og 140 kom til
skade.

"4

Z IG Ø JN E R E PAA K O N G E V E JE N

Forleden Dag passerede en Zigøjnertrup, 3 Vogne med flere Mænd og
Kvinder samt en Masse Børn, N y Fiolte, hvor de holdt for at fodre H e
stene, medens de selv spiste et Maaltid, bestaaende af Sardiner, Brød og
Kartofler, det vil sige, de Voxne spiste Sardinerne, medens Børnene fik
L ov til at dyppe bart Brød i Sardinolien. D er var imidlertid næppe for
løben 1/2 Tim e før Maaltidet afbrødes, idet den ene af de ældre Zigøjnere
fik slaaet et Par Tænder ind i Munden af sin voxne Søn, men da Kampen
rigtig skulle gaa løs, traadte Betjenten fra Øverød, der hele Tiden under
Opholdet havde været tilstede, til og hele Banden blev øjeblikkelig kom
manderet op paa Vognene og ledsagedes af Betjenten op over Geels
Bakke; paa Utterslev Mark gik det nok ikke Banden bedre, for der kom
Kvinderne op at slaas og blev ligeledes af Politiet heldt ud derfra.

K L A P L A G T PAA K A N IN E R

I det idylliske Vedbæk venter man sig til Efteraaret en interessant Klap
jagt. Badestedet er nemlig i Løbet af Sommeren blevet overfyldt med
Kaniner.
Animeret af det store filantropiske Arbejde, som af Kaninavlerne er sat i
Gang for at udbrede de kære Smaadyr i videst mulige Kredse, anskaffede
Direktør B. sig ogsaa nogle D yr af en god Race. De aad og ynglede over al
Forventning og Direktøren og hans Familie saa sig tvungen til hveranden
Dag at spise Kaninsteg. Skønt de inviterede Middagsgæster efterhaanden
løb langt bort, blot de hørte Tale om Direktørens Imitationer, følte Fami
lien det som en hellig Pligt at tillægge flere og flere af disse Smaadyr.
M en da skete en Ulykke. Tilfældig brød nogle af Dyrene ud af deres Bure
og fortsatte nu i det Frie deres frugtbare Tilbøjeligheder. Snart var der
Kaniner overalt i Vedbæk; i hveranden Haves Rosenbed sad et af de dej
lige D yr og spiste »La France« og naar Husfruen kom og vilde klippe
N elliker til Pynt paa Bordet, fandt hun kun Stilkene, Blomsterne vare
spiste af Kaninerne.
Ganske vist trøster nu den Vedbæk-Gartner Befolkningen med, at naar
først Vinteren kommer, tager Ræven nok Kaninerne. Men Grossererne
derude, der se hele deres Landbrugsvirksomhed truet, tør ikke stole paa
Gartneren. D er gaar derfor i denne Tid Ombud til hver af de mandlige
Landliggere og Beboere, og der indkjøbes Masser af Muskedonnere.
IX 5

Saasnart Harejagten begynder, vil man foranstalte en stor Klapjagt; flere
af de dristigste Vedbækdamer have forlangt at være med og bestilt Jagt
kostumer hos Wessel og Vett. O g Foxterrierne slikke sig om Munden,
medens den tykmavede Grosserer allerede kommer Krudt i Hornet.
Der bliver ikke Kanin paa Kanin tilbage; Jagtiveren er stor, og ingen
Jæ ger er som bekjendt farligere end den, der aldrig før har haft en Bøsse i
Haanden.
(V.L.)

A N N O N C E R FRA
H O T E L N Y H O L T E OG
SØ LLERØ D KRO
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De to konkurrerende store
kroer, Ny-Holte ved Kon
gevejen og Søllerød Kro
ved kirken havde denne
dobbelt-annonce i avisen
for to søndage. Det frem
går at de to steder på et
enkelt punkt har forskel
lige attraktioner: Bonet
gulv i Ny-Holte og Fri
Dans i Søllerød Kro.

LÆ SE R B R E V T I L H R . L Ø JT N A N T T V E R M O E S , SØ LLERØ D G A A RD

25.10.189 7

Spørgsmål til Hr. Løjtnant Tvermoes. Søllerødgaard, Formand for Højres
Arbejder- og Vælgerforening i Kjøbenhavns Amts 4de Valgkreds.
E r Bestyrelsen saa travlt beskæftiget med det Folketingsvalg, der først skal
foregaa om et halvt Aar, at den ikke har tid at tænke paa det Sogneraadsvalg i Søllerød Sogn, som staar lige for Døren?
Skal der vælges lutter Socialister og Højre se roligt til?
En Højremand.
E T STO RT EN KELTM AN D SFO RETA G EN D E

28 .12.18 9 7

Grosserer Alfred Christensen, Nærumgaard, har i Følge Børsen kjøbt den
tyske Damper »Santos« for 118.000 Rmk. Skibet har faaet Navnet »Ve
nus«, og det er Kjøberens Agt at sætte det i fast Fart mellem Kjøbenhavn
og N ew York. Han agter endnu at opkjøbe nogle Skibe til denne Fart og
har døbt den nye Linie »Dansk Stjernelinie«.

Redaktørens P.S.:
Den opmærksomme User vil sikkert undre sig over, at der ikke er aviscitater fra
Kystbanens åbning, som fandt sted den 1. august 1897. Der skjuler sig flere
omstændigheder bag dette forhold. En er, at man ofte oplever, at det, der ligger
lige for, overses, ikke mindst i den lokale presse. 1 1997 er det fo r eksempel svært
at opdage i kommunens lokale aviser, at der foregår et endog meget omfattende
ingeniørarbejde langs Helsingørmotorvejen mellem Klampenborg og GI. Holte.
Tilsvarende ka7i det undre, at man ikke finder omtale a f det imponerende inge
niørarbejde, som Kystbanen var, i »Kjøbenhavns Amts Avis« i 1897. En anden
omstændighed var, at som følge a f den tragiske ulykke på Gentofte Station
(Nordbanen) den 11. ju li 1897, mindi'e end en måned før, stod DSB's renommé
meget lavt - hvorfor D SB ikke ville have andre end officielle honoratiores med
til indvielsen. I stedet kan man så ty til Politiken, der skrev:
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Gangbroen nord for Skodsborg Station blev ved anlægget af Kystbanen udformet med stor hensyntagen
til landskabet. Derfor fik den en let udformning, der var noget af et teknisk eksperiment. Konstruktionen
holdt, så da man omkring 1980 skulle have plads til køreledningen ved Kystbanens ombygning til eldrift,
blev den gamle bro hævet og sat i stand. Fra »Kystbanen Østerbro - Helsingør« af Sophus M. Andersen i
»Den Tekniske Forenings Tidsskrift« 1898-99.

K Y S T B A N E N S IN D V IE L S E

2.8.1897

I Dag aabnes Kystbanen offentligt med et saakaldt Aabningstog. Hvad der
sidder i det Tog, ved vi ikke, men vi antager, at der er de samme Em bedsmænd, som har siddet i andre Prøvetog, der er ført ad Kystbanen, og
vi tør gaa ud fra, at de i Dag mindre end nogensinde nægter sig at tømme
et Glas paa Kystbanens Velgaaende.

Søllerød Museum
Beretning 1996
A f Niels Peter Stilling og Jens Johansen

Det københavnske kulturbyår 1996 blev en betydelig udfordring, også for
Søllerød Museum. M en ved siden af museets engagement i kulturbyårets
aktiviteter lykkedes det også at afholde egne særudstillinger, modtage og
registrere genstande, samt deltage i forskningsprojekter. Endelig har M u
seets personale i årets løb virket som foredragsholdere og guider ved
adskillige arrangementer.

U D S T IL L IN G E R

Servietringe

Matthias Moth

I 1996 vistes fire særudstillinger på Søllerød Museum, heri indregnet ud
stillingen om servietringe (Fra Fabergé til Georg Jensen), der åbnede i no
vember 19 9 5 .1 alt kunne noteres et besøgstal på 12.264 1 1 99^, eller 2.375
flere end i 1995 (en stigning på 24 %). E t tilfredsstillende tal med de
beskedne lokaler - der bl.a. dækker over dage (især lørdag-søndag) med et
endog meget stort besøgstal, hvor ikke mindst servietringene trak mange
gæster. Atter her kunne tv’s effekt spores. Mens udstillingens første syv
uger havde et beskedent besøg, var der ingen tvivl om, at »Kanal 2«’s
præsentation af udstillingen den 9. januar 1996 straks betød store besøg
stal, som holdt sig resten af perioden. Mange henvendte sig efter ud
stillingens ophør om besøg - et forhold, der understreger erfaringen om,
at udstillinger ikke må vises i for kort tid. E t udvalg af servietringene fra
ingeniør Ole Lachmanns samling blev i efteråret 1996 vist i London, i
Goldsmith’s Hall Foster Lane, (London E C 2) sammen med forskellige
engelske samlinger. Dette arrangement blev til efter at Rosemary Ransome Wallis fra Goldsmith’s Hall havde besøgt Søllerød Museum. Senest
er der blevet fremlagt planer for, at Ole Lachmanns samling af serviet
ringe fremtidigt bliver deponeret på Museet på Koldinghus.
Den følgende udstilling Da Geheimeråden tog på landet var Museets ho
vedbidrag til kulturbyåret. Den indgik i et større udstillingsprojekt i K ø 
benhavns Amt, styret af Københavns Amtsmuseumsråd. På i alt seks udstillingssteder i amtet vistes udstillinger, der under fællestitlen Rejse mod
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Gymnastikstativ
ved Søllerød Skole,
fotograferet 1896 af
Axel Grandjean.

lys og luft berettede om hvordan landdistrikterne omkring København
efterhånden blev inddraget i Hovedstadens byudvikling. Søllerødegnen
blev allerede i slutningen af 1600-tallet inddraget i »forstadsudviklingen«.
Den tidligste interesse for landsteder blandt den unge enevældes borger
lige embedsmænd understreges af, at netop Søllerød Museum har til huse
i den lystgård, som en af Christian 5.’s betroede mænd, Matthias Moth,
indrettede til landsted i 1680’erne. Udstillingen var tilrettelagt af museets
stab i samarbejde med udstillingsarkitekt Inger Sorgenfrei, der stod for
koordineringen af de seks udstillinger. Museet havde megen glæde af en
kontakt til antikvitetshandlerparret Jytte og Ole Moesgaard, Skodsborg
Strandvej, hvis generøse udlån af barokmøbler og genstande fra tiden gav
udstillingen en højst nødvendig autencitet. Udstillingen fordrede trods
titlen desværre en total afskærmning af vinduerne igennem hele som
meren. M en besøgstallet var tilfredsstillende, og efterhånden vænnede vi
os til de mørke udstillingslokaler; lys og luft er der jo heldigvis stadig ved
Søllerød gadekær. Udstillingen har haft stor betydning for vor forskning
og dermed forøgede viden om Søllerødegnen og især Moths gård om
kring år 1700. Vi har således fået et bedre grundlag for at renovere hoved
bygningen (1997) på mere autentisk vis, ligesom en artikel i nærværende
årbog af Peter M . M . Christensen grundigt dokumenterer Matthias
Moths nationale og lokale betydning.
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Som vartegn for
idrætsudstillingen
rejstes udenfor ud
stillingsbygningen
et gymnastikstativ
som var fast tilbe
hør udenfor sko
lerne for ioo år si
den. Efter rejsnin
gen foretoges en
»belastningsprøve«
af Museets perso
nale. Fot. 16.9.1996
af Jens Johansen.

Idræt

Efterårets udstilling om idræt i Søllerød Kommune i 100 år - arran
geret i anledning af Dansk Idræts Forbunds 100 års jubilæum - kunne ses
som en moderne parallel til sommerens udstilling om rejsen mod lys og
luft og fik derfor titlen Lys, luft og bevægelse. Udstillingen blev til efter et
grundigt forarbejde af Jens Henrik Tiemroth (Byhistorisk Arkiv, jfr. artik
len i Søllerødbogen 1993) og Peter M .M . Christensen (Søllerød Museum).
Udstillingens bærende ide var at vise udviklingen fra den folkelige uorga
niserede idræt i slutningen af 1800-tallet til den moderne delvist offentligt
styrede idrætsudøvelse, der kendetegner urbaniseringsprocessen. Udstil
lingen modtog støtte fra både Dansk Idræts Forbund og fra Kulturby
sekretariatet. Tilfældet ville, at udstillingen fulgte i kølvandet på de Olym
piske Lege i Atlanta, USA. D et var således et velkomment og aktuelt
tilskud til udstillingen, at lokale idrætsudøvere personificeret ved sejleren
Kirstine Roug og cykelrytteren R o lf Sørensen var villige til at udlåne
deres nyerhvervede medaljer og andre klenodier fra legene i Atlanta. Det
har været en stor opmuntring at erfare, at Dansk Idræts Forbund/Idræt
tens Hus har udtalt, at udstillingen i sin art var den bedste om emnet i det
hele taget. En følge af udstillingen var den kærkomne, at mange borgere
overlod en lang række gode sportsgenstande til Museet - f.eks. både
brugte og nye fodboldstøvler med læderdupper, skistøvler, træski, skøjter
til påskruning osv.
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Radioer

Årets sidste udstilling, Knas i æteren, viste radioer fra krystalapparatet og
(næsten) frem til den digitale modtager. Udstillingens apparater tilhører
en privat samler, Finn Boll, som blot med et lille udsnit af sin samling
kunne mere end fylde Museets lokaler. M ed lån fra Teknisk Museum og
enkelte af Museets egne radioer blev det muligt at give både en teknisk,
designmæssig og almen ramme til radioudstillingen.
T il alle udstillinger blev udarbejdet kataloger. M est omfangsrigt var
kataloget til servietring-udstillingen, en smukt trykt lille bog med farveillustrationer. Ligeledes blev kataloget til radioudstillingen mere fyldigt
end oprindeligt planlagt, mens de to kataloger til henholdsvis idrætsudstillingen og udstillingen om Matthias M oth og hans tid var mere be
skedne. T il gengæld er det netop disse to udstillinger, der har afsted
kommet egentlige forskningsresultater og artikler i Søllerødbogen (hen
holdsvis 1993 og 1997).
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Udstilling

Fra Fabergé til
Georg Jensen*
Ingen udstilling
Da Geheimeråden tog
på landet
Ingen udstilling
Lys, luft og bevægelse
(Idræt)
Ingen udstilling
Knas i æteren
(Radioer)**

Periode

Antal
dage

Brutto- Netto- Netto- Nettobesøg besøg besøg besøg
i % af pr. dag
året

5.151
146

42,0
1,2

52,0
8,6

8-745 3-448
9.025
280

28,1

31,6

38

2>3

74

20. 9.-17.11.
18.11.-28 .11.

59
11

1 1 .448 2.423
11.565
117

19,8
1,0

4M
10,6

29.11.-31.12.

33

1 2.2 64

5.7

21,2

i. i.- 8. 4.
9. 4.-25. 4.

99
17

26. 4.- i. 9.
2. 9.-19. 9.

109

5.151
5-297

699

* fortsat fra 1995. Museet havde i alt 6.341 besøgende i udstillingsperioden.
** fortsætter til 23. 2.1997
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1996:

Mothsgården
Vedbækfundene
Byhistorisk Arkiv

12.264
9.074
1.091

I alt

22.429

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

Buketholdere

Kuas i æteren fortsætter til den 23. februar 1997. Kort efter nytår vistes i
T V 2 -Lorry et ret langt indslag, sendt to gange. Det kunne straks spores i
et stigende besøgstal og forespørgsler langt fra kommunen. Fra den
15. marts til den 19. maj viser blomsterkunstneren Erik Bering sin enestå
ende samling af buketholdere. M ed denne udstilling om et næsten ukendt
stykke kunsthåndværk har vi lagt en linie i vores særudstillinger fra ser
vietringeudstillingen 1995/96 og K ay Bojesen-udstillingen 1993/94. Ffa
4. juni til 31. august 1997 viser otte kunsthåndværkere fra Søllerød K om 
mune kunsthåndværk i mange former. Som en art opfølgning af disse
designprægede udstillinger påtænkes en udstilling om hovedvandsæg til
jul/nytår 1997/98.

Ø VRIG V IR K SO M H E D

Kulturslangeguide

Vedbæk Kirke
12 ) dr

Kulturbyåret har lagt beslag på stor opmærksomhed i Museet - indpasset i
det daglige arbejde. Søllerød Kommunes særlige bidrag Kulturslangen, en
natur- og kulturhistorisk rute på langs gennem kommunen, oprindelig
skitseret af den daværende byplanchef Frank Steen, blev fulgt op af en
kulturhistorisk guide til vandre- og cykelture, forfattet af Niels Peter Stil
ling og udsendt i foråret 1996.
Nogenlunde samtidig blev en video om Kikhanerendens forløb, flora og
fauna og den omgivende kulturhistorie, gjort færdig. Baggrunden er, at
vandløbet i løbet af de sidste ti år er blevet genoprettet. Museet har
bidraget med det kulturhistoriske indhold i samarbejde med etnologen
Lise Hojrup.
I foråret fejrede Vedbæk Kirke 125 års jubilæum. I den anledning ud
arbejdede Niels Peter Stilling et jubilæumsskrift om kirkens tilblivelse og
senere historie samt om dens arkitektur og inventar. Skriftet blev ledsaget
af en række nye optagelser fra kirken ved museets fotograf Ole Tage
Hartmann.
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Kommunalbestyrelsen i
Søllerød fik også en tidskapsel at fylde. Som det
ses, har man bl.a. set den
lokale avis som et vigtigt
symbol for tiden, ligesom
en »mus«, en brochure
om klimaændringer viser
frem i tiden. Fot. Ole
Tage Hartmann.

Tidskapsler

2-miil-pælen

50 af kulturbyårets tidskapsler tilfaldt Søllerød Kommune. Museet var
repræsenteret i en arbejdsgruppe, der fordelte tidskapslerne til enkelt
personer, foreninger og institutioner. Museet forestod derpå udstilling af
tidskapslerne flere steder i kommunen samt i venskabsbyen Ekenäs (i
Finland) frem til afleveringen i Københavns Rådhushal i november.
Det lykkedes heller ikke i år at få udgivet Susanne Vibys Svend fra
Kratmosen. Kommunen har stillet 10.000 kr til rådighed, men endnu
mangler en hel del.
Museet deltog i kataloget til udstillingen Obelisker på GI. Holtegård i
sommeren 1996, idet Jens Johansen skrev om obelisken ved vejen og Niels
Peter Stilling skrev om obelisken som gravmæle. Omtrent samtidigt fik Søl
lerød sin egen obelisk, idet 2-miil-pælen blev genrejst i juli 1996 ved K on
gevejen gennem Geel Skov. Museet har sammen med Søllerød Kommu
nes tekniske forvaltning og Flistorisk-topografisk Selskab deltaget i alle
faser af projektet om genskabelsen af milepælen (jfr. omtale i Søllerød
12 4

Kulturhistorisk
oversigt over
Københavns Amt

bøgerne 1995 og 1996). I december udkom omsider det første bind af det
vejhistoriske skrift »Braut« - Nordiske Vejhistoriske Studier, hvori Jens
Johansen har skrevet artiklen Milepæle i Danmark.
I samarbejde med Københavns Amtsmuseumsråd og for Københavns
Amt, har Jens Johansen i efteråret udarbejdet en kulturhistorisk oversigt
over Københavns Amt, Nordegnen, dvs. Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner. Formålet med dette er at give et bidrag til
den kommende regionplanlægning om de kulturhistoriske spor i land
skabet.
Endelig har Søllerød Museum deltaget i de første forhandlinger om
kring etableringen af et lille brandvæsensmuseum i Nærum Sprøjtehus på
hovedgaden i Nærum.
Den i 1994 indledte rejsevirksomhed blev fortsat med den tredie større
kulturhistoriske rejse arrangeret af museet ved museumspædagog Jens
Bruhn og Niels Peter Stilling. I 1996 var målet Toscana. 24 personer fra
Museet, skoler m.fl. foretog den vellykkede rejse til Firenze, med ud
flugter til Siena, Lucca og Pisa i ugen før påske. Niels Peter Stilling var
turguide. I 1997 forberedes en tilsvarende rejse til Budapest for 40 delta
gere.

N YER H V ER V ELSER

Porcelæn

Fortjenstmedalje

Foruden de nævnte genstande modtaget i forbindelse med vore særudstil
linger — især idrætsudstyr og radioer - har museet atter i år modtaget
mange tekstiler: barnetøj, broderier, en brudekjole, to dåbshuer og en
række duge fra perioden 1850 til 1930. Dertil kommer forskellige stykker
værktøj og indbo modtaget som gaver i løbet af 1996.
Blandt mere bemærkelsesværdige nyerhvervelser skal fremhæves, at vi
ved køb på auktioner og hos antikvitetshandlere har suppleret vor porcelænssamling med to spisestel fra Den kgl. Porcelænsfabrik, nemlig det
fornemme stel »purpurfarvet med stjernekrans« fra omkring 1880 og det
kønne »rød Berberis« fra århundredskiftet. V i har modtaget bestik og
mindre inventar fra de hedengangne Geels Kro og Nærum Hotel. Fra
hattearbejder Laurids Olsens datter, der tidligere har foræret Museet og
Arkivet dokumenter og fotografier fra Skodsborg Hattefabrik, har vi i år
modtaget forskellige æresbevisninger tildelt Laurids Olsen, herunder
kong Frederik DCs fortjenstmedalje. Laurids Olsen var i mange år for
mand for hattearbejdernes forening i Skodsborg, hvilket man bl.a. kan
læse om i Christian Reinholds artikel i Søllerødbogen 1992.
Endelig har vi ved fru Ady Rechnitzers mellemkomst erhvervet en mor
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som gratulationsbog til direktør Alfred Olsen, Egebækgård, udført i an
ledning af hans 75 års fødselsdag, den 30. juni 19 51. I bogen har en per
lerad af tidens ledende kvinder og mænd sat deres »aftryk« i form af digte,
fotos, tegninger og malerier. Den store bog giver et førstehåndsindtryk af
»petroleumskongens« store berøringsflade, »netværk« hedder det vist
med et moderne ord.

Petroleumskongen
Alfred Olsens gratulationsbog fra
hans 7 5-årsdag er
fornemt indbundet
og anbragt i en ikke
mindre fornem
æske. Fot.: Peter
M.M.Christensen.

Moths Gård

LO KA LER

I årets løb har Museet haft glæde af at have rådighed over den nabolejlig
hed, der i 1995 blev ledig ved Mothsgårdens tidligere ejer, fru Grethe
Krøyers død. Primitivt ganske vist, for intet istandsættelsesarbejde var
udført siden tømningen af lejligheden - men de i øvrigt tomme lokaler
gav rum for en del møder med mange deltagere, som der dårligt er plads
til i de »gamle« lokaler. Efter solide forberedelser - ikke mindst en be
villing i kommunens budget - begyndte istandsættelsen af lokalerne i
efteråret 1996. Den første del af arbejdet bestod i at afdække (fjerne)
uønskede, nyere bygningstilføjeiser fra dette århundrede. Dvs. kamin,
loftsbeklædning og et udslidt køkken. Hertil viste museets frivillige med
arbejder, oberstløjtnant A. V. Skjødt sig at være en meget effektiv hjælper,
idet han simpelthen stod for hele nedbrydningen.
En efterfølgende bygningsarkæologisk undersøgelse, herunder afdæk
ning af farvelag, viste tydelige spor helt tilbage til Matthias Moths tid,
altså omkring 1700. Samtidig fandt Peter M.M .Christensen i Landsarki
vet efter lang tids søgning skiftet efter Matthias Moth fra 1719. Det var en
stor tilfredsstillelse at konstatere overensstemmelse mellem dokumentet
og det nuværende hus. D og måtte konstateres, at »Moths gård« forment
lig oprindeligt har været et bindingsværkshus, hvor væggene senere er
udskiftet med murværk, hvorfor vidueme ikke passer med den fagdeling,
som de bærende bjælker angiver. M ere alvorligt er, at muren tilsynela
dende er muret op udenpå bindingsværket og dets fundament, hvorefter
bindingsværket er fjernet. Følgelig har murværket en tendens til at skride
ud og væk fra fundamentet - huset ser så at sige tykmavet ud af den grund.
Ved fjernelsen af loftsbeklædningen kom ikke blot de originale lofts
bjælker til syne - men også deres tilstand. Enkelte dele måtte udskiftes og
understøttes ved ekstra bjælker ovenpå, skjult i skunken i taget. Det lykke
des også at afdække den oprindelige loftsbemaling, hvis røde, grønne og
blå farver stemte godt overens med skiftets oplysninger fra 1719. Det er
hensigten så vidt muligt at lade stuelokalerne bemale efter de oprindelige
farvevalg.
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Renoveringens
i. etape

De nyindrettede lokaler ventes at stå færdige i foråret 1997. De skal
anvendes til et hårdt tiltrængt mødelokale for op til 25 deltagere. Den
store stue kan endvidere omdannes til et foredragslokale med plads til ca.
40 personer. Desuden får museumsinspektøren kontor i det nyindrettede
sydlige rum, hvor der også er mødemulighed for 6-8 deltagere. I hans
tidligere kontor indrettes IT-rum og arkiv, ikke blot til egentligt museumsarkiv, men også til lysbilleder, til kort m.m., ligesom et rummeligt
pengeskab skal gøre det betryggende for lånere at udlåne værdifuldt mate
riale til Museet. Det tidligere fælles mødelokale-frokoststue-bibliotekmuseumsarkiv-arbejdsplads vil herved blive aflastet, med en betydelig ef
fektivisering af Museets dagligdag til følge.
Efter at Museet har fungeret i næsten 25 år i de nuværende lokaler
(første udstilling åbnede i 1974), må der konstateres et stort slid på dem.
Det gælder især gulvene, der kun delvis blev udskiftet før 1974 og væg
gene, der har måttet stå for utallige skruer og søm. Loftplader trænger

Loftet i Mothsgårdens
sydlige del blev en gang i
1930’erne pakket ind i en
loftsbeklædning, som gav
det et regelmæssigt udse
ende. Loftsbeklædningen
blev fjernet af A.V. Skjødt.
Derved kom det oprinde
lige loft til syne med sin
nok så djærve og uregel
mæssige fremtræden.
Fot. 28.10.1996
af Jens Johansen.
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overalt til udskiftning, og belysningen bør moderniseres med mere an
vendeligt udstyr. Det vil også være nødvendigt at installere sikringssy
stemer efter de mest nutidige standarder. Museet må derfor påregne at
holde lukket i en længere periode i 1998 med henblik på en mere om
fattende istandsættelse.
Samtidig er det håbet, at vi får mulighed for at forberede en større del
af den permanente udstilling, som foreløbig er indledt med udstillingen om
Vedbæk. Herved løses desværre ikke problemet med manglende værksted
- og arealet til skiftende udstillinger indskrænkes. Kort sagt: Museet har
fortsat et betydeligt pladsproblem.

PER SO N A LE

Ændringer

Staben

Museets personalestab er af nogenlunde samme omfang som hidtil, men
med mange ændringer for de enkelte ansatte. Inge Lund Andersens andet år
som Museets sekretær betød en bekræftelse af forventningerne til hende.
Antropolog Peter Sorenius fratrådte den 1.9.96 sin halvtidsansættelse som
Museets tekniker og blev afløst af Henrik Lærum, med en free lancetilknytning. Samtidig blev cand.mag. Peter Christensen fastere tilknyttet
(efter adskillige års løsere tilknytning) med ansvar for museets samlinger
og magasiner. Peter Sorenius blev herefter ansat i en fuldtidsstilling i
Københavns Amtsmuseumsråd, idet vicemuseumsinspektør Jens Johansen
efter eget ønske samtidig fratrådte en halvtidsansættelse i Københavns
Amtsmuseumsråd og herefter overgik til en tredages uge på Museet.
Det faste personale bestod ultimo 1996 af museumsinspektør Niels Pe
ter Stilling (heltid), sekretær Inge Lund Andersen (4/5 tid), vicemuseums
inspektør Jens Johansen (3/5 tid), cand.mag. Peter M .M . Christensen (1/2
tid). Herefter er udstationeringen af arbejdskraft (og varetagelsen af N y 
ere Tids opgaver) fra Amtsmuseumsrådet til Søllerød Museum ophørt (pr.
1.9.1996).
Søren Saugmann har fortsat arbejdet som kustode og har i øvrigt gået til
hånde på talrige måder i det daglige arbejde. Desværre er hans ansættelse
slut i oktober 1996 . 1 januar 1996 tiltrådte Ole Jensen. Han har ikke mindst
stået for håndteringen af de 50 tidskapsler, som Museet påtog sig ansvaret
for at administrere. Dertil har han anlagt »Moths krydderihave«, et kønt
lille anlæg i Museets have, og gjort sig nyttig ved udstillinger mm. Inge
Panduro og Kirsten Schmidt har fortsat arbejdet som studentervagter, incl.
en ugentlig dags deltagelse i Museets almindelige arbejde (registrering af
indkomne genstande). De har begge deltaget i udstillingsforberedelser, og
påtaget sig et stort ansvar for udstillingernes fremtræden. Som ny studen128
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Projektgruppen

Lars Erik Storm
1 9 25 -19 9 6

tervagt tiltrådte Tony Jørgensen i november 1996. Endelig har fotograf Ole
Tage Hartmann fungeret meget effektivt og dygtigt som Museets faste
fotograf.
Som tidligere har en lille gruppe pensionister hjulpet Museet med sær
lige opgaver. Grete Hoppe har fortsat arbejdet med at passe scrap-bogen og
renskrivningen af registreringsark. Ena Berg har bistået sekretæren, ikke
mindst på dennes fridage. Aksel Skjødt har som i de forgående år forestået
større håndværksmæssige opgaver. I 1996 skal særligt fremhæves kon
struktion og rejsning af gymnastikstativ opstillet udenfor udstillingsloka
lerne, og siden flyttet om i haven, samt omfattende indsats ved klargøring
af Museets »nye« lokaler før den endelige istandsættelse.
Museets faste studiekreds, Projektgruppen, der mødes månedligt, har
trofast fortsat arbejdet. 1 1996 nåedes endog møde nr. 100, den 12. marts. I
1996 udkom der to artikler i Søllerødbogen fra gruppen (af Jørgen Adriansen og af Svend Balslev).
De sidste ord i årsberetningen skal helliges en af projektgruppens dyg
tige medlemmer, nemlig fhv. direktør Lars Erik Storm, der døde den
3. juni 1996, 71 år gammel. I en årrække glædede han Projektgruppen med
sin farverige og humørfyldte fremlæggelse af nye opdagelser fra Nærums
fortid i 17-1800-tallet; hans udgangspunkt var slægtshistorikerens inter
esse for en bestemt ejendom, nemlig Bagergården i Nærum. M en snart
udviklede hans undersøgelser sig til et dybtgående studium af landsbyen
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Nærum på de store landboreformers tid. Den sidste artikel fra hans hånd i
Søllerødbogen 1995 var et pionerarbejde om forholdene i Nærum på den
tid, da Christian Colbiørnsen ejede Nærumgård, nemlig den store og
grundige artikel om »Kromanden, konferensråden, digteren og nogle
uheldige bønder - striden om Nærum K ro i 1790’erne«. Lars Erik Storm
var en af dem, der havde evnen til at opsøge arkiverne, analysere og
transskribere dokumenterne og finde frem til det væsentlige i en sag.

Vedbækfandene
Beretning 1996
A f Pernille Foss og Bente Jønsson

Kulturby 1996

Efterårsferien

Stigende interesse i
folkeskolerne

Arbejdende
værksteder

Det forgangne år på Vedbækfundene har til en vis grad været præget af
årets store, spændende projekt med København som centrum: Kulturby
96. Både i positiv og negativ retning, en erfaring mange andre små museer
landet over nok også har gjort sig. Det store udbud af kulturbegivenheder
i både hovedstad og omegnskommuner, har bevirket en vis »afmatning« i
interessen, som har kunnet ses som et fald i besøgstallet, der ellers har
været stigende de sidste par år. I 1996 har Vedbækfundene haft 9.072
besøgende, mens der i 1995 var 13.893 - et forhåbentlig midlertidigt fald
på 35 %.
Afmatningen satte bl.a. sine spor i efterårsferien, hvor tilbuddene til
børn og voksne var rundvisninger i museets faste samling, samt mulig
heder for at lave et dyr fra udstillingen i modellervoks eller farvelægge ark
med motiver fra jægernes liv på bopladserne. Desværre benyttede kun et
fåtal sig af tilbuddene. N år udbuddet af kulturbegivenheder falder til nor
malt niveau i det kommende år, vil besøgstallet her på museet sandsynlig
vis stige til det normale.
Til gengæld kan Vedbækfundene glæde sig over en stadig stigende in
teresse blandt folkeskoler, børnehaveklasser og andre daginstitutioner.
Der er dagligt én, og ofte to klasser til enten en rundvisning eller selv
studium i udstillingen, og bestillingerne gøres gerne uger i forvejen.
Samme interesse gælder de arbejdende værksteder, som hvert år finder
sted på Vedbækfundene i maj måned. Samtlige værkstedsdage er normalt
fuldt optagede længe før maj, og således også i år. De to uger værk
stederne varer, er der hektisk aktivitet, og græsplænen foran Vedbæk
fundene fyldes efterhånden med resterne fra skindsyning, tilberedning af
spæklamper, flinthugning og madlavning - alt sammen med til at give
børnene et begreb om de mange aktiviteter, der har været på en stenalder
boplads. E t af de vigtige elementer i værkstederne er, at når børnene går
herfra ved de hvordan en suppe af fisk og urter smager, når man selv har
renset fisken med en flintkniv og samlet brændenælderne. I skoletasken
ligger en pung af sælskind, en spæklampe og en tværpil, alt sammen ting

Åbent hus

Projekt
jægerstenalder

Publikationer

Rekonstruktion a f
kvindedragt

Personale

de selv har produceret. T il at planlægge og varetage de forskellige værk
steder deltog de tre studerende Cecilie Krause, Ju lie Lund og Katinka Stentoft. Flintværkstedet blev igen i år på bedste vis bestyret af Thor Bjørn
Petersen, og på dagen med Åbent Flus af Esben Kannegård.
I lighed med de andre år afsluttedes forløbet med Åbent Hus, hvor
publikum kunne stifte bekendtskab med værkstederne og selv prøve tek
nikkerne. I år havde museet desuden i samarbejde med Naturskolen i
Rådvad ved naturvejleder Bent Hjorth Nielsen skaffet en råbuk, som blev
hængt op og flået med flintknive og kødet stegt over bål. På trods af
dårligt vejr var der stor tilstrømning og især det stegte rådyr var meget
populært. Rundt regnet blev Åbent Hus besøgt af ca. 100 mennesker.
I foråret satte Vedbæk Skole sammen med de andre daginstitutioner og
biblioteket i Vedbæk fokus på jægerstenalderen. I denne forbindelse viste
Bente Jonsson rundt i Maglemosen, og fortalte om de mange bopladser i
området. Projektet fortsatte på Vedbæks daginstitutioner, hvor børnene i
forskellige værksteder kunne lære at lave buer og lerkar og hugge flint.
Hele forløbet afsluttedes på Vedbæk Skole med værksteder, bordteater og
helstegt lam. Arrangementet åbnede med en introduktion til jægerstenal
deren ved Bente Jønsson, hvorefter alle aktiviteterne gik i gang.
Det skal også nævnes, at Bente Jønsson har skrevet artiklen »En spyd
spids fra Trørød« til Søllerødbogen 1996 om en benspids fra Ebbe Skousboes private samling, som tilgik museet i 1995. Desuden har museet ud
færdiget et emneark om jægerstenalderen med tegninger af Carla Westphal
og tekst af Jens Bruhn. Arket er til brug ved skolernes besøg i udstillingen,
og henvender sig til et niveau fra børnehaveklasse til 3 .klasse.
I efteråret har Vedbækfundene indledt et samarbejde med HistoriskArkæologisk Forsøgscenter i Lejre om en rekonstruktion af en kvinde
dragt. Rekonstruktionen baseres på de oplysninger, man finder i gravene
fra Bøgebakken i Vedbæk og andre grave i Danmark fra samme periode,
og skal opstilles på museet ved siden af de udstillede grave.
På den personalemæssige front er der sket en større ændring, idet Vedbækfundenes daglige leder gennem mange år, museumsvært Bente Jønsson,
har taget orlov i et år pr. 1.10.1996. Bente Jønsson er i orlovsperioden
tilknyttet Jægerspris Slot som museumsleder. Det faste personale består
fortsat af museumsassistent Ulla Birkved og museumspædagog J o t j Bruhn.
Pernille Foss fungerer som vikar i Bente Jønssons orlovsperiode. T il vareta
gelse af publikumsformidling på week-end’er og helligdage er ansat Floda
El-Shamouby, Cecilie Krause, Ju lie Lund, Ulla W. Smitt og Katinka Stentoft,
der alle er arkæologistuderende.
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Byhistorisk Arkiv for
Søllerød Kommune
Beretning 1996
A f Jens Henrik Tiemroth

Byhistorisk Arkiv har i 1996 registreret 1.091 henvendelser fra personer og
institutioner inden og uden for Søllerød kommune. Henvendelserne kan
være af vidt forskellig art, men vedrører alle vores opgave som dokumen
tationscenter for kommunens historie. Tallet har været svagt vigende i de
senere år, men er stadig højere end i 1980’erne og i begyndelsen af
1990’erne.
I årets løb har vi haft 71 journaliseringer, som er blevet fordelt på
følgende arkivkategorier:
Personarkiver: 18
Foreningsarkiver: 9
Erhvervsarkiver: 2
Kommunale forvaltninger og institutioner: 4
Institutioner uden for kommunen: 3
Samlinger: 6
Dvs. i alt 42 nye arkivfonds
Fotos: 5 albums samt anslået 400 enkeltfotos
Film og video: 1 film
Lydbånd: 1 samling (anslået 1.100 bånd)
Stik og tegninger: 3
Plakater og plancher: 16
K ort og bygningstegninger: 6
Hertil kommer en ikke opgjort vækst i bogbestanden og i samlingen af
småtryk, der bl.a. består af en meget anvendt samling af avisudklip om
Søllerødforhold.
E t års arkivtilvækst må ifølge sagens natur i høj grad bero på tilfældig
heder. Alligevel er det som regel muligt ud fra tilvæksten for det enkelte år
at give en sammenhængende fremstilling af kommunens historie. M ed et
par indledende bemærkninger kan en sådan for 1996 lyde som følger:
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7.7.1918.

D et hører til undtagelserne, når en besøgende kan præsentere et lokal
historisk arkiv for originalmateriale fra første halvdel af 1800-tallet. For
klaringen ligger lige for: Det var først i kølvandet på de store landbo- og
skovbrugsreformer i slutningen af 1700-tallet, at den enevældige stat sat
sede på en selvejende og oplyst bondestand. I årene o. 1800 så det lokale
selvstyre, det senere kommunalestyre, dagens lys, og i 1814, midt under en
alvorlig politisk og økonomsk lavkonjunktur, oprettedes et egentlig of
fentligt skolevæsen. Trods fattigdom og lokal modvilje lykkedes det at
lære de fleste almuebørn at læse, skrive og regne til husbehov, hvilket var
en væsentlig forudsætning for, at landet kunne gennemgå en udvikling
med landbrugssektoren som drivkraft, der modsvarer den industrielle re
volution, som fandt sted i andre lande. M en reformerne var også en forud
sætning for, at brede befolkningsgrupper efterhånden kunne sætte deres
egne spor i de lokalhistoriske arkiver. Fra et oldebarn af gårdejer Ole Jensen
(1803-1892), Elleslettegård i Trørød, har Byhistorisk Arkiv fået lov til at
fotokopiere materiale, der belyser denne udvikling.
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Ole Jensen blev af sin ambitiøse mor sat i skole i København et års tid,
og vi kan nu beundre hans nydeligt håndskrevne »Chifferbog« til »al
fornøden Huus Regning« fra 18 15. M ed landbrugsbedriften gik det
fremad, hjulpet af de gode konjunkturer fra o. 1830, hvor det engelske
kornmarked blev åbnet, og resultatet kan aflæses i regnskabsbøger først
fra 1855 og senere fra årene før hans død, hvor produktionsvilkårerne på
verdensmarkedet atter var under omlægning. Fra Ole Jensens børn er
overleveret stile- og regnehefter fra 1860erne samt en poesibog fra det
følgende årti. Den viser, at borgerskabets romantiske kvindeidealisering
nu har vundet indpas i bondestanden. Landet var blevet mindre ved kri
gen i 1864, men hang kulturelt bedre sammen end tidligere.
Landet hang også bedre sammen økonomisk, hvilket ikke mindst den
voksende teglværksindustri i hovedstadens nærhed vidner om. Samme
Ole Jensen etablerede således Frydenlund Teglværk i 1852 i samarbejde
med ejeren af Frydenlund, frk. Rieffestahl og på hendes grund, hvor villa
kvarteret Skovringen nu ligger. Værket leverede bl.a. sten til Universitets
biblioteket og til genopbygningen af Frederiksborg Slot efter branden i
1859. Arkivet har fået regnskabsbøger fra o. i860 og for årene 1865-1875.
Endelig fremgår en anden side af tilværelsen på teglværket af et fotoal
bum, udlånt til affotografering af en efterkommer efter en arbejdsfor
mand på Frydenlund Teglværk.
En forudsætning for bondesamfundets succeshistorie i 1800-tallet var
den rigelige tilgang på arbejdskraft af husmænd og landarbejdere, et resul13 6

tat af den kraftige befolkningsvækst op gennem århundredet. Det kunne
give en omskiftelig tilværelse, men som dog heller ikke var fremmed for
gårdmandsbørn. Et eksempel er en af Ole Jensens svigersønner, Ole Niel
sen, som efter at have været først gårdejer og siden vognmand i hoved
staden i 1890 overtog »Kulmilehuset« fra Elleslettegård. Hans søn flyt
tede ud i Nyvang, hvor han efter en periode som arbejdsmand etablerede
sig som gartner. Og hans søn igen, fra hvem vi har fået arkivalier og
fotografier om dette forløb, er nu gårdejer i Kokkedal.
Familien Westenholz
Korneksporten til England dannede basis for det danske handelshus
på Dronninggård
Westenholz’ Brothers’ succes i London fra begyndelsen af 1850’erne. Den
ene af stifterne, A. P. Westenholz, erhvervede i 1866 Dronninggård gods,
hvor han i 1882 bosatte sig med sin skotskfødte hustru, der havde været
hoffrøken hos selveste dronning Victoria. Fra vores arkivkolleger i Bir
kerød har vi modtaget et righoldigt materiale om denne familie, først og
fremmest om sønnen Anders Tycho Westenholtz (1866-1905).

Smed Karl Beuse i Sollerød var en fingernem
mand, der på denne måde
løste familiens transport
problem. Foto fra o. 1915.
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Telefondirektør
Fritz Johannsen

Syerske
Anne Fieberg

E n anden af de store ejendomme i kommunen, Henriksholm i Vedbæk,
var fra 1892 til 1943 ejet af familien Melchior. Fra en efterkommer har vi
modtaget en del materiale om den meget idrætsinteresserede grosserer
Carl Melchior (1855-1931); det var ham, der sikrede de nuværende bold
baner til ungdommen i Vedbæk (se Søllerødbogen 1968 og 1993).
Den moderne idræt og landliggerlivet langs Øresundskysten er begge
udsprunget af en ny bymæssig livsform, som kunne være fjern fra bonde
samfundets traditionelle forestillingsverden. Det kunne man se på efter
årets udstilling »Lys, luft og bevægelse« på Søllerød Museum. I denne
forbindelse kan nævnes, at en slægtning af telefondirektør Fritz Johannsen
(1855-1934), hvis sommervilla var centrum for et blomstrende landligger
liv i Vedbæk, har identificeret personer og situationer fra tre fotolabums i
arkivets eje. Et af vores klenodier er hermed blevet endnu mere værdi
fuldt. Forhåbentlig kan vi i 1997 medvirke ved udgivelsen af Ebbe Johannsens bog om telefondirektøren.
Det var ikke usædvanligt, at de københavnske landliggere blev så be
gejstrede for lokalbefolkningens huse, at de erhvervede dem. Det skete
med det såkaldte Enkehus i Skodsborg, nu Brohuset, der var bygget til
enkerne på papirfabrikken ved Strandmøllen, som i første halvdel af 1800tallet var et af de betydeligste industriforetagender herhjemme. Arkivet
har modtaget en række fotos og arkivalier fra den familie, som beboede
huset før salget i 1918.
Den udvikling, der efterhånden skulle forandre Søllerød fra et landsogn
til en moderne forstadskommune, blev for alvor sat i gang, da den før
nævnte enkefru Westenholz i 1895 solgte Dronninggård til et konsortium,
der gik i gang med udstykning til villagrunde; en udstykningssag fra Rudegårdskvarteret fra 1899 vidner om denne tid. I Nærum var det kulgros
serer og skibsreder Alfred Christensen (1842-1925), der på nogenlunde
samme tid satte fart i udstykningen, ligesom han var en af hovedmændene
bag Lyngby-Vedbæk jernbanen. Han boede på avlsgården til Nærumgård
(det senere Fruerlund, hvor Nærum bibliotek nu ligger) og havde som
nærmeste nabo skovløber Mortensen ved den røde Nærumport (se Søl
lerødbogen 1986). Datteren her, Anne Heberg (1865-1970), syede på N æ 
rumgård, og et par bryllupsbilleder, som af en efterkommer er overdraget
til arkivet, vidner om tidens patriarkalske forhold mellem herskab og tje
nestefolk.
M ed de mange tilflyttere til Søllerød sogn fulgte krav om bymæssig
udvikling i form af forsyning med gas, veje, vand, el, kloak og ikke mindst
skoler. En af disse var Holte Højere Almenskole fra 19 14 på Rønnebærvej.
Den var begyndt i 1899 som pogeskole i Øverød, hovedsageligt for til
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flytterbørn. Siden fik skolen gymnasielinie i 19 3 1, Holte Gymnasium. Sko
len lukkede som gymnasium i sommeren 1996 til beklagelse for mange
Søllerødborgere. Og på det lokalhistoriske arbejdes vegne skal vi tilføje: I
betragtning af den rolle, som skolen har haft i kommunens liv, er det højst
beklageligt, hvor lidt materiale om skolens historie det er lykkedes at
bevare lokalt.
Vi vender atter blikket mod den historiske beretning: Villabyggeriet og
den øvrige bymæssige udvikling skabte arbejdspladser og gav hermed mu
lighed for småkårsfolk til at finde beskæftigelse uden for landbruget. A f
arbejderfamilier boede en del i GI. Holte, landsbyen der dengang endnu
ikke var overhalet af villabyen Nyholte og blot hed Holte. I slutningen af
1890’erne flyttede arbejdsmand Hans Peter Bengtsen og hustru Marie
Hansigne til GI. Holtegade 55. E t barnebarn, Ena Berg, som er født i huset,
har overladt en række fotos og arkivalier om familien til arkivet.
Socialdemokratiet stod naturligvis stærkt i GI. Holte, men endnu bedre
i Nærum-Skodsborgområdet, hvor den store arbejdsplads var Skodsborg
Hattefabrik (se Søllerødbogen 1992). En af de mest fagligt aktive arbej
dere her var Lauritz Olsen (1886-1960), hvis datter ved flere lejligheder
har tilgodeset museet og arkivet med gamle fotografier. Vi har nu fået
overleveret en række hæderstegn, som Lauritz Olsen i 1950’erne modtog
af arbejderbevægelsen for sin mangeårige indsats.
Takket være en række afleveringer, også i 1996, fra Socialdemokratiet i
Søllerød er vi ganske godt dækket ind, hvad angår den organiserede arbej
derbevægelses historie i kommunen. Bevægelsen startede ydmygt med
stiftelsen af Socialdemokratisk Forening for Lyngby og Søllerød sogne
den 9. dec. 1888 i Nærum (se Lyngby-bogen 1988), og kulminationen
nåedes i årene 19 17 -19 2 1, hvor partiet havde flertallet i Søllerød sogneråd.
Søllerød var nok et klassesamfund, men temmelig differentieret, og i de
følgende årtier, hvor forstadskommunen tog form, blev den politiske
dagsorden sat af de mindre fasttømrede og ofte splittede borgerlige par
tier og bevægelser. Fra disse år, hvor også den danske velfærdsstat var på
vej, har vi modtaget materiale fra Søllerød Sogns/Kommunes 200 Mands
Forening, en forening til gensidig hjælp i sygdomstilfælde for folk med
beskedne indtægter. Den blev oprettet i 1924 i Buskehøj og ophævet i
1970, hvor den offentlige sektor var ekspanderet, og sygekasserne havde
fået deres endelige grundskud.
Fra et andet socialt lag var kunsthandler Arnbak, der byggede den ka
rakteristiske Villa Furinge ved Frederikslund skov og hertil anvendte tegl
sten, der var blevet tilovers fra Grundtvigskirken. Om livet i Holte fra
1928 til 1945 har hans søn fortalt i en slægtsbog, hvoraf et eksemplar er

139

Slagter Rasmussens
butik på Øverødvej
i 1930’erne. Den
karakteristiske byg
ning, tegnet af Reprise-teatrets arki
tekt Poul Kuld,
blev nedrevet i
1963.

EXCELSIOR

K 8L E- VI N D U E

Slagtere i Øverød,
Holte og Nærum

LE-VINDUE

overdraget arkivet. Fra Holte har vi ligeledes modtaget bygningstegnin
ger og fotos fra slagtermester Frode Rasmussen på Øverødvej. Han overtog
butikken i 1934 fra sin far Gudmar Rasmussen og drev den til 1963. Som
kollega og næsten nabo havde Frode Rasmussen sin bror Helge Rasmus
sen, hvis forretning på Holte Stationsvej endnu eksisterer. E t andet slag
terdynasti i kommunen er familien Møller (nu Sloth) på Nærum Hoved
gade. Den bilkyndige journalist Ole Emil Riisager har formidlet en af
levering herfra. Bilerne er i centrum, men der er også værdifulde fotos fra
ejendommen og fra slagterforretningen fra 1920’erne og 3o’erne. L ige
ledes fra BP-tanken med tilhørende autoværksted på Skodsborgvej, der
blev drevet af Karl Møller. Disse billeder fra en branche i hastig udvikling
er fra slutningen af i94o’erne til o. i960.
Det var efterkrigstidens særlige vækstdynamik, der fra midten af
1950’erne bragte bilen og huset i omegnen af København inden for
mange familiers rækkevidde - ikke mindst hvis man kunne regne med to
indtægter. Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet gik hånd i hånd med
nye børnepædagogiske signaler, og en aflevering til arkivet fra en dame i
Sønderjylland og efterfølgende telefonsamtaler sandsynliggjorde, at lan
detsførste skovbørnehave blev etableret af Ella Flatau i GI. Holte i 1952. De
ældre (og store) ungdomsårgange blev heller ikke glemt i »de gode tider«,
som perioden er blevet kaldt. Herom vidner en smalfilm (dengang et nyt
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og spændende medium) fra bygningen og indvielsen i 1961 af Holtehallen (i
dag: Holtehal-i), som arkivet modtog i forbindelse med den omtalte
idrætsudstilling på Søllerød Museum. Som en af de sidste i landet havde
Holte Idrætsforening bygget hallen hovedsageligt for egne midler og med
frivillig arbejdskraft. Få år senere begyndte Søllerød Kommune at styre
idrætsudviklingen centalt via drifts- og anlægsbudgetterne i takt med den
overordnede planlægning, men i samarbejde med brugerne. Materiale fra
Sammenslutningen a f Idrætsforeninger i Søllerød Kommune, som arkivet lige
ledes modtog i forbindelse med idrætsudstillingen, kaster lys over denne
udvikling.
Frå i97o’eme kan konstateres en ny interesse for historie i den danske
Holte Folkemusikhus befolkning. E t af udslagene var Holte Folkemusikhus, hvorfra vi har modta
get o. 1.10 0 kassettebånd, optaget af nu afdøde Ole Larsen. Samlingen
afspejler strømningerne inden for foreningen og for folkemusikken som
helhed i den sidste snes år, men vedligeholdelse og tilgængeliggørelse
stiller arkivet over for nye opgaver, der søges løst i samarbejde med fore
ningen. E t andet udtryk for den øgede historiske interesse er de historiske
egnspil, som teatergruppen Søllerødderne har opført i de senere år, senest
forestillingen »Hotel Holte« om den svenske digter August Strindbergs

Pßssapi

Autoværkstedet på
BP-tanken på
Skodsborgvej i Næ
rum. Her klargøres
en af 1950’ernes
hedeste dromme,
en amerikansk Studebaker.

EXTRA
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Næsseslottes ejer,
Peter Kjær, borg
mester Erik Fabrin
og stadsgartner
Teri Lønborg efter
restaureringen af de
Conincks gamle
Dronninggård park
i forbindelse med
kulturbyåret 1996.
Fot.: Irving.

Kulturbyår

Staben

ophold på egnen i 1888-89 (se arkivets årsberetning i Søllerødbogen
1996).
T il disse private initiativer kan man føje den perlerække af restaurerin
ger af historisk karakter, som Søllerød Kommune har gennemført i for
bindelse med kulturbyåret, og som også har fundet nedslag i arkivet. Stedet
er ikke her til nærmere at analysere årsagerne til den nye og stigende
historiske interesse, som en række lokalhistoriske arkiver og museer (her
under Søllerød kommunes) i øvrigt er resultat af. Nævnes skal dog, at et af
de mere interessante bud lyder på, at vi er på vej ind i en ny samfundstype,
der siden 1970’erne er blevet kaldt for postmaterialistisk. Den er karak
teristisk ved, at den politiske kamp om vælgerne som følge af befolk
ningens stigende levefod ikke i så høj grad som tidligere afgøres af økono
misk egeninteresse, men af værdier, som vælgeren har erhvervet under sin
opvækst og sin uddannelse.
Hvorom alting er, har Byhistorisk Arkiv som sædvanlig taget sig kærligt
af årets afleveringer ved hjælp af det faste personale bestående af arkivar
Jens Henrik Tiemroth og af arkivsekretær Anne-Lise Høck. Hertil kommer
fotograf Ole Tage Hartmann og kontorassistent Edith Andersen, der begge
blev ansat i 1995, men hvoraf sidstnævnte desværre er fratrådt, når disse
linier skrives. Desuden har Ja n Krønert været ansat fra slutningen af året
til omlægning og nyopstilling af arkivets samlinger. T il denne stab skal
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Flytning til
Flolte Midtpunkt

føjes de mangeårige frivillige medarbejdere, Jørgen Vagn Jensen der tager
sig af billedregistreringen, og J . B. Friis-Hansen der kontinuerligt ajourfører Søllerød-bibliografien.
Om det mere arkivtekniske kan nævnes, at det edb-registreringsprogram, som anvendes på de lokalhistoriske arkiver, ikke indeholder en billedvisningsdel. Da fotografier er den mest anvendte materialegruppe i
Byhistorisk Arkiv, har vi som nævnt i forrige årsberetning udviklet vores
eget billedregistrerings- og behandlingssystem. Lige før årsskiftet lykke
des det at få ansat en medarbejder med lyst og evner for dette arbejde,
som vil komme i forgrunden, når arkivet i marts 1997 flytter ind i det
renoverede hovedbibliotek i Holte Midtpunkt og får adgang til den elek
troniske verden, som findes her. Om arkivets flytning fra den smukke GI.
Holtegård kan man have mange opfattelser, men en fordel er, at vi vil få
klart forbedrede magasinforhold, hvilket især vil komme stadsarkivet til
gode. Det skulle nu blive praktisk muligt at leve op til den arkivmanual,
som Byhistorisk Arkiv sidste sommer udgav som vejledning til de kommu
nale forvaltninger.

Historisk-topografisk Selskab
for Søllerød Kommune i 1996
Beretning
A f Erik Helmer Pedersen

E T L O K A L H IS T O R ISK PARAD O KS

Året 1996 blev et af de store år for den lokalhistoriske virksomhed i
Søllerød Kommune. Aldrig før har der været afholdt så mange møder
m.v., og aldrig før har vi i moderne tid haft så stor en tilslutning til vore
arrangementer. O g alligevel fortsætter medlemstallet sin beklagelige ned
tur, således at vi nu i skrivende stund (februar 1997) er kommet tæt på den
magiske grænse på 1.000 mod tidligere tiders rekorder på 1.300 eller
mere.
V i havde naturligvis håbet, at det modsatte ville være sket - at vore
aktiviteter tiltrak stribevis af nye medlemmer. Der kan ikke gives nogen
entydig begrundelse for den beklagelige udvikling, men noget af for
klaringen ligger i den store repræsentation af ældre Søllerødborgere i vor
medlemskreds. I følge sagens natur svinder denne skare - og dermed vort
medlemstal - ind, uden at vi har haft held til at engagere nye medlemmer
af ældresamfundet i Søllerød. Det er et ubestrideligt faktum, at lokal
historien især taler til medborgere af det lidt ældre slægtled. Måske skal vi
blot tålmodigt afvente, at nye grupper af Søllerødborgere og det vil først
og fremmest sige tilflytterne fra kommunens ekspansionstid i 1950’ og
1960’erne bliver ældre og satte medborgere og dermed begynder at få tid
til at interessere sig aktivt for stedets historiske udvikling. Vi får vente
og se.

H VAD D E R I G R U N D E N S K E T E ...

N år det blev hævdet, at 1996 lokalhistorisk set var et mærkeår, må det
straks betones, at vort selskab langt fra kan påberåbe sig den fulde ære
herfor. Den må vi for det første dele med vor nærmeste samarbejdspartner

Søllerød Museum, som er og bliver krumtappen i dette arbejde. Det vok
sende besøgstal til museets skiftende udstillinger kan ikke andet end glæde
os i foreningsvirksomheden, og så at sige hver eneste dag har museet gen
nem sin store kontaktflade berøring med de tusind små og større ting,
som tilsammen udgør Søllerøds rige virksomhed på dette felt. Det kan vi
sige uden at rødme af skam. Vi har ofte i fortiden fremsat beklagelser over
kommunen, når den for os at se ikke forvaltede de historisk-topografiske
værdier med tilstrækkelig respekt og pietet. D et vil vi fortsat gøre, når der
er grund hertil. På den anden side må vi ikke glemme, at Søllerød gennem
sin udstrakte støtte til museums- og arkivvirksomheden må karakteriseres
som en lokalhistorisk meget bevidst og fremstående kommune.
Derfor tak.
Kommunen har også på anden måde spillet aktivt med i tilrettelæggel
sen af årets lokalhistoriske arrangementer. Det er sket gennem det, man
kunne kalde det Berggreenske Initiativ. Hermed hentydes til den store og
engagerede indsats, kommunens tekniske direktør Carl Berggreen har

Den 28. juni 1996 blev den
retablerede romantiske
landskabshave ved Næsseslottet indviet med del
tagelse af Dronning M ar
grethe og Prins Henrik.
Regentparret blev vist
rundt i haven af borg
mester Erik Fabrin, land
skabsarkitekt Kirsten
Lund-Andersen, slottets
ejer Peter Kjær og mu
seumsinspektør Niels
Peter Stilling. Her er sel
skabet nået til Søjlen for
handel og søfan. Fot. Ole
Tage Hartmann.
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Den 6. september
1996 blev den gen
skabte og genrejste
2-milepæl indviet
på Kongevejen gen
nem Geel Skov.
Anlægget omkring
milepælen blev dog
først gjort færdigt
senere. Her ses
milepælen omgivet
af et stenhegn i ja
nuar 1997. Fot. Jens
Johansen.

»Søslaget« på
Furesøen

Næsseparken
genskabt

2-mileptelen

udfoldet for at genrejse og restaurere flere af vore historiske monumenter.
Først som sidst vil Berggreens indsats i 1996 blive husket på det grandiose
»søslag« på Furesøen, som han fik arrangeret i samarbejde med journalist
Hans Hansen, Det grønne Område og med fhv. viceadmiral Jørgen Bork
som øverstbefalende over Furesøens samlede, ildsprydende eskadre.
Arrangementet fandt sted foran Næsseslottet den 28. juni og var høj
depunktet i den stribe af arrangementer, der signalerede indvielsen af den
romantiske landskabshave ved Næsseslottet efter mange års hendøende
tilværelse under skov-og græsdækket omkring Frédéric de Conincks som
merslot. Åbningen blev overværet af H .M . Dronningen og Prins Henrik
samt en tusindtallig skare af besøgende fra nær og fjern. Da krudtrøgen
havde lagt sig, stod den kendsgerning tilbage, at vi gennem landskabs
arkitekt Kirsten Lund-Andersens og andres store indsats havde fået
(gen)skabt den smukkest tænkelige indramning af denne perle i vor arki
tektoniske kulturarv. At det forstlige og det æstetiske derigennem er gået
op i en højere enhed, skyldes ikke mindst den skovbrugsmæssige eks
pertise, Selskabets bestyrelsesmedlem, fhv. statsskovfoged Tage Laurit
sen, har ydet projektet.
M en Carl Berggreen hvilede ikke på laurbærrene. Den 6. september
geninviedes den historiske 2-milepæl ved foden af Geels Bakke. Efter
forarbejde i en særlig komité havde Søllerødborgeren, fru Berglioth N iel
sen ud fra personlige erindringer om stedets attraktive betydning meldt
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Den 13. September
1996 blev hulvejen
mellem Søllerød og
Øverød indviet ef
ter en større istand
sættelse. Forud gik
en arkæologisk un
dersøgelse af vejen,
forestået af arkæo
loger fra Køben
havns Amtsmuseumsråd. Billedet
er fra udgravningen
i april 1996. Man
fandt vejlag helt til
bage til senmiddel
alderen. Fot. Niels
Peter Stilling.

Hulvejen i Søllerød

Næssebroen

sig som hovedsponsor for restaureringsarbejdet, og det var da også hende,
som sammen med borgmester Erik Fabrin foretog genindvielsen. Vejret
var det bedst tænkelige og stemningen blev om muligt endnu mere dansk
og romantisk, da et børnekor fra N y Holte skole sang danske sange.
Få dage senere, den 13. september, fik vor energiske vejchef endnu et
stykke vej at passe: Oldtidsvejen »Søllerød Hulvej« fra Søllerød Kirke og
ned mod Øverød. Projektet var i øvrigt udformet som en del af kommu
nens Kulturslange-projekt i forbindelse med Kulturby 96-arrangementerne. Den 4. oktober afsluttedes rækken af vejhistoriske arrangementer i
1996, idet borgmesteren genindviede den nyrestaurerede bro over de Conincks kanal ved Brohusene på Dronninggårds Allé. Det interessante ved
denne restaurering er, at det er lykkes at give en historisk bundet opgave
en nutidssvarende profil, eftersom både vejbelægning som vejbelysning er
specielt udviklet til formålet. Og påny har velvillige sponsorer medvirket!
S E L S K A B E T S L O K A L H IS T O R ISK E R O LLE I I 996

Hvis en tålmodig læser har fulgt mig så langt, står det spørgsmål unægte
lig tilbage: Hvad gjorde vi så for det lokalhistoriske miljø i 1996?
Først og fremmest udsendte vi årets Søllerødbog. Som sædvanligt i
samarbejde med Søllerød Museum. Den indeholder ikke færre end seks
højst læseværdige artikler, de tre skrevet af redaktøren selv og hans nærH7

Søllerødbogen 1996

meste medarbejder Jens Johansen. Niels Peter Stilling har fulgt Rudersdals
K ro’s historie fra dens tilblivelse til dens nedlæggelse og kaldt sin doku
mentariske skildring for »Fra stald til kro - fra bakke til dal«. Jens Johan
sen har jævnet vejen for andre ved at forlænge perspektivet fra Nørreport
til Geels Bakke gennem bidraget »2 M iil fra Nørreport« og ved sin kom
mentar til 51-året for Danmarks Befrielse »Søllerød i sort og hvidt - et år
efter«.
Desuden har Jørgen Adriansen gennem »E n landskabsplan for N ord
sjællands barokslotte« gennem en nøje analyse undersøgt, om der er hold
i arkitekt Palle Schøn Jørgensens hypotese om, at en såkaldt »midtersten«
midt på Kohaveengen i sin tid har bestemt, hvor (GI.) Holtegård skulle
bygges. Det er der næppe, men det ændrer ikke ved hypotesens attraktive
kraft, mener Jørgen Adriansen - med rette.
Vor kartografiske ekspert Svend Balslev har påny øst af sin omfattende
viden om landmålere, forstkandidater og danske skovfolk gennem sit per-

Den 4. oktober 1996 blev
den nye bro til Næsseslottet for enden af Dron
ninggårds Alle indviet. I
foråret var broen blevet
delvis ødelagt ved en på
kørsel. Den nye bro blev
forsynet med et rækværk
inspireret af broen over
Vejlesøkanalen, mens fire
stensøjler med forgyldte
kugler afgrænser vejbanen.
Borgmester Erik Fabrin
holder åbningstalen og
bl.a. teknisk direktør Carl
S. Berggreen er blandt
deltagerne. Fot.: Jens Jo 
hansen.
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Bog om Havarthi-

Ny formand for
Bevaringsudvalget

sonalhistoriske bidrag »G eorg Christian Hilker, Søllerøds første førster«.
Fhv. underdirektør i F. E. Bording A/S, Ruth Andersen, har skrevet et
smukt og stemningsfuldt epos om sine barndomsår i det herskabelige
Skodsborg: »D er er en brønd, som rinder... Erindringer fra det gamle
Skodsborg«. Endelig har Anne-Lise Høck som sædvanlig bidraget med 100
år gamle og meget sigende presseklip fra Kjøbenhavns Amts-Avis 1896, og
at Museets forskellige afdelinger, Mothsgården, Vedbækfund og Byhisto
risk Arkiv har bidraget med årets beretningsstof, nævnes for fuldstændig
hedens skyld.
Desuden har Selskabet afholdt en række arrangementer. I forårssæso
nen holdt undertegnede et foredrag på Havarthigården om stedets be
rømteste beboer gennem tiderne, mejeripioneren Hanne Nielsen (18291903), noget, der i samarbejde med Havarthigaarden som kulturinstitu
tion og med Niels Peter Stilling som redaktør, har resulteret i en lille bog
med titlen Havarthigaarden. En historisk montage i tekst og billeder. Den
7. maj afholdt vi med N iels Peter Stilling som kyndig omviser en rundvis
ning på Vedbæk Kirkegård. Bagrunden herfor var kirkens 125-års jubi
læum, hvortil Stilling har leveret en informativ lille bog.
Årets generalforsamling blev afholdt på sognegården i Søllerød den
30. maj med Svend Balslev som dirigent. Såvel beretning ved underteg
nede som regnskab ved vor kasserer H. Hemming Hansen blev godkendt
af en forsamling på henved 100 personer. For andet år i træk viste regn
skabet overskud.
På valg var iflg. vedtægterne Karen Lunde Christensen, Albert Gehrke,
H. Hemming Hansen og Niels Peter Stilling samt undertegnede for
mand. M ed undtagelse af Gehrke, som havde ønsket at trække sig tilbage
efter 18 års ihærdig, stædig og ofte resultatrig indsats, blev de alle gen
valgt. Generalforsamlingen valgte derefter på bestyrelsens forslag Albert
Gehrke som selskabets æresmedlem, og derved er han kommet i et for
nemt selskab, eftersom kredsen i forvejen omfatter selskabets tidligere,
dynamiske sekretær og redaktør Annalise Børresen, samt Werner Ruff, i
mange år selskabets kasserer og økonomiske vismand.
Til Gehrkes efterfølger som medlem af bestyrelsen og som formand for
Bevaringsudvalget valgtes arkitekt m.a.a. M anin Rubozv. Som ny 2. sup
pleant valgtes cand. mag. Peter M. M . Christensen ved Søllerød Museum.
Efter generalforsamlingen holdt dr. phil. Ole Benhelsen et såre interessant
foredrag om »Teglværker - særlig på Søllerødegnen«.
Ud over de allerede nævnte arrangementer af vejhistorisk art bød Sel
skabets efterårssæson på en sensommerudflugt til Roskilde den 21. sep
tember. M ed godt 60 medlemmer som interesserede deltagere foretog vi
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Kommuneplan

Nyt fra
Lokalhistorien

da en byvandring i det middelalderlige Roskilde med museumsinspektør
Michael Andersen, Roskilde Museum, som en inspirerende omviser.
T il gengæld var der ikke større tilslutning til et debatmøde, vi arran
gerede i Kælderteatret den 12. september. H er var det tanken at drøfte
Selskabets holdning til den nye kommuneplan »Søllerød kommune mod
år 2005«. De fremmødte gik dog ind i en livlig debat med undertegnede
formand og den nye formand for vort bevaringsudvalg, Martin Rubow.
Som det blev formuleret i et brev til Teknisk forvaltning den 30. septem
ber, er det Selskabets holdning, at vi tilbyder kommunen »vor hjælp og
støtte til at bevare og udvikle kommunens særlige struktur og kvaliteter«.
Hermed mener vi, at opdelingen i syv (eller snarere otte) bydele, førhen
seks landsbyer, ud fra en historisk-topografisk grundbetragtning gerne
skulle motivere de lokale beboere til ikke alene at sikre kommunens
grønne og kulturhistorisk interessante helhedspræg, men også at virke
aktivt for at bevare det historisk-topografiske særpræg, der hviler over
vedkommende bydel. Nærmiljø og kommunemiljø er to sider af samme
sag. M artin Rubow og Jens Johansen er i øvrigt deltagere i et projekt
arbejde omkring butiksskiltningen på Vedbæk Stationsvej. Det er tanken,
at erfaringerne herfra skal indgå i et større fremstød for et historisk
topografisk mere tiltalende miljø i kommunens forretningskvarterer.
Søllerød Kommune har til vor store glæde og tilfredshed taget imod
vort tilbud om at stille ekspertise til rådighed ved større sagers forbe
redelse, således at vi på et meget tidligt tidspunkt får mulighed for at
bidrage til planlægningen med vore historisk-topografiske synspunkter.
Det hører med til historien, at opslutningen bag de fleste af de omtalte
arrangementer i høj grad skyldes den direkte kommunikation med med
lemmerne, der er opnået gennem udsendelsen af to numre i 1996 af Nyt
fira Lokalhistorien med Ole Sørensen og Anita Mikkelsen i redaktionen og
med Peter M . M . Christensen som en energisk redaktionssekretær.
D et er blevet en lang beretning, ikke alene om Selskabets snævrere
virksomhed, men også om de højst velkomne grænseaktiviteter, der har
fundet sted i vort område i løbet af 1996. Forhåbentlig er der derigennem
skabt en tradition for, at lokalhistorien ikke opfattes som Selskabets mo
nopolområde, men som et gebet, hvor mange kan og bør gøre sig gæl
dende. Vi håber dog, at man fortsat vil indrømme os en formidlende og
medskabende rolle i denne virksomhed.

I 5°

Selskabets regnskab 1996
A f Hemming Hansen

Resultatopgørelse for tiden i. januar 199 6 -31. december 1996
1 99(>

IN D T Æ G T E R
Kontingenter incl. forsendelsesomkostninger.........................................................

177 .5 4 5

1 995
I ® 3-33°

Salg a f b o ger......................................................................................................................
Tilskud Søllerød K o m m u n e ........................................................................................

IO-493
30.108

15.026
24.086

Tilskud (Hans Thueslevs b o ) ......................................................................................

o

50.000

Indtægter i a lt....................................................................................................................

2 18 .14 6

272.442

U dgifter årbog1.................................................................................................................

155 .0 7 3

13 3 .14 9

Foreningsomkostninger2 ...............................................................................................

39-204

42.861

M edlemsinform ation5 ....................................................................................................
L agerre gu lerin g...............................................................................................................

12.645
o

0
52.400

Udgifter i a lt......................................................................................................................

206.922

228.410

Resultat for r e n te r ..........................................................................................................

1 1.2 2 4

4 4 -°32

Renteindtægter.................................................................................................................

9-834

9-347

Årets resultat (overskud)...............................................................................................

21.0 58

53-379

U D G IF T E R

Balance pr. 3 1. december 1996
A K 1 IV E R
G ir o -o g checkkonto......................................................................................................
Girohøjrentekonto/Bikuben.........................................................................................

1996

1995

44.635
235.727

53.978
200.967

Båndlagte m id le r .............................................................................................................

60.000

60.000

Aktiver i a lt ........................................................................................................................

340.362

314.945
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PASSIVER
Egenkapital:
Kapitalkonto i. januar . . .
O verført årets resu ltat. . .

153.6 97
2 i .o 5 8

10 0 .318
53.379

M oms til g o d e ..................

4.481

o

Egenkapital 3 1. december

1 6 1.12 6

16 1.24 8

Passiver i a l t .......................

340.362

3 1 4-945

Revisionspåtegning:
Vi har revideret årsregnskabet for Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune og har herunder
konstateret, at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring. Vi har endvidere konstateret
tilstedeværelsen a f selskabets kontante beholdninger pr. 3 1. december 1996.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede a f selskabets resultat for 1996, dets aktiver
og dets økonomiske stilling iøvrigt.
Søllerød, den 10. februar 1997.
H enrik Støtt
Revisor

O luf Bang
Revisorsuppleant

N oter
1996

1995

T ryk n in g .............................................................................................................................

139.750

112.8 0 4

Forsendelsesomkostninger.............................................................................................

12 .0 16

16.401

Andre omkostninger (sæ rtryk)....................................................................................

3-3°7

3-944

I alt Søllerødbogen..........................................................................................................

155.073

I 33-I 49

i . Udgifter til Søllerødbogen

2. Foreningsomkostninger
Kontorhold m.v.................................................................................................................

17.092

12.389

Sekretærbistand betalt til Søllerød K o m m u n e ......................................................
Arrangem enter................................................................................................................. 1.702

20.410

1 9-574

Foreningsomkostninger i a lt ........................................................................................

39-2° 4

l 52

900
32-863

3. Medlemsinformation
Forsendelse.........................

5.561
7.084

Medlemsinformation i alt

^•645

Trykning m.v.......................

5-998

Boglageret, som består a f ca. 15.000 enheder a f varierende alder, er ved generalforsamlingsbeslutning a f 16. juni
1996 helt afskrevet.
Salg a f bøger fra boglageret vil - som hidtil - blive indtægtsført i regnskabet.
Nærum, den 7. februar 1996.

Hemming Hansen

B E S T 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
SE L SK A B FO R SØ LLE R Ø D K O M M U N E

Valgt ved generalforsamlingen den 12. ju n i 1996
lektor dr. phil. Erik Helmer Pedersen, formand, df. 45 80 03 82
stadsbibliotekar Karen Lunde Christensen, sekretær, tlf. 45 46 60 00
museumsinspektør ph.d. N iels Peter Stilling, redaktør, tlf. 45 80 20 46
inspektør Hemming Hansen, kasserer, tlf. 45 50 56 09
advokat H. Bolt Jørgensen
advokat Eigil Koefoed
skovfoged Tage Lauritsen
skolekonsulent Anita Mikkelsen
overlærer Ole Sørensen
arkitekt m.a.a. Jens Johansen
arkitekt m.a.a. Martin Rubow
Suppleanter:
teknisk direktør Carl Steen Berggreen
cand.mag. Peter M .M . Christensen

F O R R E T N IN G SU D V A L G

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

B E V A R IN G SU D V A L G E T

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

154

