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Axel Grandjean
Komponist, landligger og amatørfotograf
A f Torsten Sogaard.

Historiske skildringer a f Søllerød fra omkring 1900 vil ofte være illustreret a f
fotos a f en vis a x e l g r a n d j e a n . Han var ikke »blot« en fremragende amatørf0tograf han var meget andet. Hans livshistorie har ikke hidtil været særlig keirdt,
men det råder Torsten Søgaard bod på i artiklen. Forfatteren erfødt i 1947 og er
cand.mag. i fransk og musik. Desuden er han fi~ee lance musiker. Han har
tidligere skrevet artiklen »Attemosevej 55« i Søllerødbogen 1995.
Komponist og syngemester ved Det kgl. Teater Axel Grandjean levede fra
1847 til 1932. Han var elev af den store komponist J . P.E . Hartmann
(1805-1900),1 og som denne opholdt han sig flere somre på Søllerødegnen, herunder to afgørende somre, 1895 og 1896, i Søllerød By. Her
tilbragtes megen tid i selskab med det agtede præstepar Frants og Emma
Wedel.2 I somrene 1895-96 optog Axel Grandjean en række fornemme
fotografier fra Søllerød-egnen. Disse optagelser, i alt 176 samlet i tre
fotoalbums, blev i 19 71 overdraget Byhistorisk Arkiv for Søllerød K om 
mune.
Om Axel Grandjean har der ikke været skrevet meget. Han nævnes kun
perifert i den nyere danske musikhistorie, men han har selv skrevet en lille
bog »Spredte Minder«, som udkom i 1919. På det Kongelige Bibliotek
findes desuden en ret omfattende skriftlig beretning af ham selv: »Nogle
Erindringer« , et manuskript på 816 sider, som er forsynet med påskriften
»Må benyttes, men ikke udgives«, og på første side læses »Nedskrevne for
mine Børn«} Hans udgivne »Spredte M inder« er uddrag fra disse erin
dringer.4 Manuskriptet giver en levende beskrivelse af det meste af hans
liv, med fine og morsomme iagttagelser af samtiden - og af hans land
liggerliv på Søllerød-egnen, ikke mindst af tilværelsen i den idylliske Søl
lerød By.
Axel Grandjeans erindringer er oprindeligt skrevet som en slags dag
bogsoptegnelser fra 1885 og frem. Da han i 1918 indtrådte i pensionisttil
værelsen, begyndte han at redigere de omfattende dagbogsnotater om til
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Fig. i. Den 48-årige
Axel Grandjean på
den daglige mor
gentur sammen
med pastor Wedel.
Billedet er optaget
med selvudløser i
1896. Vi er på præ
stegårdsmarken,
som senere blev en
del af Søllerød Kir
kegård. Skråningen
til højre fører ned
til Søllerød Sø.

egentlige erindringer fra et langt liv i teatrets og musikkens verden. De
fyldige erindringer er præget af Grandjeans opvækst og liv i det borgerlige
København i anden halvdel af 1800-tallet. Han hyldede gode konservative
dyder og var såvel privat som offentligt en repræsentant for 1800-tallets
traditionsbundne københavnske borgerskab. Moderne tider var ikke lige
hans sag. Han hyldede konge og tradition både i dagliglivet og inden for
den kunstneriske verden, som han bevægede sig i. Grandjeans store erindringsmanuskript er grundlaget for den følgende beskrivelse af hans liv og
8

hans tilknytning til Søllerød. Grandjean var landligger på Søllerød-egnen
i alt otte gange, første gang i 1877. De sidste to gange var i 1895 og 1896,
og alle hans Søllerød-fotografier er fra disse to år.
Desværre har han ikke skrevet noget om det fotografiske udstyr, han
brugte. Frem til slutningen af 1880-erne havde fotografer selv måttet
præparere glasplader med emulsion, men i U SA havde Eastman Kodak i
1888 udviklet boxkameraet med en celluloid-film, der kunne rumme 100
optagelser. E t sådant kamera var udstyret med en fast-fokus-linse, som
gav optagelser med stor dybdeskarphed fra 2X meter. Det kan ikke af hans
optagelser ses om negativerne har været glasplader, idet vi kun har positi
verne, som han selv har fremstillet. Samtidens kunstnere var meget op
taget af fotografiet, dels som kunstnerisk værktøj, dels som selvstændigt
kunsterisk udtryksmiddel. Selv om Axel Grandjean ikke har skrevet om,
hvordan han har opfattet fotografering, har han sikkert kendt til sådanne
overvejelser.
Fig. 2. Axel Grand
jean i selskabstøj
fotograferet med
selvudløser foran
Skodsborg Badeho
tel i 1895. Udsnit af
fotografi.

F A M IL IE N G R A N D JE A N

Familien Grandjean stammer fra Frankrig, fra omegnen af Lyon, og kom
til Danmark i 1685 dengang alle andre religioner end den katolske blev
forbudt i Frankrig, og hvor ikke mindst hugenotterne måtte flygte. Axel
Grandjeans far, konditor Christian Grandjean (1811-77), og hans mor, Ka
ren Toxværd (1810-99) blev gift i 1841 og fik to børn: Harald (1841-1925)
og Axel, som blev født den 9. marts 1847. Faderen havde fra 1841 haft
konditoriet i den Collinske gård, tæt ved Kongens Nytorv, på hjørnet af
Bredgade og Store Strandstræde, den var opført omkring år 1600. I 1852
købte han hele huset af ejeren, den kendte geheimeråd Jonas Collin. Stedet
var i mange år altid blevet kaldt »det gamle hus«, og var kendt af alle
københavnere. Konditoriet lå i stueetagen ud til gaden, første og anden
etage var beboelse for familien.
Blandt bageriets kunder sås Emma Sophie Zinn (1807-1851),
J. P. E. Hartmanns første hustru med hvem han fik ti børn. Hun var meget
livlig og højst original. E t af hendes mange børn var Emma, den senere fru
Wedel, om hvem man sagde, at hun var en tro kopi af sin moder. Også
den berømte digter H. C. Andersen5 indfandt sig, svendene i konditoriet
kaldte ham »den lange søndagsstudent«. Allerede i 1853 nedrev konditor
Grandjean den faldefærdige gamle gård og byggede et nyt flot og mo
derne hus. Ved rejsegildet skrev H. C. Andersen en sang »Ved Kransens
Hejsning på Grandjeans Gaard«. Han havde jo mange minder herfra, idet
han som ung og fattig havde haft sit tilhold her hos Collins. Christian
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Grandjean var en foretagsom mand, der foruden konditoriet på Kgs. N y 
torv også drev konditoriet i Tivoli i det senere Nimb, og siden forpagtede
han buffeten i det populære Casino-teater på Amaliegade.

A X E L G R A N D JE A N S BA R N D O M OG O PV Æ K ST

I Casinoteatret oplevede Axel Grandjean for første gang, seks år gammel,
det, der skulle blive hele hans liv: teatret. Han kom gratis til alle de
forestillinger, han ville. Han kunne uden billet gå ind og ud af teatersalen
og finde en tom plads. Hans storebroder Harald blev dog sat til at se efter
ham. Om formiddagen kunne han frit gå ind på scenen, hvor han med stor
interesse betragtede dekorationerne og rekvisitterne, og om aftenen, når
skuespillet foregik, syntes han, at der var et hemmeligt bånd mellem ham
og scenen. M en der var jo også spændende at være i bageriet. De meget
lystige svende gav ham nogle godbidder og satte ham til at lege med
kaninerne, som man havde en del af, for at holde rotterne borte. I hjem
met havde man et dukketeater, som blev flittigt brugt af broderen Harald
og en kammerat. Den lille Axel var eneste tilskuer, og han sad med store
øjne, når de slukkede lyset og gik igang. Han kunne næsten blive helt
bange, så voldsomt det ofte kunne gå til. Hele familien var undertiden til
forestillinger på mindre teatre, som spillede rundt omkring i Kobenhavn:
Hofteatret, Abeteatret, Vesterbros Teater etc.
I 1853 begyndte hans skolegang i en pogeskole, en skole for småbørn,
hos madame Stub i Nicolaigade. Hendes broder, den kendte balletmester
August Boumonville (1805-79), underviste i dans. Grandjean skriver i sine
erindringer: »Han var meget ilter og opfarende, ogje g mindes, at hair engang i
hidsighed gav en dreng et rap med sin violinbue (han spillede selv til dansen), så
at den gik itu, og vi måtte holde op med dansetimen, hvad vi naturligvis var
meget glade ved«. Axel Grandjean var en livlig dreng, han lærte f.eks. en del
viser, som han diverterede sine omgivelser med. På hjemvejen fra skole
hændte det, at han gik ind i en baggård og foredrog nogle af dem, »der
samlede sigjo snart nogle tilhørere omkring i vinduerne, og disse, der naturligvis
fandt det kosteligt at se en lille velklædt skoledreng med tornyster på ryggen
fungere som gadesanger, tilkastede mig da nogle skillinger, somjeg triumferende
viste moder«. Hun forbød ham naturlivis omgående at fortsætte med den
slags. Efter pogeskolen kom han i Mariboes skole i St. Kongensgade 55.
En af hans kammerater var den senere forfatter Holger Drachmann ,6 Den
nes forældre lå på landet i Gentofte, og her kom Axel flere gange på
besog.
1 1857, da han var 10 år gammel, kom han på Metropolitanskolen for at
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studere videre. Han havde tidligt afsløret en vis musikalsk kunnen, og
samme år fik han derfor en lærer i klaverspil, en hr. Olsen, der havde været
elev af Hartmann. M en Grandjean havde mange interesser og fornøjelser
og blev nu for alvor en flittig teatergænger. Efter det hjemlige dukketeater
og Casino mødte han Det kgl. Teater. Det begyndte således: En enkefrue
Engel boede til leje i hans faders hus, og Axel gik i klasse med hendes søn
Johan, der var enebarn. Fru Engel havde lejet en loge i balkonetagen på
Det kgl. Teater til hvilken hun bortabonnerede pladserne. Bagved sidste
række var der en ståplads på en stor skammel, hvor de to kammerater
begge kunne stå. En gang om ugen var de således i teatret, og de næste
fem år oplevede Grandjean alle de stykker, der blev spillet og »hvor mange
uforglemmelige aftener tilbragte je g ikke i det gamle teater. Hvor mange skønhedsindtiyk berigedes je g ikke med i disse modtagelige ungdomsår«.
Hans interesse for teatret blev efterhånden så stor, at han købte og læste
alle de komedier og dramaer, han kunne få fat på, specielt Holberg og
Shakespeare »og ofte stodjeg i boutiken og læste halvhøjt fo r boutiksjomfnwne,
og deres største fornøjelse var, når je g gengav Mortimers store dødsscene i Schil
lers »Marie Stuart« og gennemborede mig med et penneskaft«. Han holdt lige
meget af skuespil, opera og ballet, og han var en meget opmærksom
tilskuer. Han havde forlængst passeret sin familie i teaterkendskab, »min
broder Harald ogje g var jo forskellige i sind og interesse, og dog kom vi godt ud
a f det med hinanden. Forefaldt der små rivninger var det gerne om teater. Når
jeg f e ks. var begejstret over en eller anden scene hos Shakespeare og læste det
pågældende op fo r ham, afbrød han mig tit med et, »sådan noget forbandet
sludder«, ogje g blev rasende«. Alt dette gik naturligvis ud over skolen, hvor
det måtte gå, som det bedst kunne, og på et tidspunkt måtte han have
lektiehjælp. T il gengæld var han balkavaler uden lige, og hans ugenerte
optræden medførte, at han ofte blev inviteret til selskab af mennesker, han
ikke kendte. Han kunne både synge og underholde med improviserede
taler. I ferierne var han i lange perioder på besøg hos onkler og tanter på
deres bondegårde i alle egne af Danmark, hvor han sammen med sine
mange fætre og kusiner tumlede sig i mark og eng. Adskillige gange var
han med sine forældre og storebroder på sejlture fra København til Ved
bæk med dampskibet »Hamlet«. Skibets kaptajn gennem mange år, den
populære Claudius Prahl, skulle flere år senere blive hans svigerfader. Fra
Vedbæk Havn spadserede de til Lokeshøj, hvor de spiste frokost og nød
den vidunderlige udsigt over Sundet.
Han røbede nu med sit klaverspil lidt mere end almindelige musikalske
evner, og man diskuterede muligheden for, at han kunne spille sammen
med andre, men det blev foreløbig ikke til noget. 1 1862, da han var 15 år

gammel, lod hans forældre ham skifte skole til Borgerdydskolen på Chri
stianshavn. Hans far og mor var dagen igennem beskæftiget i forret
ningen, så ingen kontrollerede hans skolearbejde. Udover musik og teater,
var det kun naturhistorie, som interesserede ham. Men da han havde stor
lyst til at agere, var han i første række, når det gjaldt skolekomedie og
lignende, som fandt sted til fastelavn, ved juleafslutninger eller på skov
ture. Mellem disse perioder muntrede han sig med de andre elever ved at
skrive digte og give alle lærerne øgenavne eller efterligne deres tale og
bevægelser. Teatret var blevet en lidenskab, »på min daglige vej til skole kom
jeg jo forbi materialehuset, der lå bagved teatret, og mangen gang kom jeg for
silde i skole, fordi je g i stum beundring havde stået og betragtet de kulisser, der
blev slæbt til ogfi'a teatret a f maskinfolkene. Je g vidste, hvad tid teatervognene
kørte til ogfi’a teatret«. En aften i teatret, hvor han nød forestillingen af
fuldt hjerte, kom han i tanke om lektierne, som han ikke kunne, og plud
selig følte han medlidenhed med skolen og lærerne, som han betragtede
som laverestående eksistenser.
Grandjean var vidne til alvoren ved den ulykkelige krig i 1864, hvor
skandinavismen døde, chokket og skuffelsen ved opgivelsen af Danne
virke, som der ellers var sunget så meget om. »Den dag efterretningen
herom var kommet til byen, skulle vi just have latin med Julius Lange. Da han
kom ind i klassen, så vi på ham, at noget måtte være sket. Han smed hatten fra
sig og sagde bittert, »Dannevirke er opgivet«, hvorpå han uden at mægle et ord
sad på katederet hele timen og stirrede hen for sig, og timen sneg sig hen i
dødsstilhed, thi også vi drenge følte øjeblikkets alvor«. Om aftenen var stem
ningen på kogepunktet: Forbitrelsen mod den nyudnævnte konge, C hri
stian 9. var stor, og der var optøjer over hele byen, som udviklede sig til
kasten med brosten. Politi bistået af soldater blev sat ind, men krigen
udviklede sig fortsat fra den ene skuffelse efter den anden: »Udlandet
svigtede os og lod os ene i den håbløse kamp. Skandinavismen var blot en tale
måde.« Samme år opgav han med kort varsel at gå til eksamen, og til stor
skuffelse særlig for hans moder blev han aldrig student, som det var på
tænkt, »hvad der vist nok var til skade for mig i fremtiden«. Faderens conditori havde et af de bedste navne i byen, og den seks år ældre broder Harald
var kommet i garnisonen, hvad med Axel? Hans far talte meget om, at han
kunne blive hattemager, »en besynderlig ide, som jeg på ingen måde ville gå
ind på. Han foreslog da at få mig ind på et kontor, ogje g gennemgik pligtskyldigt
et skrivekursus, men denne ide blev også senere opgivet«. Nej, der var kun
teatret for den nu 17-årige Axel, det var hans trøst. Han var begejstret ved
førsteopførelsen af Gounods opera »Faust«, hvor sangeren Peter Schram
(1819-95), en af dansk operas mest fascinerende kunstnerpersonligheder,

skabte en stor rolle, og han overværede ligeledes samme år fru Heibergs
sidste forestilling 2.Juni 1864. Visse aftener, hvor han ikke var i teatret,
kunne han udefra kigge ind gennem en sprække i et vindue og få et glimt
af statisterne. Han lærte flere roller udenad, som han deklamerede for sig
selv, og hans drøm var nu pludselig at blive skuespiller. Han var flere
gange gået til elevinstruktør, professor Høedts bolig med bankende hjerte,
men var vendt om igen. En dag tog han dog mod til sig og ringede på.
Høedt tog venligt imod og snart fik han undervisning af professoren. Men
efter en prøve på teatret opgav Axel i første omgang sit forehavende:
»Hvor ganske anderledes det hele dog tog sig nd. I stedet for det festligt oplyste
rum, en mørk tom tilskuerplads. Scenen selv uhyggelig mørk med de støvede
coulisser. En tør klammende luft, der stemte en for biystet og forøgede den
spænding, man var i.«

U D D A N N ELSE

Imidlertid havde hans klaverspil udviklet sig, og han havde allerede kom
poneret et par sange. Hos den førnævnte Peter Schram, en af familiens
genboer på Kgs. Nytorv, spillede han firhændigt klaver med Schrams
plejedatter, Orpheline. Familien Schram rådede ham til at søge konserva
toriet, og i 1867, 20 år gammel, kom han til optagelsesprøve i Niels W. Ga
des (1817-90) hjem i Vestergade.7 H er stod han ansigt til ansigt med de
store mestre Hartmann og Gade. Han spillede noget af Mendelsohns » L ie
der ohne Worte«, og Hartmann noterede i sin blok, »der er musikalsk blod
i fyren.« Axel blev optaget på det nyetablerede konservatorium i Rådhus
stræde nr.13, i.sal. Også Orpheline var blandt de 28 elever på det første
hold. Hartmann, nobel, mild og fin, var hans lærer i orgel og kontrapunkt,
og i Frue Kirke fik Axel mulighed for at afprøve sine færdigheder og første
kompositioner på orgelet sammen med den gamle mester. Den myndige
Gade var hans lærer i musikteori og musikhistorie, mens læreren i klaver
var den senere direktør for konservatoriet, Hartmanns svigersøn August
Winding (1835-99),® der som koncertpianist spillede med en sjælden no
blesse og elegance. Han vurderede Grandjeans spil således, »De mangler
lidt i teknisk henseende, men De har en vis fornemmelse, en vis savoirfaire, for
hvordan det skal klinge«. Endelig modtog Axel Grandjean undervisning i
sang og violin. Om søndagen var der ofte oplæsning af forskellige kunst
nere, blandt andet H. C. Andersen: »Det var ganske morsomt at høre Ander
sen læse op a f sine eventyr. N år den høje leddeløse skikkelse med de nervøse
ansigtstræk stod på katederet, kunne han ganske pudsigt efterligne forskellige
dyrestemmer, og der var en ret klædelig naivitet over ham, men der skinnede dog
J3

en høj grad a f forfængelighed og selvbehagelighed igennem, og han var stadig på
post fo r at se, om man fandt ham tilstrækkelig morsom«.
Teatret havde fortsat Axel Grandjeans store interesse, men det kneb
undertiden at få råd til en billet. Det var derfor højst kærkomment, at han
gennem Peter Schram fik en nem og billig adgang til forestillingerne:
»Schram kendte en gammel kontrollør, som han gav en mark, og præsenterede
mig som »en nevø fra landet«. Je g blev da indladt i parterret, hvor man dengang
kunne stå bag rækkerne. Selvfølgelig benyttede je g mig flittigt a f den nemme
måde at komme ind på, og i et halvandet års tid blev »nevøen fra landet« stadig i
byen, og gik billigt på komedie.« Sideløbende med sin uddannelse på konser
vatoriet akkompagnerede han forskellige sangere ved koncerter, skrev
festsange og komponerede fortsat nogle småting, men drømmen om de
skrå brædder var der stadig. Han medvirkede ofte i dilettantkomedier,
undertiden sammen med den 2 år yngre Ei~nst Bojesen (1849-1925), der
siden som fremtrædende forlagsboghandler i 1890 bosatte sig i Holte.9
Endnu en gang besluttede Axel sig for at prøve lykken ved teatret, og i
1869 kontaktede han Ludvig Phister, (1807-96). Phister var tidens store
idol, en af Danmarks største skuespillere nogen sinde. Han havde i 1867,
60 år gammel, fejret sit 50 års skuespiller-jubilæum. Grandjean beskriver
sit første møde med Phister således: »Han blev med sit letbevægelige gemyt
indtaget i mig og satte mig stævne dagen efter på teatret, for at høre mit organ i
det store rum«. Efter dagen derpå igen at have fremført sit repertoire ville
Grandjean høre den berømte kunstners mening, »nu rejste han sig, kom hen
til mig med de ord, »ja, je g råder aldrig nogen til at gå til teatret, men Dem vil
jeg råde til det, det giver je g Dem min hånd på«. Hvem der blev jublende glad
var jeg, nu åbnede sig den fremtid, je g havde drømt om, men je g kendtejo heller
ikke Phisters let vakte begejstring og upålidelighed«. Kort efter fulgte en prøve
for direktionen, »og dagen efter fik jeg en ojftciel skrivelse om min antagelse og
en fribillet til parterret.« Axel Grandjean var hermed elev ved Det kgl. Tea
ter, men Hartmann sagde advarende, »læg nu ikke Deres musik på hylden,
De ved jo ikke, hvor længe det varer«. For at han kunne få ro til at læse,
indrettede familien et værelse på kvisten til ham, og i sin høje stemning
skrev han et langt digt til Holbergs pris. Hans første rolle blev gårdskarlen
Arv i Holbergs »Jean de France«. Herefter fulgte prøverne, og det hele var
tilsyneladende lutter idyl, men han oplevede hurtigt »vrangen a f kulissen«
med intriger, misundelse, løgn, sladder, rivaliseringer og fjendskab, som
skjulte sig bag de såkaldte kunstneriske hensyn. »En dag ved en prøve, stod
der én ved siden a f mig, som pegede ind på scenen og sagde, »ja, det er et stort
spring heifra og derind«.« Grandjean oplevede ofte fru Heiberg, »der var
blevet sceneinstruktrice, og det var overraskende at se hende, med bogen i den ene
14

Fig. 3. J.P.E. Hart
mann var Grandjeans lærer på kon
servatoriet og fik
afgørende betyd
ning for den unge
komponist både
som musiker og
som menneske.
Hartmann blev så
at sige hans ånde
lige fader. Fotogra
fiet er optaget i me
sterens hjem i
Kvæsthusgade i Kø
benhavn ca. 1890.

hånd og briller i den anden, sjakke om som en gammel mu tter på den scene, hvor
hun engang havde fortiyllet alle som den kokette og elegante verdensdame«.
Debuten fandt sted den 7. september 1869 og forløb udmærket trods et
par småuheld på scenen. Anmeldelserne var nogenlunde, men der blev
ikke lagt så meget mærke til ham, da Phister og andre kendte skuespillere
var med i stykket. Han læste nu hos Phister og tog samtidig undervisning i
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sang, holdning og gang. I teatrets næste stykke fik han en lille rolle, men
så skete der ikke mere. Phister mistede efterhånden interessen for ham, og
blev nærmest irriteret, når Grandjean henvendte sig til ham. Det blev en
svær tid med dårligt humør og lediggang. Da den tredje rolle lod vente på
sig, følte han, at det var slut, og sendte et langt og bittert brev til tea
terdirektionen, hvor han søgte sin afsked og samtidig klagede over den
behandling, han var blevet budt og den tilsidesættelse og forhånelse, han
havde været udsat for. Dagen efter modtog han brev om sin afsked og
forlod bittert teatret. Han fortsatte dog med at spille amatørteater.
Grandjean vendte i løbet af 1870 tilbage til musikken, og tog igen timer
hos August Winding. Han viste ham sine kompositioner, men Winding
var ikke tilfreds, »det kan måske iiok interessere i ens egen familie, men ikke
videre«. Han mistede dog ikke lysten til at komponere og søgte derfor
vejledning i instrumentation og musikteori. Desuden sang han i en privat
kvartet, til hvilken han komponerede nogle små vokalværker, samt i M u
sikforeningens kor under Gade. Da han i 18 7 1 havde komponeret opus 1,
fire sange, »Fra Norge«, og opus 2, fire sonetter, »Madonna«, henvendte
han sig hos Wilhelm Hansens musikforlag og fik disse to værker trykt.

U D L A N D S R E JS E R

I samråd med familien overvejede Axel Grandjean en »dannelsesrejse« til
udlandet for at høre anden musik og for at få indtryk af den internationale
musikscene. I sommeren 1872 drog han afsted på sin første store uden
landsrejse, som gik til Tyskland og Østrig. Han havde fået rejsepenge af
sin fader, og efter at have besøgt Hamburg og Hannover var hans første
egentlige mål Kassel, hvor der var en stor musikfestival i anledning af
opførelsen af komponisten Franz Liszts (1811-86) oratorium »Die Heiligen
Elisabeth«. »Liszt var selv kommet til stede og var jo en højst ejendommelig
skikkelse at se med den skarpe ørnenæse, det hvide lange hår og den sorte munke
dragt, som han bar.« M ed tog og diligence gik turen nu videre til Eisenach,
Leipzig og Dresden, hvor han opholdt sig i tre uger. H er mødte han
forfatteren Henrik Ibsen, til hvem han havde et introduktionsbrev, og de
tilbragte et par dage sammen. Efter et ophold i Prag, hvor han så Thyge
Brahes grav, var han i Wien en hel måned, hvor han var i teatret hver
aften. Han overværede bl.a. Wagners store opera »Mestersangerne«. R i
chard Wagners (1813-83) nyskabende musik, >>fremtidens musik«, var den
mest indflydelsesrige i det nittende århundredes anden halvdel. Ud over
Wiens kendte seværdigheder besøgte han Beethovens og Schuberts grav
steder. Næste stop var Salzburg, »til Salzburg er jo Mozarts navn uløseligt
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knyttet, hans fødested star endnu, og i Mozarts rum opbevares en mængde min
der om ham, heriblandt hans klaver, som jeg fik tilladelse til at spille på.« I alle
byerne var han på ture og udflugter, og hver eneste dag bød på nye,
herlige oplevelser og indtryk. Fra Salzburg drog han til Tyrol, og derfra til
München og Nürnberg. Hjemrejsen gik via Berlin, og efter tre måneders
rejse og med nyvunden »åndelig fi'iskhed« i bagagen stod han atter i K ø 
benhavn.
I 1873 komponerede han nogle små klaverstykker til »Den lille Hav
frue«, opus 3, som han tilegnede H. C. Andersen. Da han kendte digteren,
forærede han ham personligt et eksemplar af værket. »Da jeg bragte ham
mine klaverstykker, boede han i Nyhavn på Charlottenborg-siden. Hans værelse
var opfyldt a f malerier, håndtegninger og souvenirs fra hans mange rejser. Han
var jo grænseløs forfængelig, og det varede jo ikke længe, før samtalen drejede sig
o?7i ham selv. Han takkede mig fo r klaverstykkeme, men jeg kunne godt mærke,
at han ikke syntes rigtigt om, at der på titelbladet stod »Til digter H. C. Ander
sen«, og ikke etatsråd«. H. C. Andersen noterer i sin dagbog under den 22.
September 1873: »den unge musiker Grandjean, søn a f konditoren i gamle
Collins første gård, bragte mig musikken til »Billeder a f den lille Havfine«
dediceret digteren H. C. Andersen; smukt udstyret«.10 Den store digter døde
knap to år efter. Den unge Grandjean kommenterer hans død således:
»Han havde i lang tid været været svag, og var til sidst så godt som sindsyg, og

Fig. 4. Den næsten
90-årige Hartmann,
to gange enkemand,
er på spadseretur
med sin husbesty
rerinde fru Seidelin
i Nyhavn ca. 1890.

hans nervøsitet og angstfølelse for alt gik over alle grænser. Han oplevede vel ikke
at se sin statue blive rejst i Kongens Have, men han havde dog den tilfi-edsstillelse
at vide, at den skulle rejses, og man fortalte, at han, da han var inde i haven for
at finde en plads til den, ikke kunne finde en, der var god nok, thi det ene sted
»fik han solen i øjnene«, og det andet sted »var der vist træk«. Han endte sit
mærkelige liv som en stakkel«.
Senere i 1873 blev Grandjean opfordret til at skrive musik til et spekta
kelstykke (skuespil med musik) på Casino, »Nattens søn«. Det blev hans
første scenemusik. Kort efter engagerede samme Casino ham til at til
rettelægge musikken ved opførelser af operetter, anerkendelsen var på vej,
og Grandjean komponerede nu regelmæssigt, både kormusik og danse.
Hans nære forhold fra konservatorietiden til J. P. E. Hartmann fortsatte.
Hartmann åbnede sit hjem for ham, og her mødte han dennes anden
hustru, Thora, og hans søn Em il,'1 foruden Hartmanns to svigersønner
N iels W. Gade og August Winding fra konservatoriet. Vigtigst var måske,
at han også mødte husets tredje svigersøn pastor Wedel fra Søllerød og
dennes hustru, den meget livlige og originale Emma Wedel. Om H art
mann skriver han: »Jeg følte mig draget til ham både for hans kunsts og hans
personlige elskværdigheds skyld. Han kom mig i møde med stor venlighed. Se
nere, da jeg kom ham nærmere, nødje g den ære ved hansfødselsdagsmiddage at
være den eneste uden for hans familiekreds, der var indbudt. Je g plejede hver
gang, han havde fødselsdag, at sende ham en rosenrod, som han da lod plante ud i
haven i Nærum, hvor han boede om sommeren, og engang under et besøg der,
viste han mig et helt bed, hvor alle mine roserfra de forskellige år stadig trivedes
godt. Det hyggeligste var dog, når je g en aften var sammen med ham og hans
kone ganske alene. De ville geme høre lidt nyt, og mangen aften bad de mig om
at læse noget højt for dem, både gammel og ny litteratur.»
1 1875 var han på sin anden store udenlandsrejse. Han fik lov til at følge
med to af sin faders venner til Paris. »Vorførste tur gjaldt naturligvis de store
boulevarder, og det var et imponerende syn at se disse pulsårer i den store ver
densstad, hvor det mest brogede liv bevæger sig. Boutikkemes i'igdom, smag og
elegance overgår alt, hvad man kan tænke sig, og noget interessantere end at
sidde udenfor en café på fortorvet med en »capucin« og se vrimlen passere forbi,
vedje g ikke. Man kunne sidde der i timer og aldrig blive træt a f at se dette liv.«
De besøgte Louvres prægtige kunstsamlinger, N ötre Dame kirken, In
valide Kirken, og var nede at sejle i Paris kloaker. De så også den berømte
kirkegård Pére Lachaise, »og vi besøgte der forskellige berøm te mænds grave,
hvorfra jeg tog et par blade til erindring«. Endelig var de en tur i Versailles.
Men fremfor alt var de i teatret hver eneste aften. Dekorationerne og
maskineriet var mere pragtfulde og bedre, end Grandjean nogen sinde
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havde set det. Folkelivet i teatersalen var helt anderledes løssluppen og
medrivende, end han kendte det fra Danmark. Flan oplevede den store
skuespillerinde Sarah Bernhard, og han så Molieres berømte komedie »Den
Gerrige«. »Da vi i en mellemakt rejste os for at lade to herrer komme forbi,
udbrød den ene, »det må være udlændinge, siden de er så høflige«. Vi gav os til at
le ved at høre dem tale dansk, og vi var da sammen efter forestillingen.«

K O M P O N IST E N

Fljemvendt fra Paris havde han en helt ny ambition. Han havde længe
tænkt på at skrive noget for Det kgl. Teater og søgte efter et brugbart stof.
Han fandt det i Oehlenschlågers »De to Armringe«. Da han var stærkt op
taget af Wagners moderne musik, besluttede han ligesom denne selv at
skrive teksten, librettoen. Da det var tilendebragt, skrev han løs på musik
ken. Han blev færdig og, »jeg var fuldstændig optaget a f denne sag, og jeg
tilstår ærligt, at det var med ikke ringe stolthed, at jeg betragtede min før
stefødte«. Han aftalte med Hartmann at komme til dennes sommerbolig i
Nærum for at præsentere operaen for ham. Han havde i god tid sendt
noderne, så mesteren kunne se dem igennem. »Han boede i Nærum i et net
sted tæt ved gadekæret med gode værelser, og vel var selve haven kun lille, men
den gik umiddelbart over i en eng, og deifra kom man ind i en lille lund, der stod
i forbindelse med Nærumgårds prægtige have, hvortil han havde adgang. Herfra
førte vejen til Søllerød, hvor hans datter Emma var gift med præsten Wedel. Je g
tog altså ud til Nærum og spillede mit arbejde for hain på et gammelt klaver med
næsten uhørlige toner, der stod oppe på hans arbejdsværelse. Da je g var færdig,
sagde han, »ja, når det nu bliver godt udstyret, kan det nok tage sig ud«. Hertil
svaredeje g i min naivitet, at detjo ikke ville blive kostbart, da teatret havde både
dekoration og kostumer, og han sagde da, »ja, jeg tænker nu nærmest på instru
mentationen.« Hartmann gav nu råd og vink om operaen, og opfordrede
ham til at gøre den helt færdig. Derefter gik de en smuk tur og beså
Nærumgårds herskabelige have. Efter aftensbordet tog Grandjean hjem
til København, fuld af håb og mod. K ort efter fik han accept fra teatret, og
i lang tid gik han stolt rundt med antagelsesbrevet i lommen. Der skulle
dog et stykke tid, inden hans opera kom op, og i denne periode spillede
Grandjean teater på Casino. De øvrige skuespillere var amatører ligesom
Grandjean. Under disse forhold, der var mindre hektiske end på Det
kgl. Teater, gjorde han en god figur, og den gamle elevinstruktør Høedt
sagde til ham, »ja det var skade, at De så hurtigt forlod teatret, nu havde jeg
sgu godt brug fo r Dem.« Blandt aktørerne var også en ung pige, Maria
Prahl. Grandjean kendte hende flygtigt fra tidligere, men hun så ikke til
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den side, hvor han var. Hun fortalte senere, at det var fordi, han var blevet
så vigtig. Det varede dog ikke længe, førend de blev gode venner, og de
havde det morsomt på prøverne.
Ludvig Phister, der i 1873 havde trukket sig tilbage efter 56 år på
scenen, stillede sig dog fortsat til rådighed for private velgørenhedsforestillinger, således også på Casino. Gensynet med Phister havde en fan
tastisk publikumsinteresse, og Grandjean fik igen lejlighed til at studere
den enestående skuespiller på nært hold, »hvilken forskel på denne virkelige
kunstner og os stympere.« Inden Phister skulle på scenen var han dog tit
irritabel og opfarende: »En aften, da tæppet gik op, og folket hilste ham med
stormende bifald, udbrød han afsides, dog så højt at vi kunne høre det, »åh! Hold
kæft dernede«!«
Så oprandt tiden, da hans første opera, »De to Armringe«, skulle op på
Det kgl. Teater, »og jeg tilstår, at jeg var ikke så lidt stolt ved første orke
sterprøve, da jeg hørte Det kgl.Teater genlyde a f mine egne toner«. Ved forpre
mieren bemærkede Hartmann positivt, »De har ikke strakt Dem længere,
end De kan magte«. Premieren fandt sted den 12. marts 1876, som Grand
jean »overværede med bankende hjerte«. Selv om anmeldelserne langt fra var
dårlige, og han modtog stor anerkendelse hos musikerne, fandt publikum
den kedelig. Folk var ikke i stemning, og »siijettet var meget alvorligt, og
måske for trist«. Ved udgangen hørte han en sige, »det kunne såmænd have
været nok med den ene armring!«. For Grandjean var modtagelsen af hans
opera en kæmpeskuffelse; men balletmesteren Bournonville udtalte, »lad
Dem ikke afskrække men fortsæt Deres virke i det kald, De synesfødt til«. Hans
eneste glæde denne aften var, at hans moder med et »tak for i aften« gav
ham den diamantring, hun selv havde båret i mange år. Operaen opnåede
kun to opførelser, men nogle dage efter indbød han kapelmesteren og
sangerne til middag på Hotel d’Angleterre. Han bød velkommen med, »at
det havde været min hensigt at bede Dem til et barselsgilde, men det var ved
skæbnens ugunst forvandlet til en begravelse«.
Om sommeren var han på sin tredje store rejse. Grandjeans havde
megen omgang med den velstående jødiske familie Lorck, og da en af de
unge, Andreas Lorck, netop var blevet gift og skulle på bryllupsrejse, blev
Axel indbudt til at følge med, sammen med de nygiftes to mødre. På turen
genså han flere steder fra den første rejse ned gennem Tyskland, og han
var naturligvis i teatret hver aften. Det var en pragtfuld ferie, og da der
hos Lorchs ikke var nogen økonomiske grænser, oplevede han en uhørt
luksus og flothed. »Det var rædsomt hver dag at sktdle spise 7 å 8 retter med
tilhørende vine, ogje g længtes inderligt efter en tallerken grynsuppe«.
Vel hjemkommet fik han i foråret 1877 bestilling på at skrive ballet
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musik til »Bakkusfesten« på Det kgl. Teater. Bournonville indfandt sig hos
ham en formiddag for at høre den færdige komposition. Grandjean bød
ham en behagelig lænestol ved siden af klaveret, men det afslog han med
ordene, »nej, lad mig ikke sidde for mageligt, for så falder jeg i søvn«. Han
syntes imidlertid godt om musikken. Balletten holdt i fire sæsoner og gav
Grandjean en stor oprejsning efter skuffelsen med operaen. På samme tid
komponerede han en del sange, »Kærlighedssange« og »Svenske Sånger«,
og opnåede at få dem opført ved nogle sangaftener. I 1877 begyndte
Grandjean på informationsvirksomhed, dvs. undervisning i klaver og
sang.

L A N D L IG G E R L IV I

1877-1878

Sommeren 1877 var Grandjean for første gang landligger i dette ords
rette betydning: »Da sommeren nu kom, havde Christian Heering og jeg
aftalt, at vi ville leje os ind et sted på landet, og vi fandt da et par værelser hos en
hønsekræmmer i Smidstrup, hvor vi skulle have fuld kost. Vi boede nu her en
fjorten dages tid og gjorde en dag en fodtur over Trørød, Nærum og Ørholm til
Brede, hvor Heering havde familie. Da vi var kommet tilbage til vor lille bolig
og en dag sad udenfor og slikkede solskin, kom der to unge piger forbi, ogje g så til
min glæde, at det var Maria Brahl og hendes veninde Anna Helsted, hvis familie
boede i Vedbæk. Vi fik dem nu overtalt til at komme indenfor, og vi fik en
fornøjelig passiar'.«11 Ved siden af deres bolig i Smidstrup i det nordlige
Vedbæk lå »Vennelyst«, rigmanden, vinhandler Besties villa.13 Familien
Grandjean havde kendt ham i mange år, og Axel var kommet en del i hans
hus i København. Bestie havde engang fortalt, at han i sin ungdom egent
lig ville have friet til Axels moder, hvortil hun svarede, »ja, hvorfor kom De
ikke i tide}« Dagen før ferien var slut, havde Besties sølvbryllup, og
Grandjean hjalp til med at pynte op, og da sølvbrudeparret kom ned i
dagligstuen om morgenen, spillede han på klaveret »Det er så yndigt at
følges ad«. Om aftenen var der stor middag i et telt, der var rejst i haven,
blandt de mange prominente gæster sås Søllerøds sognerådsformand,
kammerherre von Rosen fra Henriksholm.14 Grandjean fortæller om den
muntre fest: »Senere på aftenen blev der afbrændt et smukt fyrværkeri på
strandmarken lige overfor, som også tilhørte Bestie, og hvor hans søn Georg
senere byggede sig en stor og pragtfuld bolig.15 Da gæsterne nu skulle overfor at
se på fyrværkeriet, måtte de passere en kartoffelmark, og dette var forbundet med
nogen vanskelighed for de mere eller mindre bedøvede herrer, der stolpede afsted i
mørke og havde svært ved at holde balancen. Til trods for at min fader langtfra
var rask, var han og moder dog med til gildet, og da Heering var borte, lå de

inde i von hus, medensje g og Besties sønner lå på gulvet i deres havestue, men da
vi kom meget sent til ro og lå og snakkede til solen stod op, besluttede vi os til at
gøre ligeså og gik så i vandet i en svær pålandsstorm med høj sø for at få rusen
skyllet a f os, hvad der også lykkedes.«
Grandjeans fader havde altid lidt af astma, og hans ophold i bageriet
forværrede stadig denne sygdom. »Allerede i min tidligste barndom husker
jeg, at han havde svære hosteanfald. Når vi var ude at spadsere, måtte han ofte
stå stille fo r at få vejret. I løbet a f sommeren 18 77 var han blevet svagere og
svagere, og vi mærkede, at det var begyndelsen til enden. Det sidste han sagde
var et spørgsmål om, hvorvidt vi troede, at han kunne komme sig. Søndag den
30. september, da jeg henad kl. 10 sad ved hans seng og følte hans puls, rynkede
han pludselig øjenbrynene og døde uden et ord og uden et suk. Så var faders
virksomme liv da endt. Med hvor megetflid og dygtighed i sit fa g havde han ikke
arbejdet sig op fra en uformuende dreng til en velstillet borger og ejer a f dette
smukke sted. Han sparede ikke noget på vor under-visning eller ved det pekuniære
rygstød, han efterlod os, men den personlige indgriben og sandelige påvirkning,
man kan give sine børn, lå over hans horisont«.
1 1878 spillede Grandjean igen velgørenheds-teater med Phister, blandt
andet i Roskilde. Han havde efterhånden fået et godt forhold til den
aldrende kunstner, og hørte af ham mange beretninger fra gamle dage.
Det var sidste gang, Grandjean optrådte på de skrå brædder. I foråret gik
balletten »Bakkusfesten« over 20 gange, den holdt som nævnt i fire sæso
ner, og han fik for sin musik udbetalt et honorar på 300 kr. Da sommeren
oprandt, rejste han igen på landet som året før. »Fader havde ej haft lyst til
landet, men nu syntes jeg, at moder og tante Gine, som boede hos moder efter
faders død, kunne have godt a f at komme ud a f den daglige trummerum, og da
jeg selv havde lyst, lejedeje g for nogle a f mine 500 kr. en lejlighed i en bondegård
i Trørød, og der tog vi da ud og havde en behagelig sommer. Der var jo smukt og
fredeligt, da der dengang endnu ingen villaer var, men kun enkelte familier på
bøndergårdene. Je g nød der den smukke natur, og havde igen et arbejde til
teatret på stabelen, en ballet »I Karnevalstiden«, som je g gjorde en klaverskitse
til i Trørød«. Med udsigt til 300 kr. i honorar for den nye ballet, kunne
Grandjean sidst på sommeren forlade Trørød og sammen med sin broder
Harald, G eorg Bestie og dennes kammerat tage til verdensudstillingen i
Paris. Den havde et omfang, man ikke tidligere havde set: store udstil
lingsbygninger, haveanlæg, vandbassiner, vældige forsamlingssale og en
mængde pavilloner, hvor hvert land i sin stil fremviste mange ting fra
kunstens og industriens verden. Danmark havde bygget sin pavillon å la
Rosenborg, lille, men smagfuld, »i et stort galleri fandtes der en mængde
orgler, ogjeg satte mig da og spillede »Danmark dejligst vang og vænge«, hvad

der samlede ikke så få tilhørere«. D er blev naturligvis også tid til teatret. De
så Molieres mesterværk »Tartujfe«, og ved en opførelse af operaen »Faust«
så de dens komponist, Gounod. Hver dag bemærkede de den store sensa
tionelle Ballon Captif og Grandjean fik mere og mere lyst til at gå op i
den: »Je g steg nu ind i gondolen, hvor der var plads til 12 å 15 personer foruden
luftskipperen, der fo r sikkerheds skyld var med, hvis den skulle rive sig løs. Vi
begyndte nu at stige op, og det var et ejendommeligt syn. Da vi var kommet vel
i . 000 fod tilvejrs, stod ballonen nogen tid stille, for at vi kunne nyde det pragtfidde vue over Paris med sit mylder a f huse. Seinen snoede sig som et hvidt bånd
gennem byen dybt under os. Det mærkeligste ved turen var den forunderlige
stilhed, der var her højt oppe. Man følte sig åndeligt i en befrielses tilstand, og
følte det små ved menneskenes travle rastløse færd.«

F O R LO V E LSE OG Æ G T E SK A B

I efteråret 1878, »en morgenstund kon efter, atje g var kommet hjem fra Paris,
mødte jeg tilfældigt Maria Prahl på Kongens Nytorv«. Han kendte jo den
smukke pige fra musik- og teaterlivet, og havde som nævnt mødt hende i
Vedbæk sommeren forinden. Ved digteren Christian Winthers begravelse i
Frue Kirke i 1876 havde han ikke kunnet få sine øjne fra hende. »Vi talte et
øjeblik sammen, og da vi skiltes faldt som skel fra mine øjne, at det var hende,
hende alene, med hvem je g i fremtiden kunne blive lykkelig«. Den 5. november
traf de sammen igen, »men hun sagde da, at det vist ikke gik an, at vi så ofte
talte sammen. Je g bestemte, at nu skulle det være og bad hende derfor om at gå
ind i Kongens Have, da je g geme uforstyrret ville tale med hende. Det gjorde
hun da, og vi mødtes derinde. Je g var i en nervøs uro ved tanken om, hvad hun
ville svare, når jeg friede til hende. Vi gik ned ad en lidet befærdet gang, jeg
standsede op, friede ogftkja! Nu var det som om en skillevægfaldt imellem, og vi
gik en lang tur i Østre Anlæg, jublende glade, og vi blev hirnigt rutinerede i at
sige »du« til hinanden. Vi gik arm i arm vor første tur på Strøget fulgt a f
forbavsende blikke fra venner og bekendte, og je g var ikke så lidt stolt a f min
smukke kæreste. Hun indtog alle ved sit livlige væsen, og Hartmann sagde, »vi
håber ej, at vi har mistet en ven, men at vi har fået en veninde«. Maria var seks
år yngre end han, og brylluppet skulle stå året efter, i 1879; men Grand
jean var alligevel betænkelig ved sin lidt usikre stilling, selv om han var
meget arbejdsom. Han skrev f.eks. klaverudtog til Peter Heises (1830-79)
store opera »Drot og Marsk« og til andre lignende værker, og han kompo
nerede et hefte med sange til tekster af H olger Drachmann.
I sommeren 1879 var de til fødselsdag hos Marias fader, kaptajn Clau
dius Prahl. Festen foregik ombord på sejlskibet »Gylfe«, der havde afløst
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Fig. 5. Axel Grandjean, 31
år, og Maria Prahl, 25 år.
Forlovelsesbillede fra
1878.

»Hamlet«. De sejlede op langs Øresundskysten helt til Helsingborg. Bryl
luppet stod i Holmens Kirke den 5. november 1879 præcis på årsdagen for
forlovelsen: »Efterhånden samledesfølget i kirken. Nu ventede vi en lille stund,
der forekom mig som en evighed, men endelig brasede orglet, spillet a f Gade, og
ind trådte Maria ved sin faders arm. Hun så ikke så frisk og glad ud som. ellers,
men var meget bleg a f sindsbevægelse«. Bryllupsfesten fandt sted hos Grandjeans svigerforældre, der boede på Set. Annæ Plads, og snart »blev Maria
igen den glade pige og fik sine røde kinder igen. Vi modtog nu gratulationer, og
det var pudsigt at se Haralds befippede ansigt, da Maria i sin glæde gav ham et
ordentlig smækkys, hvad der kom ham overraskende«. Middagen fulgte med
taler og sange, »men je g tænkte kun på, at Maria nu var min. Efter kaffen
listede vi os bort uden at sige farvel til andre end Marias forældre, og vi mere fløj
end gik ned a f trapperne, og afsted gik det på længslens vinger. Da vi kom til vort
nye hjem, havde alle beboerne illumineret trapperne. Jegfør'te Maria op, og vi så,

at hele lejligheden var oplyst, lun og hyggelig, og v i så alle de smukke blomster og
brudegaver«. T il sidst mumlede Grandjean sagte for sig selv på fransk,
»enfin seuls« (endelig alene).
Det første år i deres eget hjem på Nørregade 35, 2 .sal, nød det nye
ægtepar stor selskabelighed. Grandjean komponerede og underviste, og
som belønning for sin første opera havde han fået fribillet til Det kgl. Tea-

Fig. 6. Maria
Grandjean nyder
sommerlivet i Hil
lerød, hvor familien
havde lejet en lej
lighed pa Frederiks
borg Slot. Billedet
er fra 1889, det år
hvor Grandjean op
tog sine første foto
grafier.
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ter to gange ugentlig. Maria blev gravid, men oplevede en meget be
sværlig fødsel den 5. september 1880. I nogen tid havde hun haft svære
smerter og, »op ad dagen tog veeme nu til i voldsomhed, og Maria lå i stadige
heftige smerter. Da vores Lege så, hvordan det stod til, hentede han straks sine
instrumenter. Hvad hendes moder og jeg led i disse timer, kan ingen, der ikke
selv har oplevet det, tænke, ogjeg udmalede mig i min fantasi alle de skrækkelig
ste fødselshistorier, je g havde høn om. Da der i løbet afen times tid ikke viste sig
nogen forandring, blev Maria bedøvet, anbragt på et bord, og endeligforløst med
en stor og tyk dreng. Je g var så betaget a f hele affæren, at barnet i øjelikket var
mig fuldstændig ligegyldigt, det var for mig kun Marias liv, der stod på spil, men
da hun var bragt til ro og barnet lagt i sin vugge ved siden a f hende, gik det lidt
efter lidt opfor mig, at jeg havde fået en søn, der bar mit navn, og var frugten a f
Marias og min kærlighed.« D er fulgte to måneders sygeleje for den nybagte
moder, og kort efter flyttede de til en bedre lejlighed i Holbergsgade
nr. 17, 4. sal, hvor de blev boende resten af deres dage. Den 5. november
1880, præcis et år efter brylluppet, døbtes den lille Poul Bredo Grandjean.
Sommeren 1881 tilbragtes for en del på Øresund på svigerfader, kaptajn
Prahls dampskib. De gik i land i Skodsborg med Marias moder og spiste
frokost hos »Konen« i Skovløberhuset.
Samme år komponerede Grandjean sin anden opera »Colomba«. Den
blev antaget af Det kgl. Teater, men kunne først komme op året efter. Da
han kort efter havde mulighed for at komme en tur til Stockholm, søgte
han at få operaen antaget her. Han henvendte sig ligefrem til kong Oscar
den 2., der velvilligt talte med ham. Grandjean vendte imidlertid hjem
med uforrettet sag, men havde haft en dejlig uge i Sverige. Operaen havde
dansk premiere den 15. oktober 1882 og gik otte gange. Den var tilegnet
den svenske konge, der som tak kort efter sendte ham en guldmedalje.
Den byttede de dog senere til seks spiseskeer. Grandjean havde vist store
fremskridt i forhold til den første opera, men besøget var utilfredsstil
lende, og han var meget skuffet over det begrænsede antal opførelser, der
blev operaen til del.
1 1882 fødtes deres datter Karna. Denne fødsel var meget nem i forhold
til den første, og deres huslæge sagde muntert »ja, øvelse gør mester«. Året
efter fik Grandjean en henvendelse fra sin gamle ven, forlagsboghandler
Ernst Bojesen i Nygade, der forberedte en pragtudgave af samtlige H ol
bergs skuespil, en jubeludgave med illustrationer. Den skulle være af
sluttet i 1884, i 200-året for Holbergs fødsel. Grandjean fik som opgave at
samle og nedskrive den musik, sangstrofer og danse etc., der var blevet
benyttet ved opførelsen af Holbergs skuespil. På teatret fandtes imidlertid
så godt som intet. Han måtte derfor indsamle oplysninger fra de ældste
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nulevende kunstnere heriblandt Phister og fru Heiberg, der begge kunne
huske mange ting. Mange ældre skuespillere og sangere bidrog til op
gaven, hvorved et interessant musikstof og musikhistorisk dokument blev
bevaret for eftertiden. Han fik udbetalt et anseligt honorar, og bladene
roste meget hans arbejde, »som måske vil bevare mit navn fo r efterverdenen
mere end mine egne kompositioner«.
Seks år var gået, siden Grandjean første gang var landligger på Søllerødegnen; men i 1883, »da sommeren nu stundede til, talte vi med moder om
at tage på landet sammen med hende og tante Gine, hvad vi jo alle og ikke
mindst børnene ville have godt af, og efter megen søgningfandt vi da en passende
bolig hos Madame Jørgensen i Trørød, hvor vi i 1878 havde tilbragt så behagelig
en sommer, og sidst i maj flyttede vi da derud«. Madame Jørgensen var enke
efter høker og husmand Hans Chr. Jørgensen og havde købmandsfor
retningen i det stadig eksisterende hus på nuværende Trørødvej 59.16 »Vi
blev nu her til sidst i august og havde en dejlig tid, thi egnen var jo smuk, vejret
tog vi som det faldt, og børnene trivedes godt. Vi kom jo ofte til flere a f vore
bekendte, der boede i nærheden. Conrad Møller'7 ejede en villa i Trørød, og gamle
Hartmann boede i Nærum på det gamle sted tæt ved gadekæret, hvor han i
mange år havde haft sommerophold. En dag, da vi havde været der til middag,
gav det sig til at øse ned, da vi skulle hjem, og da vi jo havde over en halv times
gang, blev Maria udstyret med Hartmanns lange regnfrakke ogftk en skrække
lig havehat afftru Hartmann på, og vi travede da afsted i øsende regn, mens de to
gamle stod i døren og lo ad os. Vi havde så mange smukke dage og særlig prægtige
solnedgange, som vi betragtede ft'a vor hyggelige havestue. Vi var jo også tit med
svigerfader på sejltur op ad kysten«. Under opholdet i Trørød færdigkomponerede Grandjean et stort korstykke med orkester, »Trækfuglene«.
Senere i 1883 fødte Maria deres tredje og sidste barn, datteren Lili. I
1884 blev han bedt om at overtage Studentersangforeningens dirigent
post. Det medførte en del aktiviteter: Øveaftener, koncerter og rejser,
ligesom han blev involveret i meget af hovedstadens musikliv. I forbin
delse med arbejdet blev han ofte inviteret til middage, udflugter og andre
sammenkomster. Den længste rejse gik til det sydlige Jylland, hvor han og
studenterkoret gav flere koncerter på en glad og til tider lystig pinsetur.
Ved forårstid gik sangforeningens skovtur til Skodsborg, hvor kaffen blev
indtaget, og siden fulgte middag i Rådvad. Gamle Hartmann kom kø
rende fra Nærum til Rådvad og deltog i festlighederne. N år han senere
drog hjem, og vognen rullede bort, kunne studenternes hurraråb høres
langt væk. Grandjeans korværk » Trækfuglene« skulle nu opføres ved en
stor koncert på Casino, og » Gilde ønskede, atje g selv skulle dirigere. Han var
meget omhyggelig og mente, det var bedst, at vi gik ind i Casino fo r at se, om alt

Fig. 7. Axel og Maria i dagligstuen i deres hjem i Holbergsgade i 1893, fotograferet af Axel Grandjean.

var i orden. Nu viste han mig, uagtet jeg vidste det f>ra prøverne, hvor hvei~t
instrument sad, ja jeg måtte endogså gå op på dirigentpladsen og vise ham,
hvorledes jeg bukkede for publikum. Hvor denne omhu for de mindste ting
lignede den store mester«.
I 1884 brændte Christiansborg. Hele byen var i oprør og strømmede til
brandstedet for at hjælpe. På grund af bygningernes store højde var sprøj
terne tildels magtesløse. Grandjeans kunne følge den uhyggelige og gru
fulde begivenhed fra deres 4. etage i Holbergsgade. Ved et mirakel gik kun
to menneskeliv tabt, men branden havde været så voldsom, at Wedel
næste sommer fortalte, at papirstumper var dalet ned på markerne i Søl
lerød, så langt havde vinden ført dem.
Senere samme år fejredes Holbergs 200 års fødselsdag med megen
festivitas. Grandjean var i ugevis fuldt beskæftiget som dirigent og arran
gør ved festforestillinger og koncerter, og »engang komjeg først hjem kl. fire
om natten efter en anstrengende dag, hvorje g havde været i kjole og hvidtfra kl.
otte om morgenen«.
I 1885 opførtes hans 3. opera »/ møllen« på Det kgl. Teater. I al ube28

mærkethed gik den kun tre aftener, men han havde fra nu af fribillet til
teatret fire gange ugentlig på livstid. Ved samme tid gav den populære
svenske sanger Eilgot Lange nogle koncerter i København, og han blev
engageret til at synge ved en hofkoncert til Kongens fødselsdag. Han bad
Grandjean om at akkompagnere sig. De ankom til Amalienborg, og blev
ført op i selskabssalen, hvor alle de kongelige, ministrene med deres fruer
samt hoffets damer og herrer var samlet. I den ene ende af lokalet stod et
flygel, og gæsterne sad rundt omkring som i et privat hus. Grandjean fik
lejlighed til at tale med både Kongen og Dronningen, og i sine erindrin
ger gengiver han noget af samtalerne lidt ironisk, som var det en scene i et
teaterstykke: »Ved et ophold under- koncerten, undet hvilket der blev budt for
friskninger, postejer og salater-, kom Dronning Louise nu hen til mig. Hun tog
sig just ikke godt ud nærued, da de gamle træk ved hjælp a f sminke og andre
skønhedsmidler kæmpede fo r at synes ungdommelige. Hendes samtale med mig
var nærmest en monolog, da hun var meget tunghør, d r o n n i n g e n : »jeg hører,
at det er Dem, der har komponeret den nye opera, der blev opført forleden. Den
var nydelig, rigtig nydelig«, etc. etc. Nu kom Christian den p. hen til mig.
k o n g e n : »Jeg hører, at den nye opera » I Møllen« er a f Dem. Det morede mig
meget at overvære opførelsen«, g r a n d j e a n : « Deres Majestæt erindrer måske
det gamle stykke »Møllen i M arly«, der ligger til grund for operaen?« k o n g e n :
»Javist, javist, De har vel rejst meget i udlandet?« g r a n d j e a n :, »ja Deres
Majestæt, je g har været i Paris, Wien og Dresden«, k o n g e n : »og i Leipzig?«
g r a n d j e a n , »ja, men jeg har ikke studeret der, je g er uddannet i vort eget
konservatorium under Gade og Hartmann. De mindes måske en opera »Colomba«, som je g har skrevet, og som blev opført for nogle år siden«, k o n g e n ,
»javist, har De også skrevet den, je g troede, at den var a f en helt anden Grand
jean, godsejeren, er De i familie med ham«? g r a n d j e a n , »Ja, hansfader og min
var fætre«, k o n g e n , »han dødejo som ung mand for nogen tid siden«, g r a n d 
j e a n , »ja, og i disse dage er just hans enke død«, k o n g e n , »er hun det! Det var
underligt, når han var i teatret, kunne man ikke undgå at lægge mærke til ham,
da han havde sådan en ejendommelig måde at hoste på. Deres familie stammer
vel egentlig fra Frankrig, navnet tyderjo derpå?« g r a n d j e a n , »ja, Deres M a
jestæt, vi kom hertil, da det nantiske Edikt blev ophævet i 1685«.
Sommeren 1885 blev atter tilbragt ved Søllerøds Øresundskyst: »da det
var blevet bestemt, at vi den sommer skulle bo sammen med moder og tante Gine,
havde je g lejet en god lejlighed i Vedbæk hos en vognmand Sørensen«. Dennes
hus » Christiansminde« var en forløber for det senere Vedbæk H otel.'8
»Der var gode værelser og en net lille have med smuk udsigt over sundet, og vi
havde en rar sommer derude. Vor nærmeste nabo var gamle professor Paulli, kgl.
kapelmester, og ligeledes boede Christian Heering med familie demde, så vi
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havde jo gode bekendte om os. Sommeren forløb udmærket, og børnene tumlede
sig hele dagen i den friske luft og trivedes godt. Lili havde nu læn at gå og
stolpede om i leg med de andre to, og de var gudskelov raske hele tiden. Maria og
jeg nød også godt a f de herlige bade, og hver morgen gik børnene morgentur med
mig i Enrum Have og var henrykte ved alt det nye, de så. Je g søgte på disse ture
at åbne deres øjne for blomster, dyr, og hvad vi ellers traf på, og de udviklede sig
daglig. Da det den sommer var 40 år siden, at svigerfader begyndte at sejle, var
vi alle med ham til middag ombord, hvad der naturligvis var en stor fornøjelse
for børnene«.
Den 14. maj 1885 fyldte J. P. E. Hartmann 80 år. Hartmann blev hyldet i
Rådvad af musikerforeningen »Fermaten«, som Grandjean havde været
medlem af siden stiftelsen i 1883. Det var et uforglemmeligt øjeblik, da
han kørte afsted mod Nærum, og alle de tilstedeværende sang »Snart er
natten svunden«, så det kunne høres langt ind i skoven. Efter festlighe
derne spadserede Grandjean i den smukke forårsaften tilbage til Vedbæk.
Han komponerede også under sit sommerophold, og som tidsfordriv be
gyndte den da 38-årige komponist at skrive sine erindringer. Han skrev
om sin barndom og tidligste ungdom.
Samme efterår fik han tilbudt at blive fast dirigent på Dagmar Teatret.
H er forberedtes en sensationel forestilling: Griegs »Peer Gynt«. Edvard
G rieg (1843-1907) opholdt sig i København hele vinteren. Grandjean
gjorde hans bekendtskab, og de kom godt ud af det sammen. »Han var jo
en betydelig kunstner, dygtig, energisk og ærlig, men en del ilter og påståelig«.
Premieren i begyndelsen af 1886 forløb godt, og både G rieg og bladene
udtalte sig yderst positivt. Grandjean havde tidligere fundet de »norske
klange« lidt stereotype, men havde med tiden lært at sætte pris på Griegs
musik. »Gade så jo lidt skævt til den store lykke, Grieg gjorde både ude og
hjemme, og i tidens løb dannede der sig en kløft mellem disse to. Gade sagde
engang, »et stykke med kaviar smager godt! To stykker også, men ikke at spise
andet end kaviar, det bliver fo r meget, sådan er det med Griegs klange«. Grieg
fortalte mig, at da han første gang viste Gade nogle a f sine klaverstykker, sagde
denne ironisk, »skal det være norsk?«, »ogfra den dag åbnede der sig en afgrund
mellem, os«. Grieg elskede og beundrede derimod i høj grad Hartmann og ytrede,
»Gade er en nedgang, Hartmann en bestandig opgang«.«
»Peer Gynt« gik hele 36 gange, og sidst på sæsonen holdt »Fermaten«
en stor flot fest til ære for G rieg og hans hustru. De 80 gæster blev først
budt til et lille taffel, og derefter overværede de en stor koncert, hvor
blandt andet pianisten August Winding spillede igen efter flere års fravær
på grund af sin sygdom. Efter koncerten satte man sig til bords til en
overdådig middag, hvor serveringspersonalet var klædt i danske, norske
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og svenske nationaldragter. »Gamle Hartmann holdt nu en ud?nærket tale til
Grieg og hans hustru, hvorefter Grieg takkede med en skål for Hartmann og
Gade. Hans tale selv var meget god, men han anbragte i den en lidt ondskabsfuld
bemærkning om den »Fermat« (lås), Danmark i 400 år havde holdt om. Norge.
Tilsidst læste Holger Drachmann et meget smukt afskedsdigt til Grieg«. Griegs
tilknytning til Søllerødegnen blev ikke glemt. Det var under et som
merophold på Mothsgården i hjertet af Søllerød By, at G rieg i 1868 skrev
sin verdensberømte klaverkoncert i a-mol.19
I sommeren 1886 var Grandjean for femte gang på landet, og for første
gang tog familien ophold i »Griegs Søllerød«: »nogen tid efter flyttede vi på
landet til Søllerød og boede der sammen med moder og tante Gine. Børnene var
jo henrykte over at se haven med deres bugnende rigdom a f frugt. Lili var jo nu
over to år og højst pudsig, hvorved tante Gine hvert øjeblik udbrød, »det er sgu en
dejlig tøs«. Vi havde både megen nytte og fornøjelse a f sommeren, og børnene
udviklede sig både legemelig og åndelig ved alt det nye, der mødte de?n herude i
den smukke egn. Vor have stødte op til præstegårdshaven, og da vi jo fra Hart
manns hus kendte pastor Wedel, en fin og hyggelig elskværdig mand, og hans
lmstru Emma, kom vi a f og til ind til dem. Fru Wedel var en højest original
dame, fu ld a fliv og lystighed, og hun og Maria fandt straks hinanden, men det
var dog først nogle år senere, at vi kom disse elskværdige mennesker tæt ind på
livet. Kun moder sværmede ikke særligt for naturen, så hun kedede sig under31

tiden, men vi tog da på nogle udflugter.« Allerede i august måned måtte
Grandjean, hvor nødigt han end ville, give afkald på noget af den smukke
natur og idyl og daglig tage toget frem og tilbage mellem Holte og K ø 
benhavn for at starte prøverne til den nye sæson på Dagmarteatret. Han
skulle dirigere operetter og skuespilmusik, og »Landsoldaten« kom til at
spille hele sæsonen, ialt 129 gange. Det var en pine for ham at dirigere det
samme stykke aften efter aften, og han gjorde det kun for indtjeningens
skyld. Resultatet blev, at han, trods stor popularitet hos musikere og øv
rige personale, valgte at stoppe ved sæsonens slutning. »Det var en for
ringelse a f mine indtægter, somje g hårdt trængte til, men det var uudholdeligt at
blive ved«.
Sommeren 1887 blev også tilbragt i Søllerød By: »Med lettet sind forlod
jeg da Dagmarteatret og glædede mig til at få teaterstøvet rystet a f mig i det
dejlige Søllerød, hvor vi denne sommer skulle bo samme sted som, året før. Som
merenforløb desværre ikke så godt somforrige år, da vi havde en del sygdom med
de gamle, men børnene var heldigvis raske og trivedes godt, og vi havde megen
glæde a f omgangen med Wedels og gamle Hartmann i Nærum, hvor vi en aften
tilbragte en fornøjelig tid sammen med Frue Kirkes kor. Vi mødte også flere
gange hans søn Em il Hartmann. Han var jo højst aparte, et frygteligt sludderhoved men ganske morsom, og han kunne komme med ganske træffende be
mærkninger. Således sagde han en aften ved et selskab, da gamle Hiirtmann
spurgte, »skal vi ikke have lidt musik?«. »Nej fader! Je g kan ikke tro, at det
morer skrædderne, når de kommer sammen, at sidde og sy bukseknapper i, det
har vi nok a f til daglig«. »N å! J a ja «, sagde den gamle, og der blev ingen
musiceren. En dag kom gamle Lieben,20 med hvis døtre je g nogle år havde
spillet, herud, da han havde tilbudt mig at ville male et billede herudefra, imod
atje g igen underviste en a f hans døtre. Han tog nu en skitse a f udsigten fra højen
i haven mod Søllerød Sø, og udførte så efterhånden et maleri, hvorpå han an
bragte alle børnene som staffage. Det blev meget vellykket, og er os stedse en lille
erindring om de mange dejlige dage, vi tilbragte på dette smukke sted. »Ved at se
Lieben male havde je g fået den ide at prøve på at male et par partier herudefra,
og det gjorde je g da også, og de er jo også i al deres ufuldkommenhed en lille
erindring om stedet«.
I 1888 søgte han en opslået stilling som korsyngemester ved Det
kgl. Teater, men den gik desværre til en anden, skønt Grandjean ansås for
bedre kvalificeret, og trods at han havde fået to fremragende skrifdige
anbefalinger af både Hartmann og Gade. M en han lå ikke på den lade
side, han komponerede klaverstykker, en ouverture, nogle vokalkvartetter,
en kantate og skuespilsmusik, hvilket alt sammen blev opført. Ved en
koncert, hvor flere af hans sange var blevet fremført, sagde Gade bagefter
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Fig. 9. Udsigten fra Søllerød Præstegårds have mod vest over »Præstelandet«, 1887. Maleri af Georg Emil
Libert. Det er Grandjeans tre børn Poul, Karna og Lili der ses midt i billedet. Maleriet tilhører Søllerød
Museum.

så højt, at de omkringstående kunne høre det, »tak Grandjean fo r de sange,
de var nydelige«.
Fra 1888 og frem til de to Søllerød-år 1895-96 skete der ikke de store
forandringer i Grandjeans karriere og privatliv. »Maria fyldte jo nu 35 år og
var bestandig livlig og frisk som en ung pige og fyldte sin plads i h uset som den
mest omhyggelige og opofrende moder for børnene, som hun elskede overalt, så i
vort hjem var vi fuldkommen lykkelige. Det eneste, det kneb med, var de vel
signede penge og så et støire åndeligt arbejde for mig selv«. Familiens landop
hold foregik i 4 somre på Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor de lejede en
lejlighed og havde fri adgang overalt på slottet. Det var netop i sommeren
1889 i Hillerød, at Grandjean første gang nævner fotografering, »da unge
fru Lorck havde lånt mig sit fotografiapparat, lykkedes det mig efter nogle
mislykkede forsøg at lære at bruge det, ogjeg tog nu og senere en mængde billeder
både fra vore sommerophold og fra von hjem, og vi har hei~ved mange mor33

somme situationer fra de forskellige år«. På grund af familiens noget usikre
økonomi var det dog ikke alle år, at det blev til et sommerophold i N ord
sjælland.
Grandjean noterer hyppigt dødsfaldene inden for teater- og musikver
denen: I 1889 døde Hartmanns anden hustru Thora. Hun blev begravet i
Garnisons kirken, og pastor Wedel, der jo hørte til familien, blev hentet
fra Søllerød for at forestå begravelsen. Han holdt en meget smuk tale over
hende. I 1890 døde Gade og fru Heiberg samme dag.
I 1891 begyndte Grandjean arbejdet på sin fjerde opera »Oluf«. Men
han, »følte en underlig tomhed ved ikke at have noget rigtigt at gøre. Je g havde
jo ikke så mange informationer (undervisning) som je g burde ønske, børnene
kostede stadig mere, og jeg levede under et økonomisk tryk, der var i høj gi'ad
hæmmende«. Han tog imod tilbudet om at dirigere Handels-og kontorist
foreningens sangkor, idet han trængte til enhver indtægt. Dette arbejde
var kun lidt tilfredsstillende, men han mødte dog her mange elskværdige
og fornøjelige mennesker. 1 1894 blev helaftensoperaen »Oluf« opført syv
gange på Det kgl. Teater. Den havde en vis succes, og Grandjean var
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Fig. 10-12. Komponisten Grandjean forsøgte sig
som maler i Søllerøds idyl i 1887. De tre motiver,
der er indsat i et kulisseagtigt »Triptykon«, viser
udsigten fra det lejede hus i Sødalen neden for Søl
lerød By. Det første viser udsigten over Søllerød
Sø, hvor bygningen i det fjerne er den for længst
nedrevne tjærefabrik ved Søengen. Det andet bil
lede viser udsigten mod Barbererens hus fra vin
duet i det lejede hus på Søbakkevej, Shangri-La.
Tredie billede er et motiv fra den omgivende K ir
keskov. Maleri i privateje.
På bogens omslag ses Grandjeans fjerde kendte
maleri fra Søllerødegnen, 1887: Søllerød Gadekær
og Fogedgården.

tilfreds, men de moderne indstillede kritikere fandt den gammeldags. L i
gesom hans tre forrige operaer er den ikke blevet opført siden. Samme år
var de »ej på landet, så det yør-eii trist sommer ganske at undvære sommerophol
det, som jeg sætter så stor pris på«.

SO M RE I SØ L L E R Ø D 1 8 9 5 OG 1 8 9 6

De to somre i Søllerød i 1895 og 1896 stod altid siden for familien som de
bedste af alle, og det er netop fra disse to år, at hans fremragende fotogra
fier fra Søllerød stammer. Det var familiens to sidste sommerophold på
Søllerødegnen, og da den nu 48-årige Grandjeans liv og karriere ændrede
sig væsentlig i tideii efter, opleves disse to somre næsten som de to »magi
ske år«. I sine erindringer har han skrevet langt mere udførligt om denne
periode end ved tidligere sommerferier. I det følgende lader vi Grandjean
selv fortælle historien om de magiske Søllerød-somre:
1 8 9 5 : »Da sommeren nu stundede til, og vi året fø r ikke havde været på landet,
ville vi jo gerne se efter en lille lejlighed og fandt den da i Søllerød hos snedker
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Fig. 13. Fra Sølle
rod landsby ved
foden af kirkebak
ken med vejen, kal
det Søbakkevej, til
Øverød. Til venstre
Drewsens hospital,
midtfor Barbere
rens hus, og til
højre den ældgamle
Prinsesseskole, kal
det Søbakkehuset. I
baggrunden skimtes
villa Solbakken.
Dette foto samt alle
de følgende er op
taget af Axel
Grandjean i som
rene 1895 og 1896.

Fig. 14. Søllerød
Kirkegård med kir
ken i baggrunden
og noget af præste
gården til højre.
Foto fra den gamle
afdeling 2, umid
delbart nord for
kirken.
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Fig. 15. Søllerød
Kro: »De unge i

Søllerød fandt på, at
de ville have lidt
dans, og man mødtes
da efter aftensmaden
på kroen«.

Fig. 16. Børnene
ved Søllerød Gade
kær, med Foged
gården i baggrun
den. Sammenlign
med Grandjeans
maleri fra 1887 på
årbogens omslag.
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Fig. 17. Skolen i
Søllerød mellem
Mothsgården og
kirken. Personerne
er lærer Busch med
familie. Forrest i
billedet anes lidt af
gadekæret. Skole
huset blev nedrevet
i 1966.

Fig. 18. Nitræshøj
ved Søllerødvej,
fotograferet mens
der endnu var 9
træer på den da
fotogene oldtidshøj.
Det er Maria
Grandjean, der
muntrer sig i for
grunden. Højen
findes i temmelig
forfalden tilstand
ved nuværende Søl
lerødvej 92.
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Fig. 19. Landligge
ren Grandjean har
indtaget scenen på
et af Søllerødegnens mange sten
gærder, veltilpas og
afslappet.

Fig. 20. Gårdsplad
sen på den gamle
Sollerodgård, der
blev nedrevet i 1907
og siden genopbyg
get som Søllerød
Slot. Grandjeans
søn Poul Bredo og
hunden Pjap.
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Rasmussens enke, hvor vi jo tidligere havde boet i den store villa sammen med
moder, nu lejede vi et lille hus foran denne, hvor lejligheden jo var indskrænket,
men hvad gjorde det, når vi blot havde den smukke natur og vore gode bekendte
om os, og vi havde desuden adgang til vor tidligere store have, der hørte til
villaen, hvor nu grosserer Richter, hvis kone var en god bekendt a f Maria, boede.
Vi tog allerede ud tidlig i maj, da Poul og Kama jo nu var så store, at de kunne
tage ind til skolen med toget. Ved siden a f os boede grosserer Ströyer med familie,
som vi stiftede bekendtskab med, og det var meget elskværdige folk, som vi i
adskillige år fonsatte omgangen med.21 Da Hartmann 14. maj fejrede sin 90 års
fødselsdag, fandt der i den anledning en række festligheder sted, hvortil vi var
inviteret. De <?o år trykkede ham, ikke, og han var tilsyneladende ikke trættet.
Da han nu ved pinsetid flyttede ud til sin gamle sommerbolig i Nærum, var der
rejst en æresport ved indkørslen til gården, og her blev han modtaget med en
velkomsttale og sang a f byens bøm, og i sin tak udtalte han håbet om e?idnu i
nogle år at komme til at bo i Nænmi. Hos Wilhelm Hansens musikforlag havde
vi flere gange truffet overretssagfører Tegners12, og da de i Øverød havde købt en
villa »Solbakken«, tra f vi dem igen, og da deres børn var jævnaldrende med
vore, stiftede vi nærmere bekendtskab med dem, og vi kom sammen en del år.
Kort efter at Kama var fyldt 15 år, fik Tegners og vore pigebørn den ide at
arrangere en sommerfest til fordel for det daværende asyl23, og efter mit råd blev
det bestemmelsen at stille nogle tableauer i skolestuen for at være uafhængig a f
vejret. Forestillingen bestod a f en lille prolog, der blev fremsagt a f Kama og
Henha Tegner. Derpå kom nogle tableauer, hvis begyndelsesbogstaver dannede
navnet Søllerød som følger: S (snehvide) 0 (ølmand) L (lommetyv) L (lotteri) E
(elverhøj) R (rødhætte) 0 (ørefigen) D (Danmark). Derpå spillede Hertha Teg
ner et lille stykke på violin, og tilsidst sang Poul i kostume som Skytte Lars sine
viser fra »fastelavnsgildet«. Det hele gik meget fornøjeligt, blev gentaget dagen
efter og indbragte asylet 54 kr. Fomden Tegners var der jo Wedels i præ
stegården, der bidrog til at gøre os sommeren så behagelig, thi vejret var hele
tiden i høj grad regnftddt og koldt. Fra vort tidligere ophold i Søllerød og fra
Hartmanns hus kendte vi jo Wedels, men først denne sommer kom vi hinanden
nærmere, og børnene færdedes ligeså meget i præstegården som hjemme og svæl
gede i alle dens haves herligheder. Fru Wedel var jo stadig den samme livlige,
noget forstyrrede person som tidligere, og det var utroligt, hvad hun kunne finde
på fo r at more pigebørnene, der da også var begejstrede for hende. Snart sad hun
om aftenen med dem oppe i et træ og fortalte historier, snart var de i hønsehuset
fo r at hente æg til æggesnapse, ja , en gang fandt hun på at klæde Kama ud i sin
moders brudedragt, hvad dog Wedel ikke syntes rigtig om. Hun var kon sagt
midtpunktet i alle densfornøjelser. Hendes mand var jo en modsætning til hende,
elskværdig, stilfærdig lyttede han med et lunt smil til alle Emmas historier, men
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Fig. 21. Hovedper
sonerne samlet på
præstegårdens ve
randa. Siddende til
venstre J .P.E. Hart
mann, overfor pa
stor Frants Wedel
og Emma Wedel.
På trappetrinene
Karna og Lili
Grandjean. Til
højre fru Seidelin
og Maria Grand
jean på havebæn
ken.

Fig. 2 2 .1 præstegår
den: »Vore prægtige

præstegårdsfolk bi
drog til at gøre os
somrene så behage
lige, deres gæstfi'ihed
var ubegrænset«.
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Fig. 23. Emma We
del i præstegården.
Alle i sognet el
skede hende for
hendes menneske
lighed og lyse sind:

»det var utroligt,
hvad hun kunne
finde på for at more
pigebørnene, der da
også var begejstret for
hende. Hun var
midtpunktet i alle de
resfornøjelser, hun
var liv og lyst«. Selv
fik hun aldrig børn.

syntes han så, at det gik lidt vel vidt, trommede han sagte på bordet, ogf in Wedel
aßrod da leende: »Så! Nu trommer han!« og stoppede op i sin fortælling. Året
før havde Wedel haft den ulykke, at der gik koldbrand i hans ene ben, som derfor
måtte sættes af, og nogle år efter mistede him a f samme årsag det andet og endte
sit liv som krøbling, men stadig lige mild og elskværdig. I denne sommer gik han
ogje g morgentur sammen, og da han var en højst dannet mand, havde jeg ofte

Fig. 24. Pastor We
del ved den smukke
indkorsel til præ
stegården. Emma
Wedels mand var

»det fineste og hyggeligste menneske, man
kunne tænke sig.
Elskværdig og stilfær
dig lyttede han med
et lunt smil til alle
hendes historier«.

glæde a f disse ture, der gerne endte med, atje g gik hjem i præstegården med ham
og drak morgenkaffe. På grund a f sin svaghed havde Wedel været nødt til at tage
en kapellan, Tolderlund-Hansen, som fint Wedel kaldte »lille præst« og som var
en hyggelig tilvækst i huset. Præstegården og dens beboere var som sagt lyspunktet i vor sommer, og navnet Søllerød kan aldrig nævnes, uden at vi dermed
forbinder navnet Wedel. Da Lorchs den sommer lå på landet i Skodsborg på
badehotellet, blev gamle fn i Lorchs fødselsdag fejret der a f den gamle kreds.
Maria og je g spadserede derover, og om aftenen blev vi hentet a f en vogn fra
kroen, og børnene kom i den overfor at hente os, og vi havde en dejlig køretur i
den smukke sommeraften. I august fandt en lille koncert sted i Søllerød Kirke til
fordel fo r det påtænkte asyl, som fru Tegner havde arrangeret. Kapelmusikus
Ludvig Holm assisterede med en violin solo, hr. Tegner sang til sinfines akkom
pagnement, je g spillede et solostykke fo r orgel og akkompagnerede fru Vendele
Sørensen. Besøget var godt, og overskuddet til asylet blev J5 0 kr. Da tableauerne
i skolen havde været så vellykket, fandt fru Tegner på, at vi skulle lave nogle
lignende til dens børnebal, og denne gang sktille vi lave navnet »Solbakken«,
Poul skulle synge sine viser som sidst, og jeg lavede en lille prolog, der blev
fremsagt a f alle pigebørnene og hed »1 regivejr«. Bømeselskabet løb nu meget
fornøjeligt a f og prologen og tableauerne gjorde megen lykke. Da skolelæreren
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Fig. 25. Rasmussens
hus på Søllerødvej,
sommeren 1895:

»Vi lejede os ind i en
lille lejlighed hos
snedker Rasmussens
enke«.

Fig. 26. Præstens
køer og karlen på
præsteengen ved
Søllerød Sø.
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Fig. 27. Hverdag
foran Sollerodgård.
Det gamle Søllerødgårds bygninger,
opført i slutningen
af 1700-tallet, lå
helt ud til Søllerødvej.

Fig. 28. Poul Bredo
Grandjean og få
rene ved Søllerød
Sø neden for præstebakken. Det
endnu beskedne in
dustrianlæg, »Sødal
Vaskeri«, ses for
enden af søen midt
i billedet. Det blev
nedrevet i 1974.
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Busch24 i Søllerød, gerne ville have lidtfrihed, spilledejeg for ham et par søndage
i Søllerød kirke, og da der hveranden søndag var gudstjeneste i Vedbæk kirke, tog
jeg sammen med Wedels derover og spillede en søndag. Je g blev da indbudt
sammen med dem til middag hos grosserer Grøn, og det morede mig at se hans
meget omtalte smukke landsted, hvor særlig vinterhaven var smukt arran
geret25 Fortiden os var der kun få gæster, og vi havde det meget hyggeligt. Fru
Wedel, derjo bestandigfandt på noget nyt, foreslog nu, at vi skulle gøre en rigtig
lang fodtur sammen, og den blev i sandhed lang. Vi travede afsted om for
middagen over gennem Rude skov, hvor vi spiste vor medbragte frokost, derpå
over Hørsholm ned til Rungsted, hvor vi så afventede dampskibets komme og
sejlede med det til Skodsborg, men nu var vi trætte, og det sidste stykke hjem til
Søllerød var drøjt, og det undrede mig, at Kama og Lili kunne gå så langt. Da vi
nu kom udasede til Søllerød, var vi til middag hos Wedels, og når der undtages,
at vejen var fo r lang, havde det været en rar tur. A f og til var jo gamle
Hartmann i præstegården, hvor vi da var sammen med ham, og vi var jo også
ofte i Nærum hos ham. Siden Thoras død havde frk. Seidelin bestyret huset forham, og da han jo var forbavsende flink a f sin alder, kom alt snart i den gamle
gænge, og han så a f og til gæster hos sig. Som vært var han jo hyggelig, og han
begyndte ofte middagen med at sige, »Ja je g vil ikke byde Dem velkommen, thi
hvis De ikke var det, havde jeg jo ikke indbudt Dem!« Flan holdt sig åndsfrisk til
det sidste og havde tit en spøg på tungen og forstod at give et godt svar. En dag,
da han tog Maria til bords, sagde hun spøgende, »Skal jeg have den ære at have
en storhans tilbords?« »Åh, det kommer De såmænd let over!« svarede han med
et lunt smil. En særlig hyggelig dag havde vi engang i Nærum, idet den gamle
henimod aften bad fru Winding om at synge et par a f hendes moders sange.16
Winding satte sig nu til klaveret og akkompagnerede fint og sjælfuldt sin kone,
der med en lille stemme, men net sang de gamle sange, som den gamle hørte på
hensunken i mindet om sin første lykkelige ungdom. I løbet a f sommeren havde
Marias broder Johan købt en villa på vejen fra Flolte til Øverød, hvor de dog kun
blev boende i nogle år. Tidligere havde de boet i et hus »Rentforkert«27 tæt ved
Holte Kro, men den nye villa var jo rummeligere og havde en dejlig udsigt over
Søllerød Sø, hvorimod haven var en skråning, hvad der jo var besværligt. De
blev da også kede a f at bo der og tog til byen. Da vi havde holdt Pouls fødselsdag
5. september, tog vi ind, efter at vi havde været ftre måneder på landet og haft
godt a f den fi'iske luft og det stille liv«.
1896: »Da sommeren nu nærmede sig, kunne børnene jo ikke tænke sig nogen
større glæde end at komme ud igen til Søllerød med den smukke natur og vore
gode venner, og Maria og je g havde da været ude at leje et par værelser hos
skolelærer Busch i skole?i, men noget før vi skulle flytte ud, fik vi underretning
om, at hans søn var meget syg a f en hjertelidelse, så det var tvivlsomt, om vi
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Fig. 29. Tidlig mor
gen på Søbakkevej
neden for hulvejen
med Drewsens H o
spital til højre.
»Madam Pære«
kaldtes denne om
vandrende sælger
ske, der boede i
Øverød. Hun havde
sine grøntsager og
frugter på en skub
kærre, hvorfra hun
indtil 1906 falbød
sine varer. Hvis folk
ville handle med
hende, måtte de gå
ud til hende.

Fig. 30. Barbererens
hus neden for kir
kebakken lige over
for Grandjeans
sommerbolig,
Shangri-La, i 1896.
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Fig. 31. Det gamle
landsted Mothsgården, opfort i slut
ningen af 1600-tallet, ved gadekæret
og bvbrønden. I
dag huser Mothsgården Søllerød
Museum.

Fig. 32. »Skovlyst«
på nuværende Søllerødvej nr. 15 skif
tede siden navn til
»Æblegården«. I
sine fotoalbums har
Grandjean kaldt det
»Antons Hus«. I
nabohuset indlo
gerede Axel Grand
jean sig med sin fa
milie i 1895.
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Fig. 33. Geels skov
1895. 12. februar
1894 hærgedes hele
landet af en vold
som orkan, som
overalt satte sine
tydelige spor i sko
vene. Store partier
blev fuldkommen
raseret, og selv året
efter var opryd
ningsarbejdet ikke
tilendebragt.

Fig. 34. Papirfabri
kant Christian
Drewsen, son af
den berømte fabri
kant, landøkonom
og politiker J.C.
Drewsen (17771851), døde 97 år
gammel i 1896. Her
bæres den sidste
papirfabrikant fra
Strandmøllen til sin
grav på Sollerod
Kirkegård af gamle
bønder og arbej
dere.
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kunne få værelserne. Dette var jo en skuffelse fo r børnene, og vi tog da demd og
fik os løst fra lejemålet hos Busch og lejede i stedet for et lille hus, som consid
Hansen, der ejede Søllerødgård28, havde ladet opføre forrige sommer. Det lå ved
foden a f Kirkebakken på vejen til Øverød, var småt men hyggeligt, og vi havde
en smuk udsigt over engen til Kirkeskoven. Vi var jo lidt betænkelige ved, at det
lå så lavt og fugtigt, men heldigvis blev det en usædvanlig tør og varm sommer,
så vi følte ingen gene deraf. Her var vi vore egne herrer, og vi tog da derud i maj
under børnenesjubel. De traf deres kammerater fra i f or, Ströyers og Tegners, og
vi havde jo vore prægtige præstegårdsfolk, så sommeren forløb på det bedste. Da
Dronninggård og Næsset det år var gjort tilgængeligtfo r publikum, blev musik
foreningen »Fennatens« skovtur henlagt til Jægerhuset ved Furesøen. Det ligger
jo smukt og er bygget i en hyggelig landlig stil og var stærkt besøgt. Landopholdet
var frlcl a f fornøjelser, og at denne sommer var usædvanlig varm, var særlig
behageligt. Ligesom året før arrangerede fru Tegner en kirkekoncert for asylet,
men denne gang indbragte den kun 190 kr. Chr. Petersen spillede en solo for
bratsch, fin Falkenberg og hr. Westberg assisterede med et par sange, og jeg
spillede et par orgelstykker. Den store fornøjelse, børnene tidligere havde haft a f
deres tableauer, tilskyndede dem atter igen at lave nogle lignende. De spillede en
lille komedie »Viggos gulddrøm«, der havde stået i børnenes juleroser, og derpå
fulgte de 6 følgende tableauer: »Dansende romerinder« (Lili og Marie Busch)
»Sorteperspillerne« (Kama, Gerda og Kai Ströyer) »Askepot og hendes søster«
(Lili og Astrid Ströyer) »Pjerrot og Columbine« (Kama og Corfitz) »Strikketime hos bedstemor« (Poul og Gerda Larsen) »Danmark« (Kama, Lili, Marie
Busch, Gerda og Kai Ströyer). Forestillingen blev gentaget to gange fomden en
generalprøve fo r betaling, og overskuddet blev go kr., der gik til asylet. Til
forestillingen havde je g skrevet en prolog. Da der jo ikke boede så få familier i
Søllerød, fandt de unge på at ville have lidt dans, og det blev da arrangeret
således, at man mødtes efter aftensmad kl. 2 1 på kroen, hvis sal var dekoreret
med flag og grønt, og få en svingom. Der var henved 80 deltagere, og det hele
forløb meget fornøjeligt. Ude i haven var der dækket borde, og her blev serveret
is, kaffe og deslige, og da vejret var smukt sommerligt, holdt det ud til ud på
natten. Nu stundede sommeren, der havde været usædvanlig smuk og varm, mod
enden, og vi havde alle haft rigtig glæde og nytte a f den. Alle havde vi været
raske, og børnene havde tumlet sigfin morgen til aften, og Maria ogjeg gik vore
smukke ture, bestandig ledsagede a f vore to vennerfra året før, to små foxterrier
Gak og Nulle, der høne til på Søllerødgård, og som straks, når vi flyttede ud,
daglig gav møde hos os og tilbragte dagen og undertiden natten med hos os. Je g
tilbragte jo også megen tid med at fotografere, og da Gerda Ströyer-29 havde et
udmærket mørkekammer, der stod til min disposition, hjembragte jeg en stor
mængde billeder til erindring. Pouls fødselsdag gik a f i al stilhed, da han jo var i
5°

Fig. 35. Præsteparret kører ud.

Fig. 36. Præstens
vogn på Søllerødvej.

Si

Fig. 37. Den 91årige Flartmann på
vej fra Nærum til
gudstjeneste i Søl
lerød en søndag
morgen.

Fig. 38. Fløet bjer
ges på Søllerødgårds marker ved
Søllerød Sø.
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Fig. 39. Høloftet i
Søllerødgårds lade
fyldes op til borger
skabets store for
nøjelse.

Fig. 40. Om aftenen
skal køerne ned til
søen og vandes.
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Fig. 41. Madam
Anton fodrer høns
ved det gamle hus
mandssted på Søllerodvej.
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Fig. 42. Jens Skov
løber og kone ved
huset i Kirkesko
ven.
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Fig. 43- Bagervog
nen kommer, på
Søbakkevej. Grandjeans sommerbolig i
1896 til højre. Fo
tografen står med
ryggen til hulvejen
og kirkebakken.
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Fig. 44. Anton og
hans søn i en hyg
gelig passiar foran
»Æblegårdens«
endnu eksisterende
bygninger.

Fig. 45. Maj måned
1895 ved nuvæ
rende Søllerødvej
nr. 17 ved siden af
»Æblegården«.
Sommergæsterne
flytter ind hos
snedker Rasmus
sens enke. Karna og
Lili ser til, mens fa
miliens ting bliver
bragt ind i huset.
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Fig. 46. Grandjeans
glider straks ind i
landsbyens harmoni
og rytme. Her taler
fra venstre Lili,
Karna og Maria
med fru Lorch ved
havelågen til deres
sommerbolig på
Søllerødvej.

Fig. 47. Også året
efter falder familien
godt til, her i det
lille landliggersted
»Shangri-La« ne
den for kirkebak
ken, nuværende Søbakkevej 29.
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Fig. 48. Axel og
Maria føler sig godt
tilpas, og er klar til
at begive sig ud i
landsbyen og nyde
den landlige idyl.
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Fig. 49. Maria har
besøg »ved køkken
døren« på Søllerødvej.

Fig. 50. »Vor bolig«,
anfører Grandjean i
sit fotoalbum i
1896.

Fig. 51. Poul Bredo
og hunden har fun
det en skyggeplads i
Shangri-La’s have.
Barbererens hus
skimtes til venstre.

61

Fig. 52. Drewsens
hospital, som
Grandjean kalder
»Sygehuset«, Lili og
Kama optager hur
tigt kontakt med
det gamle fattighus’
ældre beboere.
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Fig. 53. Emma
Wedel og Maria
Grandjean på sce
nen. Disse to pragt
fulde kvinder fandt
naturligvis hinan
den.
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Fig. 54. Emma med
en storkeunge, Ma
ria og hunden, fra
den tid da der
endnu kom storke
til Søllerød og slog
sig ned i kirketår
nets rede hvert år.

Fig. 55. »Wedel og
jeg hver dag gik
morgentur sammen,
og da han var en
højst dannet mand,
havde jeg meget
glæde af disse ture«.
Pastor Wedel havde
fået sat sit ene ben
af efter koldbrand,
men gennemførte
fortsat sine kirke
lige forpligtelser
ved kirken i Sølle
rød og kapellet i
Vedbæk.
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Fig. 56. Morgen
turene »endte gerne

med, atjeg gik hje?n
i præstegården med
ham og drak mor
genkaffe«. Et ta
bleau eller tidsbil
lede anno 1895. Fra
venstre: Wedel,
Emma, Karna, Ma
ria, Grandjean og
Lili.

Fig. 57. Hartmanns
hus i Nærum set fra
haven. Utallige
gange gæstede
Grandjeans den
store mester i hans
sommerdomicil ved
Nærum Gadekær.
Hartmann står i
døren med fru Seidelin. Til højre for
trappen Maria
Grandjean og en af
hendes døtre.
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Fig. 58. På vej hjem
fra et besøg hos
Hartmann, Maria
og en af dotrene på
vejen ved gadekæret
i Nærum. Hart
manns hus, der tra
gisk nok blev ned
revet i 1930, ses
baggrunden.

Fig. 59. Den stadigt
eksisterende villa
Solbakken på Carlsvej nr. 2 øst for
Søllerod Sø foto
graferet under et
besøg i 1896.
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Fig. 60. »Vi havde i
København flere
gange truffet over
retssagfører Tegners,
og da de i Øverød
havde købt en villa
»Solbakken«, traf vi
dem igen, og da deres
børn var jævnald
rende med vores, kom
vi sammen en del«.
Maria til venstre
ved kaffebordet hos
Tegners.

Fig. 61. Liv og
glade dage foran
»Sygehuset«, Drewsens Hospital, ved
Sollerod So. Bornene var med til at
arrangere velgørenhedsforestillinger til
fordel for »de gamle

på Sygehuset«.
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Fig. 62. Poul Bredo
interesserer sig
mere for hestene på
gårdspladsen i Søllerodgård.

Fig. 63. Selv
Grandjean slår sig
løs foran kammeraet, når Pjap skal
have kødben.
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Fig. 64. Kama har
fødselsdag, og ko
medien er i gang.

Fig. 65. Der danses
og leges i præste
gården, mens livet
stille og roligt fort
sætter afslappet og
uanfægtet i bag
grunden.
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Fig. 66. Poul Bredo
holder sit guitarspil
ved lige i sommer
ferien, mens hans
jævnaldrende kam
merat Kai Strøver
fra » Olufgården«
lytter.

skole, men bedst som vi sad om, aftenen og skulle se at komme til ro, hørte vi
puslen ude i haven og kort efter høje brøl og latter, og så var det alle hans unge
bekendte, der komfo r at gratulere. De kom nu ind, fik kage og punch, og det blev
sent, førend de atter forsvandt«.

E F T E R SØ L L E R Ø D -SO M R E N E

I 1897 modtog Grandjean som opmuntring det Ankerske Legat, som
betalte et halvt års ophold i Tyskland med fri adgang til operaerne. »Man
mente, at en rejse kunne fis k e mig op, da je g i det sidste år var blevet meget
nervøs a f skuffelser og næringssorger«. I april gik rejsen til Berlin: »Dagene
gik med at vandre rundt i alle Berlins museer, men for mig gjaldt det kun om at
få ende på dagen, og mine tanker var altid hjemme. Ellers gik je g ene omkring,
og hele opholdet blev kun kedsomhed«. Hvilken forandring i forhold til hans
tidligere udenlandsrejser, hvor han havde været begejstret hver eneste
dag. Det eneste lyspunkt var, da Maria besøgte ham i ti dage. Hun havde
aldrig været i udlandet, og de følte det begge som en bryllupsrejse. Siden
blev Dresden besøgt, men Grandjean blev kun væk i tre måneder. Den
resterende del af rejselegatet blev anvendt det følgende år til en tre måne
ders sommerrejse.
I 1899 fejrede Det kgl. Teater sit 150 års jubilæum. Kulturministeriet
gav en stor middag på Skydebanen, og Grandjean var inviteret i sin egen
skab af dramatisk komponist. Men det blev nu efterhånden klart, at
Grandjeans virke som komponist, underviser, akkompagnatør samt til
fældig medvirken i forskellige musikalske sammenhænge, denne tilværelse
som free lance, nu ikke længere kunne fungere økonomisk. Den døde
sammen med 1800-tallet, ligesom mange af de mennesker, han havde
kendt og arbejdet sammen med. Phister var død i 1896, Emil Hartmann i
1898, August Winding i 1899, den sidste blev begravet i et smukt gravsted
ovenfor Søllerød Sø på Søllerød Kirkegård. Den 29. april samme år døde
Grandjeans moder næsten 89 år gammel. »De sidste par år var hendes
åndsevner taget a f og vi, der holdt a f hende, ønskede intet andet, end at hun
måtte få fred. Da je g som dreng undertiden tænkte på den mulighed at miste
moder, stod den tanke fo r mig som noget a f det skrækkeligste, der kunne ske, og
nu, da det var sket, føltes det nærmest som en lettelse. Hun. havde gjort altfor os,
og støttede mig ved enhver lejlighed«. I marts 1900 døde den 94-årige H art
mann. Ved begravelsen havde hans datter Emma Wedel syet en pude af
hvidt silketøj fra hendes moders brudekjole, hvorpå der var broderet en
laurbærkrans hyllet i sørgeflor.
Grandjean var efterhånden den sidste af den gamle skole, det ny år-

Fig. 67. Axel og
Maria Grandjean,
»fin de siécle« i
Søllerød.

Fig. 68. Grandjean
læser lektier med
Poul Bredo.
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Fig. 69. De to her
lige piger, Karna og
Lili, 13 og 14 år
gamle, nyder den
dejlige tid i Sølle
rod.
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Fig. 70. Børnene
opfører tableauet
»Danmark« midt i
Søllerods natur.
Der er en hel række
billeder fra disse
små teaterspil i
Grandjeans fotoal
bums. Grandjean
havde fri fra sine
forpligtelser ved
teatret, når han op
holdt sig i Søllerød.
Måske ubevidst
iscenesatte han sine
fotografier, men
optræden - det var
børnenes sag.

hundredes mand var han ikke: »Den reklamefyldte og hæsblæsende tid« pas
sede ikke til den beskedne komponists indstilling til tilværelsen. Depres
sion og personlig krise fulgte; men »det gamle ord, når »nøden er størst er
hjælpen nærmest«, fik je g 7~et at sande, dajeg blev antaget som korsyngemester på
Det kgl. Teater, just som fremtiden i økonomisk henseende så mest trøstesløs ud
for os«. Det skete i efteråret 1899 og, »bladene var enige om, at jeg var den
rette mand på den rette plads«. Aviserne talte om hans »store musikerdygtig
hed, hans levende teaterinteresse, hans rige erfaring og hans fortræffelige egen
skaber, en ualmindelig sympatisk personlighed, som sikkert kun har venner«.
Samtidig blev hans moders hus solgt, hvilket gav en fast årlig indtægt, og
»stemningen var nu steget i hjemmet«.
I 1901 opførtes Grandjeans femte og sidste opera »Helgensværdet« på
Det kgl. Teater. Det blev ingen succes, og han indså, at både sujettet og
musikken var noget gammeldags, og han følte, at tiden var løbet fra ham.
Imidlertid fulgte nu en række gode år for Grandjean som korsyngemester.
Selv om det ikke var som skuespiller og heller ikke mere som komponist,
var han dog endt på teatret. Han og Maria og deres tre børn trivedes godt
i deres hjem i Holbergsgade, som lå få hundrede meter fra Det kgl. Tea
ter, og de havde en stor omgangskreds. De kom nu atter på landet hver

sommer, men som nævnt aldrig mere til Søllerød. I stedet var de i H il
lerød, Faxe Ladeplads, Vallerød, Snekkersten, Skotterup, Espergærde,
Hellebæk, Tibberup og Asminderød, ofte flere somre hvert sted. Under
disse sommerophold var badning blevet deres største fornøjelse. I 1904
var de indbudt til konfirmation hos Marias broder Johan, »der havde købt
en villa ved Søllerød Sø, hvor de boede hele året, og her tra f vi efter längere tids
forløb fru Wedel igen. Hun var jo den samme livlige men noget forstyrrede
person som tidligere, men var dog blevet gammel, og den sidste halve snes år
havdejo været drøjefor hende på grund afpastor Wedels hårde sygdom, i hvilken
han jo også mistede det andet ben, så han var jo nu en stakkels krøbling men
mærkværdig nok livlig og åndsfrisk«. Den 5. november samme år fejrede
Grandjeans sølvbryllup. »Da vi vågnede om morgenen, forærede jeg min kære
Maria det bedste, je g havde, nemlig den diamantring, som moder gav mig i
18^6, da min første opera »De to armringe« gik første gang på Det kgl. Teater,
og som jeg havde båret siden. Vi havde lovet børnene ikke at komme ind i stuen,
førend der blev kaldt på os, og da klokken var henad otte, åbnede de spisestuedøren, og ind til os lød da sang fra alle de gæster, der var så tidligt på færde. Vi
drak nu kaffe sammen med dem og modtog lykønskninger, og derpå gik Maria og
jeg en tur hen i Kongens Have til det sted, hvor vi for 2 6 år siden knyttede vor
forbindelse. Vi måtte dog hurtigt hjem igen for at modtage de mange gaver,
blomster og telegrammer, som kom«. Om aftenen havde de indbudt mange
gæster og »for at live lidt op havde jeg lavet et program, der var en kopi a f Det
kgl. Teaters, og hvorpå alle gæsterne var opført som optrædende«.
Fra 1905 udvidedes hans arbejde på teatret, idet han skulle dirigere
skuespilsmusik, vaudeviller samt nogle balletter. I sæsonen drejede det sig
om en eller to aftener om ugen. I sommeren 1906, da familien lå på landet
i Snekkersten, fik Grandjean underretning om pastor Wedels død: »Til
ham og hans hjem i Søllerød knyttede der sig for os alle de bedste sommerminder,
vi havde, og han selv var jo det fineste og hyggeligste menneske, man kunne
tænke sig, og hans kone var jo liv og lyst, så det var et sjældent hyggeligt hjem at
komme i. Da vor have stødte op til præstegårdens, var vi der tidlig og silde, thi
Wedels gæstfiihed var ubegrænset. Børnene svælgede i havens herlige frugter, og
fi~u Wedel førte dem om i al slags lystighed, så de mindedes disse somre, som de
bedste a f alle. Uagtet Wedel i de sidste år var blevet en stakkels krøbling ved at
miste begge benene, bevarede han dog til det sidste sit milde elskværdige sind.
Han blev under den største tilslutning begravet på Søllerød kirkegård, hvor han
selv havde udset sig et gravsted, og befolkningen omfattede ham, der havde været
deres præst i henved 40 år, med den største hengivenhed. Da Wedel i de sidste år
på grund af.sin svaghed havde taget sin afsked, var de flyttet til et sted, der lå ved
siden a f vor tidligere bolig, og her blev fim Wedel ved at bo efter hans død«.

1 1 9 1 1 blev Grandjeans søn Poul Bredo gift med en norsk pige Adelheid
Junge. Parret bosatte sig i Peder Skramsgade tæt ved Holbergsgade. Poul
Bredo Grandjean havde arvet interessen for musik fra faderen og havde
gennemgået et treårigt kursus på musikkonservatoriet 1898-1900. Men
det var dog som historiker, med speciale i personalehistorie, at han skabte
sig en karriere. I 19 10 blev han ansat som registrator i Rigsarkivet, hvor
han især blev berømmet for sine slægtshistoriske og heraldiske arbejder.
Også Karna og Lili var nu voksne piger på omkring 30 år, og det krævede
mere plads. Det var derfor meget belejligt, at familien i 19 13 fik mulighed
for at udskifte deres lejlighed på Holbergsgade nr. 17, 4. sal til højre med
den noget større lejlighed 4. sal til venstre. Fra 19 14 reducerede Grand
jean sit krævende arbejde, idet han alene fik ansvar som syngemester for
kapellet, men ikke længere for koret. Grandjean noterer, at det var i det
ulykkelige år, da den sidste rest af uskylden forsvandt, og krigen i løbet af
kort tid udviklede sig til »den største katastrofe, verden nogen sinde har set«.
I marts 19 17 fyldte Grandjean 70 år, og han var genstand for stor
opmærksomhed fra mange sider. Han modtog utallige gaver: En guld
kæde, cigarer, vin, og sølvtøj. Griegs enke, Nina Grieg, indfandt sig per
sonligt med blomster, og han fik en sølvcigarkasse fra det samlede perso
nale på D et kgl. Teater, 88 havde været med. Desuden indløb der breve
fra private venner og gamle skolekammerater. Om aftenen skulle han
dirigere på teatret, og »dagen efter modtogje g ridderkorsetfra kong Christian
den 10. Audiensen fandt sted i stueetagen i Christian den p .’s palæ, og efter at
have ventet en times tid, komjeg ind til Kongen, der stod ret op og ned i den store
havesal. Han gratulerede mig til fødselsdagen og spurgte mig nu om, hvorledes
je g havde været ved teatret og sagde, at han var blevet forbavset ved at læse i
bladene, at jeg i sin tid havde debuteret. Han spurgte mig, om det ikke var svært
at dirigere til sangene, når publikum lo og klappede, men, tilføjede han, der må
jo gå en meget grundig indstuderingforud, og det erjo en streng tjeneste, De har,
og dermed var audiensen forbi«. Senere på året »i begyndelsen a f september tog
Maria ogjeg en dag ud til Vedbæk efter indbydelse a f fru Lorck30, idet hun havde
skænket en villa med tilhørende have til et rekreationshjem fo r kvinder. Da det
var adskillige år siden, vi havde været i Vedhæk, var der bygget så meget, og der
var sket så store forandringer, at det ikke var til at kende igenfi'a den tid, vi selv
havde boet i Trørød og Vedbæk, men det var jo også en menneskealder siden«'.
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Fig. 71. Det officielle foto
af Grandjean i Lynges
musikhistorie fra 1917.

A F SK E D I

1918

I foråret 1918 indgav Grandjean sin afskedsbegæring på grund af alder.
Den i.jun i dirigerede han kapellet for sidste gang, og da han kom ned i
orkesteret, var dirigentpladsen pyntet med blomster. Ved en reception
bagefter i skuespillerfoyeen var der flere taler, og han blev rost for sin
»tidlig vakte og uforandrede interesse for teatret, hans trofasthed i alle forhold og
hans hyggelige forhold til personalet«. Grandjean fik selv det sidste ord og
talte om, hvor langt hans erindring strakte sig tilbage, og hvor mange han
havde set, der nu forlængst var forsvundet: »Ligesom der så at sige i alle
forhold er sket store forandringer, således har kunsten i nutiden fået et andet
præg, andre idealer og andre former. Men lad nu mit sidste ord her på teatret
være et ønske om, at man i fremtiden vil tage det bedste a f det gamle og det bedste
a f det nye samt en opfordring til at udbringe et leve for min gamle kærlighed:
den danske skueplads«. D et var en underlig følelse for ham at skulle stoppe
på teatret, men »mange udmærkede kunstnere var borte, den hyggelige arbejdsfred var afløst a f en planløs jagen f 'a det ene til det andet, og tonen imellem
personalet var gået kendelig tilbage. Desuden havde je g de sidste par år følt mig
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som en fremmed«. Samme år udkom en betydelig bog af Gerhardt Lynge,
»Danske komponister i det 20. århundredes begyndelse«, hvor det blandt andet
siges om Grandjean: »Hans første kompositionsopus stammer fra 18 71. Efter
den tid har han med flid udnyttet sit talent også som komponerende kunstner og
kan nu se tilbage på resultaterne: 47 opus, derforuden forskelligartede vokalvæ?'ker og klaverstykker omfatter balletter og operaer. Foruden dette har Grandjean
skrevet en hel del sange og musikstykker til skuespil på Casino og Det kgl. Teater
samt arrangeret en mængde sagerfor klaver. Det er således en meget omfangsrig
virksomhed, den aldrende kunstner har bag sig. Som komponist holder han sig
nær det klassisk danske tilsat galliske ingredienser. Hans udpræget lyriske musik,
der er blevet til i en overgangstid, er ikke skoledannende, men indeholder, set i sin
isolation, mange frisksansede træk i fid d kunstnerisk form, den er hyggelig og
køn, gør indtiyk ved skønhed og hjerte«.1 '
I 1918 endte så den store krig, som »von land havde været så lykkelig at
være bleven f r i for at komme med, og ikke nok med det, men Sønderjylland, der
for bestandig mentes tabt, fik nu håb om at kunne knyttes igen til moderlandet«.
Året efter udkom Grandjeans erindringer »Spredte minder«. Den lille bog
blev velvilligt omtalt i pressen, og han modtog adskillige anerkendende
breve.
Axel Grandjeans store erindringshåndskrift slutter først i 1925, så at
sige midt i en sætning, »idag den 16. april døde min broder Harald så ret
pludselig,...«. Herfra har vi ikke den store viden om hans sidste år. Døtrene
Karna (1882-1962) og Lili (1883-1971) blev hjemme i Holbergsgade hele
deres liv, ingen af dem blev gift. Også de havde arvet musikaliteten, og
begge var dygtige til at spille guitar og mandolin. De blev engageret
mange steder, endog på Det kgl. Teater. Desuden gav de undervisning, og
spillede med i flere private ensembler. Lili var en tid ansat i biblioteket på
Politiken. Grandjeans barnebarn, grevinde Helle Moltke (f.1912), datter
af Poul Bredo Grandjean, erindrer lidt fra sin barndom om bedsteforæl
drene, som jo boede lige om hjørnet. Hun fortæller, at de to børnebørn,
broderen Adam og hende selv, var deres yndlinge. Axel Grandjean sad dog
oftest i det fjerneste værelse, da hjemmet med tiden blev meget domineret
af de tre kvinder: Hans kone og de to døtre, Karna og Lili, der var »to
skrappe tanter«. M en han elskede at fortælle om gamle dage, og han
kunne blive rasende og slå i bordet, når talen var om den nye musik. Der
var altid en tjenestepige i hjemmet, Helle Moltke mindes ikke at have set
sine bedsteforældre i køkkenet.
Den 9. marts 1927 skrev Politiken »komponisten Axel Grandjean fylder
idag 80 år. Den hyggelige og elskværdige gamle herre med det muntre blik bag
lorgnetglassene vil sikkert selv være den første til at undre sig over, at han
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virkelig nu er blevet så gammel. Rask og rørig, livlig og interesseret ligner han
stadig sig selv med sit lune og sit tørre humør. Han vil sikken idag få at føle,
hvor afholdt han er og altid har været gennem et langt og arbejdsomt liv«.
M aria og Axel fejrede deres guldbryllup i november 1929. To år senere, i
oktober 19 31, døde da Maria dagen efter sin 78 års fødselsdag. Fire måne
der efter, den 9. februar, skrev Lili til en hr. H olger Schou: »Da fa r desvær
re er syg og sengeliggende, har det været ham umuligt at besvare Deres skrivelse,
hvad je g herved beklager, Lili Grandjean«.*1 Kun to dage senere, den 11.
februar 1932, døde den 84-årige Axel Grandjean. Aviserne skrev, »den
gamle og veltjente musiker Axel Grandjean, fhv. syngemester ved Det kgl.
Teater, er død i sit hjem a f lungebetændelse. Som menneske var han afholdt a f
alle, der kom ham nær, og hans død vil gå alle, der kendte ham, til hjerte«.
Maria og Axel Grandjean blev begge begravet på Søllerød Kirkegård på
den egn, hvor de oplevede deres bedste somre.33
N år man idag, mange år senere, står ved deres gravsted, ser man en stor
gravsten, hvor indskriften er næsten helt udvisket. Det er på en måde som
med Axel Grandjeans musik, der i dag er bortvisket og glemt. T il gengæld
har han efterladt sig et helt andet monument fra en svunden tid, og så er vi
tilbage, hvor vi begyndte: hans fotografier.

A X E L G R A N D JE A N SOM FO TO G R A F

Axel Grandjeans billeder fra Søllerød 1895-96 - hvorfor er de så spæn
dende og unikke? Først og fremmest fordi de gengiver en stemning, der
virker ægte og autentisk. Grandjean fotograferede ofte lidt på afstand for
at få så meget med som muligt. Personerne, som næsten aldrig ser direkte
mod kameraet, bliver derved til brikker i helheden, da vi også ser en
forgrund og en baggrund. Hvordan har han fået ideen med de tre planer?
Han kan have observeret de professionelle fotografers metoder; men må
ske har han snarere haft kunstmalernes motiver i tankerne. Vi kender her
viste malerier fra hans hånd, skønt han kun flygtigt har nævnt denne side
af sit talent. Endelig kan man vælge at se hans fotografier som inspireret
fra hans liv ved teatret. Hans »tre-dimensionelle« fotografier bærer autenciteten til trods for præg af iscenesættelse. Hans erindringer går ikke i
dybden, når det gælder den verden, han søgte og fandt gennem alle de
aftener, han tilbragte i teatret som tilskuer. Men han har oplevet tusinder
af forestillinger og har naturligvis set og vurderet utallige og forskellige
kulisser og scenografier. M an må tro, at disse mange scenebilleder har
givet ham en visuel fantasi, som, bevidst eller ubevidst, har inspireret ham
til at fotografere, og på den måde genskabe dem som gode fotografier.

Hans fotografier fra Søllerøds storslåede natur og miljø afspejler på sin
egen måde Det kgl. Teaters kulisser. Men mere end det: De mange bille
der fortæller samlet en historie, bliver selv teater, skuespil, komedie. Det
skyldes først og fremmest, at Grandjean med sine fotografier søgte en
helhed, han ville indfange hele den idylliske landsby med dens mennesker,
dens dagligdag, dens rytme. Denne ide havde han måske allerede første
gang, han begyndte at fotografere under familiens sommerophold i H il
lerød i 1889. Han optog flere billeder af sin familie, tit med slottet i
baggrunden, men da dette motiv er meget kendt og elsket, bliver bille
derne hurtigt postkortagtige. Hans fotografier fra København virker i
reglen private og traditionelle, det gælder f.eks. fotografierne fra Grandjeans hjem (nr. 7a-b). M en på billedet af Hartmann og fru Seidelin (nr. 4)
placerer han personerne i gadebilledet. Et andet foto viser Kongens Have
i baggrunden, sneen i forgrunden, og personerne i midten (nr.8). Disse to
fotos peger derved frem mod Søllerødbillederne. På hans øvrige billeder
fra København har han fotograferet venners og familiens boliger, børne
nes vej til skole etc. Han søgte måske en helhed, men København var jo en
stor by, også dengang.
I Søllerød 1895-96 var hans hensigt at fotografere så mange motiver, så
mange scener, som muligt og at få så meget med på hvert billede, som
kunne illustrere noget af handlingen —handlingen i det teaterstykke fra
Søllerød landsby, hvor Grandjean var instruktør: Først ses stedet, hvor
dele af spillet skal foregå, om sommeren i den ældgamle lille by ved foden
af kirkebakken på vejen til Øverød (13). Derefter er vi kommet op af
kirkebakken, op i Søllerød landsby. Enhver landsby har en kirke (14), en
kro (15), gadekær (16) og en skole (17). Landsbyen har ældre som yngre
historiske levn, f.eks.en gravhøj (18), et stengærde (19) og den største af
gårdene hedder naturligvis Søllerødgård (20). Efter denne indledende
markering af tid og sted præsenteres de vigtigste skuespillere på scenen
(21), og efter de første replikker i stykket mellem præsteparret i præ
stegården (22), oplever vi landsbyens daglige liv. Scenen er skiftet til andre
steder i landsbyen: husene og landstederne, gader, marker, enge og søen
(23-32). Et skuespil hentyder undertiden til virkelige begivenheder: Stor
men i Geels skov i 1894 (33) og Christian Drewsens begravelse i 1896
(34). Scener fra dagliglivet er dog stadig hovedsagen, og man fornemmer
landsbyens ensformige og regelmæssige rytme (35-44). N ye aktører træ
der ind på scenen, landliggerne ankommer, handlingen går over i enkelte
situationsspil eller dialoger (45-60). Derefter opleves en munter stem
ning, som i en komedie (61-66). T il sidst kaldes personerne, efter skue
spillets afslutning, frem på scenen (67-69). Grandjean er jo stykkets isce

nesætter, og vi fornemmer da også, at det ikke altid passer ham at blive
fotograferet, at komme på scenen. Han må have en avis eller en bog at
støtte sig til. Det sidste billede (70) af børnenes små teaterspil midt i
naturen, virker underligt forkert: De kunstige kulisser fra teatret var net
op blevet forvandlet til uforfalsket idyl og virkelighed, og så dukker tea
trets kostumer alligevel op igen!
Tolkningen er naturligvis en hypotese, og måske var det helt ubevidst at
Grandjean iscenesatte og fastholdt »en sommer i Søllerød« på sine frem
ragende billeder. De billeder fra 1895-96, som er vist her, udgor kun en
trediedel af hans samlede fotografier fra de to år. Der er således rig mulig
hed for at »digte« videre på Grandjeans historie fra Søllerød, hvis man
opsøger de øvrige billeder på arkivet i Søllerød.
Som nævnt har Grandjean flere gange i sine erindringer omtalt, at
familien syntes, at disse to somre havde været de bedste af alle. Måske har
han nogle gange fået den tanke, at det var den bedste tid i hans liv over
hovedet, men det er nok en tilfældighed, at hans liv ændrede sig omkring
1895-96, at netop disse to år skulle være et vendepunkt i hans eksistens.
Hans første næsten 50 år frem til 1895 var spændende og fascinerende, et
vidunderligt eventyr: Han var skuespiller, komponist, han var berejst, han
mødte H. C. Andersen og mange andre »udødelige«. Han fik den pige,
han ville have. Han var free lance, og hans liv var utrolig afvekslende, en
dans på roser. M en det holdt ikke, evnerne slog ikke til, økonomien fun
gerede ikke. Måske var tiden efter 1896 i virkeligheden bedre, et helt nyt
eventyr: E t liv med fast stilling, god indtægt og et lykkeligt familieliv med
tryghed og stabilitet og uden højtflyvende planer. Var det mon den til
værelse, han lige fra starten havde dromt om?
Grandjean var komponist, men ikke en af de store. Han er glemt i dag.
Ingen har hørt en tone af hans musik. Han evnede ikke, i sange eller
klaverstykker, at skabe iørefaldende, levedygtige melodier. Hans kormusik
var traditionel og mest til engangsbrug. Hans fem operaer savnede per
sonlig stil og den kunstneriske og musikalske indsigt, der skal til for at
skabe en god opera med vidunderlige temaer og en indfølende person
karakteristik. Hans bedste musik var ballet- og skuespilsmusikken. Den
blev rost og forestillingerne gik i flere sæsoner. Det er den type musik, der
skaber en baggrund, skaber stemning og atmosfære. Samme rolle har
fotografiet. Hans talent har været det stemningsskabende, både musikalsk
og fotografisk. Hvis man skal være naiv og romantisk, ligesom 1800-tallet
selv, Grandjeans århundrede, så forekommer første halvdel af hans liv at
være spændende og tillokkende, ligesom teatrets kulisser, men trods alt,
en kulisse er kun en illusion, ofte blændværk, løgn og bedrag. Anden del af
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eventyret, af hans lange lykkelige liv, var mere jordnært, mere realistisk,
ligesom hans Søllerød-billeder. Vi kan kun gætte på, hvilken lokalhistorie,
vi ville have haft, hvis han var flyttet herop ligesom Ernst Bojesen, eller
havde boet halvdelen af året i Søllerød, som Hartmann gjorde det i N æ 
rum. M en Axel Grandjeans korte ophold i Søllerød til trods, så formåede
han alligevel at forvandle Det kgl. Teaters kunstige kulisser og uvirkelige
univers til et vidunderligt og ægte dokument. Grandjean har efterladt sig
enestående fotografiske vidnesbyrd fra Søllerød: unikke billeder fra det
virkelige liv, det rigtige liv, - som det var engang.

NO TER

1. Hartmanns tilknytning til Nærum er velkendt. Gennem 30 år boede han i det
for længst nedrevne »Hartmanns hus« ved Nærum Gadekær. Se Niels Friis:
»J. P. E. Hartmann« og Bjørn Fabricius: »Luxdorphs og Hartmanns sommer
bolig«, Søllerødbogen 1958.
2. Frants Wedel (1826-1906) var præst i Søllerød fra 1863-97. Hans hustru
Emma (1842-1914) var datter af J. P. E. Hartmann. Se Hans Ellekilde: »Søl
lerød sognepræster i luthersk tid«, Søllerødbogen 1948. Jfr. også Søllerød
bogen 1962-63 om Wedel og Vedbæk kirke, og Niels Peter Stilling: »Vedbæk
Kirke«, 1996.
3. Denne artikel er ved siden af Grandjeans bevarede fotos baseret på Grandjeans håndskrevne beretning i Det kgl. Bibliotek, N y kgl. Samling 3763, 4*.
4. Axel Grandjean: »Spredte Minder«. H. Hagerups Forlag, København, 1919.
5. H. C. Andersen logerede flere gange i Søllerød, Ella og Hans Ellekilde:
»H. C. Andersen i Søllerød juli 1864«, Søllerødbogen 1964-65. Se også
H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875, bd.VI, 1972, om sommeropholdene i
Søllerød 1864 og 1865
6. Holger Drachmann boede flere år senere i villa »Tårnhøj« i Vedbæk i 1881.
Hans Ellekilde: »Odin og hans gamle kæmper«. Søllerødbogen 1962-63. Se
også Gunnar Sandfeld: »Søllerød som det var engang«, 5. samling, 1978.
7. Komponisten Niels W. Gade (1817-90) var sammen med Hartmann 1800tallets største danske komponist. Hans musik var inspireret af MendelsohnBartholdy og Robert Schumann.
8. August Winding (1835-99), komponist og pianist. Indtil han i 1872, 37 år
gammel, ramtes af en alvorlig nervelidelse i armene, havde han været landets
fineste og mest benyttede koncertpianist, også kendt i udlandet. I 1890’erne
var han med sin familie i flere år sommergæst på »Vognmandsgården« ved
Nærum gadekær. Tæt ved, i »Hartmanns hus«, boede hans svigerfader. Se
Gunnar Sandfeld, »Søllerød som det var engang«, 3. samling, 1975, side
67-72.
9. Ernst Bojesen (1849-1925), boede i Holte fra 1890-1912 i den nu nedrevne
villa »Højbo«. En vej i området, der tidligere var en del af den gamle Dron
ninggårds Allé, er opkaldt efter ham. Se Gunnnar Sandfeld: »Søllerød som
det var engang«, 1. samling, 1972, side 62-64, og 2. samling, 1973, side 74-76.
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10. H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875, bd.X (1873-1875), 1975, s. 157.
11. Emil Hartmann (1836-98), komponist, søn af J. P. E. Hartmann, boede
1874-81 i Søllerød på Carlsminde. Se Bodil Neergård: »Min far, Emil Hart
mann«, 1948.
12. En professor Frederik Ferdinand Helsted, Vedbæk, omtales af Gunnar Sandfeld »Søllerød som det var engang«, 5. samling, 1978, side 118 og 128
13. Den store Københavnske vinhandler C.W.F. Bestie (1822-92), se G.Sandfeld,
»Søllerød som det var engang«, 5. samling, 1978, side 194-96. Bestie købte
toldvæsenets Strandridergård og lod den indrette til landsted i 1876, i dag
Vedbæk Strandvej 506. Se Niels Peter Stilling i Bo Bramsen (red.): »Strand
vejen før og nu«, bd. 2, 1995, side 74-77.
14. Kammerherre Sophus Anthon v. Rosen (1819-91), Se Gunnar Sandfeld: »Det
kommunale styre i Søllerød 1841-1978«, bd. 1, 1977, side 68-72. Samme:
»Søllerød som det var engang«, 4. samling, 1976, side 236-40.
15. Vinhandler Georg Bestie (1855-1933) arvede sin faders landejendom og byg
gede sin egen endnu bevarede pragtvilla med Th. Bindesbøll som arkitekt.
Den ny Strandridergård stod færdig i 1895. Den vakte stor interesse og be
undring især blandt kunst- og arkitekturkyndige.
16. Ane Marie Jørgensen (født 1822) blev enke efter H.Chr.Jørgensen i 1877.
Hun førte købmandsforretningen videre indtil ca. 1890 og var en af Trørøds
bedste skatteydere, måske på grund af ekstraindtægten fra landliggerne. Se
Gunnar Sandfeld, »Søllerød som det var engang« 4. samling, 1976, side 113 n 4.
17. Conrad Møller, pianofabrikant, videreførte med held familieforetagendet
Hornung og Møller, grundlagt i 1827 i Skælskør. Se Gunnar Sandfeld »Søl
lerød som det var engang«, 4. samling, 1976, side 11- 12 med et fotografi fra
1894 af Møllers villa med omgivelser. Villaen ligger på Trørødvej 39.
18. Vognmand Niels Sørensen (1842-1934) ejeren af »Christiansminde« i Ved
bæk, se Gunnar Sandfeld »Søllerød som det var engang« 5. samling, 1978,
side 162-65.
19. Om Grieg i Søllerød, Se R. Storaas: »E. Grieg i Søllerød 1868«, Søllerød
bogen 1949, og især den store artikel om emnet: Peter M.M. Christensen:
»En musikalsk sommer i Søllerød 1868«, Søllerødbogen 1994.
20. Om Landskabsmaleren Georg Emil Libert (1820-1908) Se Niels Peter Stil
ling: » 14 malerier fra Søllerødegnen«, 1989, og Laura Jacobsen, »Søllerød set
med malerøje«, 1983, side 45 og 48. Se også Weilbach, Dansk Kunstnerleksi
kon, bd. 5, 1995, side 104-105.
21. Familien Strøyer boede på Olufshøj. Der findes en stamtavle over familien
Strøyer ved Svend Balslev, Søllerød Museums projektgruppe.
22. Overretssagfører G.W . Tegners sommervilla »Solbakken« ligger på nuvæ
rende Carlsvej 2 tæt ved Søllerød Sø i Øverød ikke langt fra kirkebakken.
23. Asylet i Søllerød er det samme som Drewsens Hospital ved Søllerød Sø,
oprettet i begyndelsen af 1800-tallet og først nedlagt i begyndelsen af vort
århundrede i forbindelse med revision af alderdomslovgivningen. Søllerød
første alderdomshjem blev bygget i Trørød i 1919, nuværende Aldersrovej.
24. Jens Carl Busch (1850-99) var lærer i Søllerød fra 1888 til sin død. Gunnar
Sandfeld: »Skoleliv i Søllerød«. Søllerødbogen 1975, side 149 og 163-167.
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25. Gerty Ege: »Familien Grøn på Rolighed«. Søllerødbogen 1973. Se også Niels
Peter Stilling: Vedbæk kirke, 1996.
26. Hartmanns hustru, Emma Wedels mor, Emma Zinn komponerede sange.
27. »Rentforkert« var det gamle navn for skoven ved Holte og Øverød, og en villa
i området havde lånt navnet. Se Gunnar Sandfeld: »Søllerød som det var
engang«, 1 samling, 1972, side 104, og 2 .samling, 1973, side 48-49, 62-63,
120-21 og 126-29.
28. Konsul P. Hansen på Søllerødgård, Se Gunnar Sandfeld: »Søllerød som det
var engang«, 1. samling, 1972, side 38.
29. Gerda Strøyer (1878-1965) var kun 17-18 år, da Grandjean lånte hendes
mørkekammer og selv fremkaldte alle sine dejlige fotografier. Hun boede da
hos sine forældre på Olufshøj. Hun forblev ugift, og var sidenhen ejer af et
hjemmebageri. Venligst oplyst af Svend Balslev, Søllerød Museums projekt
gruppe.
30. Grandjeans havde gennem årene megen omgang med familien Lorck og flere
fra familien nævnes tit af Gunnar Sandfeld: »Søllerød som det var engang« 5.
og 6. samling, 1978-79. Se endvidere bogen af Steffen Lorck, »Der skal held
til at sejle til søs«, 1985.
3 1. Gerhardt Lynge: »Danske komponister i det 20. århundredes begyndelse.
ErikH .Jungs Forlag, Arhus 19x7, side 1 1 3 - 1 1 5 .
32. Dette brev samt aviscitaterne findes i Musikhistorisk Museum, København.
33. Axel og Maria Grandjeans gravsted på Søllerød kirkegård findes på afdeling
114 , grav nr. 267, placering B.

Da telefonen kom til Søllerød
A f Jørgen Berg

Flere a f Jørgen Bergs familiemedlemmer var telefonistinder i telefonens barn
dom på Søllerødegnen. Med dette udgangspunkt har forfatteren indsamlet et
omfattende materiale fra telefonvæsenets arkiver og Erhvervsarkivet samt lokalt
kildemateriale og erindringsstof På de følgende sider skildres telefonvæsenets
udvikling i Søllerød Kommune. Herunder belyses vilkårene for såvel personalet
som fo r abonnenterne - og det mere tekniske - frem til den fuldautomatiske
telefon.
Jørgen Berg har tidligere skrevet i Søllerødbogen om Nærum gårdsskolen
19 50 -1975 (1976), om Paradiskvarteret (1981) og om Paradisets bjælkehuse
(I 993)- Jörgen Berg er født 1925 og var skoleinspektør ved Nærumgårdsskolen
1964-1990.

Samtalestation nr.
17 installeredes år
1883 i Vedbæk Ho
tel på Strandvejen
hosJ.H . Larsen. I
kælderetagen var
indrettet en køb
mandsbutik i for
bindelse med hotel
lets ombygning i
1880. Købmands
butikken blev be
styret af Johs.
Schumacher. Foto
fra ca.1890. Byhi
storisk arkiv.
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SA M T A L E S T A T IO N E R N E I V E D B Æ K OG SK O D SB O R G

Samtalestationer

1883

Berlingske politiske og Avertissements-Tidende bragte tirsdag den 15. maj
1883 en annonce indrykket af »Kjøbenhavns Telefon-Selskab«, som med
delte, at selskabet nu åbnede en række telefonstationer fra Hellerup op
langs Strandvejen til Vedbæk. I løbet af maj nåede man til Hotel Bellevue,
og »de øvrige stationer i Skodsborg, Vedbæk, Ordrup og Lyngby vil blive åbnet
om få dage«. Fortsættelsen lod ikke vente længe på sig, og allerede den
9. juni 1883 fremgik det af en ny annonce, at »fra i dag lørdag den 9.juni er
følgeride landstationer åbnede
:
Station nr. 15, Skodsborg, Hotel Øresund (Skodsborgdal) J . Henriksen.
Station nr. 16, Skodsborg Badehotel. J.A .Strucks sønner.
Station nr. 17, Vedbæk Hotel. J . Larsen.«
De tre telefonstationer var såkaldte Samtalestationer. Herfra kunne man
ringe til folk, der havde telefon, eller folk udefra kunne indtelefonere en
besked til en lokal borger. Denne kunne så få en besked overbragt eller
blive kaldt til telefonen pr. bud mod en mindre betaling. Annoncen for
tæller om de første kunder til samtalestationerne.
» 1 tilslutning til disse stationer:
Lund Chr. T.
For sommeren.
Lund, Jens.
For året.
Meyer, Louis.
For året.
Prior, Oscar.
For året.

Vedbæk.
Vedbæk. Smidstmpgård.
Skodsborg.
Skodsborg.«

Disse initiativrige og velstående forretningsfolk fra Strandvejen er de før
ste telefonabonnenter i Søllerød kommune. Prisen for at kunne benytte
sig af den herlige nye teknik var som følger: »Abonnementskort d 10 kr til
landstationeme gældende for sommer-saisonen 1883 og á 40 kr til samtlige
stationer gældende for indeværende år erholdes på hovedcontoiret«. Det var kun
de mest velstående, og især forretningsfolk, der havde råd til telefon. En
del af disse »lå på landet« i Vedbæk-Skodsborg om sommeren. Dette
fremgik også af Berlingske Tidende den 29. september 1883: »Med udgangen
a f indeværende september måned lukker eftemævnte offen tlige telefonstationer,
nemlig: Skodsborg Badehotel, Hotel Øresund og Badehotellet Vedbæk.«' —Men
stationerne åbnede igen til foråret - telefonen var kommet for at blive.

» K JØ B E N H A V N S T E L E F O N -S E L S K A B «

Kun syv år før telefonen kom til Søllerød i 1883, havde professor Alexan
der Graham Bell præsenteret opfindelsen på Verdensudstillingen i Phila
delphia 1876. Tre år senere, 1879, åbnedes i København Kjøbenhavns By87

En af de første hustelegrafkiosker op
ført på Nørrevold i
1879. Herfra kunne
man indtelefonere
en besked til en af
de andre kiosker i
byen, som derefter
sendte et bud med
beskeden til modta
geren. Det var kun
kioskbestyreren, der
måtte betjene tele
fonapparatet; det
kunne man ikke
overlade til almin
delige mennesker.
Foto KTAS.

C. F. Tietgen (18291901), finansmand.
Tog i 1882 initiati
vet til oprettelsen af
Kjøbenhavns Tele
fon Selskab. Tiet
gen var formand for
bestyrelsen 18821898.

/

og Hustelegraf som via en central i Hotel Royal pr. telefon ekspederede
telegrammer overalt i byen. M an etablerede derudover telefonforbindel
ser, især til kontorer og fabrikker, men også til private abonnenter. Huste
legrafens bestyrer, G .C . Wassmann, troede brændende på telefonens
fremtidsmuligheder, og han forsøgte at få tidens store erhvervsmand,
C.F.Tietgen, til at investere i den ny opfindelse, således at telefonvæsenet
i Kobenhavn kunne udvides. M en Tietgen var helt uinteresseret i dette
nye »legetøj«. Han erklærede sig som principiel modstander af tanken om
at skulle lade sig ringe op af »en hvilkeji som helst urtekræmmerdr eng«.1 Det
blev i stedet et amerikansk selskab, The International Bell Telephone Com
pany., der i 1880 erhvervede eneret til etablering af en offentlig telefonsta
tion i København. Selskabet oprettede abonnentforbindelser til en række
store københavnske erhvervsvirksomheder. Det fik hurtigt ændret Tiet
gens syn på telefonens praktiske værdi og fremtidsmuligheder. På hans
initiativ oprettedes derfor i august 1882 Kjøbenhavns Telefon-Selskab, som
overtog Bell Selskabet med eneretten og alle eksisterende telefonanlæg i
København. Tietgen blev formand for bestyrelsen, og heri indtrådte også
overretssagfører Jean Hansen, Vedbæk, som havde været en af drivkræf
terne bag det danske selskabs oprettelse. Han afløste Tietgen på posten
som bestyrelsesformand i perioden 1898-1902. K T S udvidede ret hurtigt
sit telefonnet over hele København, og kunne glæde sig over et støt sti
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Jean Hansen (18361915). Konferens
råd, overretssagfø
rer og landligger i
Vedbæk. Jean Han
sen var en af de dri
vende kræfter bag
telefonselskabets
oprettelse. Han var
medlem af bestyrel
sen fra 1882 og for
mand i perioden
1892-1902. På Ved
bæk Strandvej ejede
han Villa Veragua.

gende antal abonnenter. I 1894 omdannedes selskabet til aktieselskab un
der navnet K TAS.3
Samtidig hermed oprettedes lokale telefonselskaber på landsplan og
mellem dem etableredes de såkaldte »mellembys« forbindelser. Først
blandt disse var linien langs Strandvejen fra København til Helsingør i
1883, og til denne linie sluttedes telefonstationerne i Skodsborg og Ved
bæk samme år. E t fremstød af betydning for den vestlige del af kommu
nen foregik fem år senere, 1889, da der åbnedes en linie mellem Køben
havn og Hillerød, som Holte central blev tilsluttet i 1895. En samlet
oversigt over udbygningen af telefonlinierne i Søllerød kommune i de
første årtier findes ikke, men kan rekonstrueres efter K TAS’s ansøgninger
til Sognerådet og svarene herpå.4 Mange linier er dog anlagt uden den
skriftlige ansøgning, formentlig efter forudgående mundtlige aftaler. Det
samlede billede af udviklingen er derfor ufuldstændigt, men udviklingens
hovedtræk og udbygningen i de forskellige lokalområder kan dog kort
lægges.
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Københavns Telefonselskab havde den opfattelse, at samtalestationer med
fordel kunne oprettes ved hoteller, hvor mange mennesker færdes. Såle
des også i Skodsborg, hvor hele to stationer blev åbnet i 1883: Samtalesta
tion nr. 15 på Hotel Øresund. Samtaler hertil ekspederedes via station nr.
11, Søhøj i Hellerup. Denne offentlige samtalestation nedlagdes imid
lertid allerede året efter. I stedet tegnede hotelbestyrer Chr. Jensen abon
nement nr. 2016 S for hotellet. S = Strandvejens central. Samtalestation
nr. 16 på Skodsborg Badehotel fik i 1884 nr. 2070 S. J.A .Strucks sønner
oprettede samtidig Badehotellets eget abonnent nr. 2019 S.5
Blandt de få private telefonabonnenter i starten var den velstående
grossererer Louis Meyer, Villa Rex, fra 1884 nr. 2008 S, den ikke mindre
velhavende grosserer Oscar Prior, Villa Solbakken syd for Skodsborg Ba
dehotel, nr. 2001 S, Rådvaddams fabrikker 2060 S og restauratør Blanch,
Rådvad, fra 1884 nr. 2022 S. Fra 1894 ekspederedes Skodsborg-abonnenterne via Bellevue central, der åbnedes i 1893. Tilgangen af abonnenter i
de følgende år er vanskelig at følge, og kredsen kan først med sikkerhed
bestemmes fra 1902, da KTAS trykte den første abonnentfortegnelse for
Skodsborg Central i Telefonhåndbogen. Før den tid var abonnenterne
registreret blandt alle telefonabonnenter i det københavnske område. I

Omtrent på toppen af Skodsborg Bakke, der i folkemunde kaldtes »Kongens
Bakke« lå dette kønne lille kapelhus. Det lå på Strandvejens kystside ved den
nuværende villa Kongshøj (Skodsborg Strandvej 124). Trætte fodgængere kunne
hvile sig i de to hvide bænke og derfra nyde udsigten over Frederik 7.’s grotte og
Palæ. Vejen over Skodsborgbakken blev udgravet i 1930 og i forbindelse med
anlæggelse af et nyt fortov blev huset formentlig fjernet og erstattet med et nyt
kapelhus indgravet i skrænten overfor. Foto ca. 1910. Byhistorisk Arkiv.

1902 var der 40 abonnenter, og en egentlig telefoncentral i Skodsborg har
ikke kunnet påvises før dette tidspunkt.
Vedbæk central
1883-1900.

Samtalestation nr. 17 på Vedbæk Hotel hos J.H .Larsen, nr. 2014 S, var
ligesom samtalestationerne i Skodsborg blandt de første i landet uden for
København. 1 1885 overførtes samtalestationen i følge Telefonhåndbogen
til smedemester Johs. Andersen, der boede på hjørnet af Strandvejen og
den nuværende Gøngehusvej. (Matr. N r. 2V af Vedbæk.) Huset er siden
nedrevet. Det var smedens energiske kone Jensine født Nielsdatter, der
forestod telefondriften.6 Vedbæk Hotel fik ved samme lejlighed nyt nr,
2068 S. I 1888 tegnede overretssagfører Jean Hansen, Villa Veragua på
Strandvejen, abonnement. Han var i øvrigt medlem af K TAS’s bestyrelse
og blev senere formand. Først fra år 1895 bringer Telefonhåndbogen for
København abonnenter med Vedbæk-numre: Vedbæk Hotel er nr. 2, og
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Carl H. M elchior fra Henriksholm er abonnent nr. 3. I 1899 abonnerer
»Hans Majestæt Hellenernes Konge«, der i telefonbogen året efter op
træder som »Kong Georg, Smidstrupgård«: Kongen af Grækenland, Chr.
9.’s søn har Vedbæk nr. 15. I Telefonhåndbogen for 1896 bringes et kort
over det sjællandske telefonnet, og her er Vedbæk Central anført som
central med samtalestation. M en først i år 1900 optræder Vedbæk som
selvstændig central i Telefonhåndbogen med 50 abonnenter.
Telefonliniernes etablering i Vedbæk tog deres begyndelse med op
rettelsen af »stanglinien« på Strandvejen i 1883. Det almindeligt brugte
begreb »telefonpæl« eller »telefonmast« hedder på fagsproget »stang«.
En række af disse stænger med ledninger kaldes »en stanglinie«. I 1895
rejstes en stanglinie fra centralen igennem skoven til Trørød og herfra
sydpå til Nærum. Først to år senere, 1897, søger telefonselskabet sognerå
det om tilladelse til rejsning af denne allerede etablerede linie. Linien til
Trørød forlængedes i 1898 til GI. Holte. I 1901 anlagdes sidelinier fra
Smedemester Johs. Andersen villa på hjørnet af Strandvejen og Engvej (nu Gøngehusvej) i 1884. Her var Vedbæk Central placeret fra 1885 til 1901 i tilslutning til
købmandsbutikken, som blev passet af Signe Andersen, smedens kone. Ved hus
hjørnet ses Johs. og Signe Andersen sammen med døtrene Dorthea og Antoinette,
som senere afløste moderen ved pasningen af centralen. Ukendt fotograf, ca.
1884. Byhistorisk arkiv.
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Antoinette Ander
sen i færd med at
ekspedere en af
Vedbæk Centrals 15
abonnenter i 1896.
Hun var begyndt i
selskabets tjeneste
allerede i 1888 som
fjortenårig. Da hun
i 1903 skulle giftes,
fik hun efter ansøg
ning telefondirek
tørens tilladelse til
at forblive i stillin
gen i endnu to år,
selv om hun var
gift. Det måtte tele
fonistinder ellers
ikke være. 1 1905
blev hun imidlertid
tvunget til at søge
sin afsked og aflø
stes af Henriette
Thelin. Ukendt fo
tograf, 1896. By
historisk arkiv.

Vedbæk Central langs jernbanestien til Trørødvej og en linie langs M aglemosen. I 1904 sluttedes Maltegård til nettet via Trørød.7
Telefonbetjeningen på Vedbæk central blev som nævnt i de første 3 år
varetaget af fru Jensine Andersen, smedemester Johs. Andersens kone,
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men fra 1887 deltog datteren Antoinette (født i 1874) i arbejdet. Så snart
hun i 1888 var blevet konfirmeret, blev hun knyttet tættere til selskabet.8
Endnu var betjeningen af et telefonanlæg en ret enkel sag, og Antoinette
har sikkert også haft tid til ved siden af at hjælpe moderen, der fra 1889
drev købmandsforretning i huset på Strandvejen. I folketællingen 1890
står hun opført som »Telefoninde«.9
T il kontrol med de mange nyoprettede telefoncentraler og deres perso
nale ansatte KTAS »Inspektricer«, som aflagde uanmeldte besøg i mar
ken. Resultaterne af deres observationer indførtes i en såkaldt »inspektionsjournal«.10 De drejede sig i hovedsagen om vurderinger af persona
lets præstationer, af teknikken og om forslag til forbedringer.
Under omtalen af de enkelte centraler nævnes i det følgende enkelt
heder fra årene 1899-1901, hvor bestræbelserne på at trimme de mange
mindre centraler intensiveredes. Fra inspektionsprotokollen citeres: »Den
i~¡.6.i8()<) kl. 1 / inspiceret Vedbæk central. A lt i orden. Lokalet rent og vel
vedligeholdt. Det synes at være en stor gene, at samtaleskabet er inde i selve
lokalet, da samtalerne kan høres ganske tydeligt. Frk. Andersen meddelte, at
publikum ofte har klaget over dette forhold«. D er skulle dog gå en rum tid,
inden KTAS løste problemet på en tilfredsstillende måde. E t års tid se
nere, i september 1900, var der igen inspektion: »Der var stor travlhed, så
der vistnok snart må ansættes en telefonistinde mere«."
Holte central

i8g)-ipoi

Den første telefonabonnent i Holte var hotelejer Anders Månsson på N y
Holte Hotel. Han tegnede i 1889 abonnement hos Hillerød Telefonsel

Vedbæk Hotel byg
get i 1901. Stativet
på taget, der bærer
telefonledningerne
langs Strandvejen,
er karakteristisk for
tiden. I løbet af de
følgende 10-15 år
gik telefonselskabet
over til at bruge ka
bler, hvormed tag
stativerne for
svandt. Postkort fra
cirka 1902. Byhisto
risk arkiv.
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Furehus på Sovej
(Søengen), der for
mentlig husede
Holtes første cen
tral. Bag huset til
venstre ses den høje
skrænt ved hjørnet
af Pile Allé, hvor
købmand Th. Mad
sen havde forret
ning, og hvor børneasylet senere blev
opført. Ukendt fo
tograf, ca. 1895.
Byhistorisk arkiv.

Frk. Emma
Christensen

skab og fik Hillerød nr. 55 .1 K TA S’s telefonhåndbog 1895 for København
dukker han imidlertid op som abonnent nr. 8 i Holte, hvilket er på
faldende, idet Holte central først optages i Telefonhåndbogen i 1897.
Formentlig er der allerede i 1894 eller 1895 oprettet et privat lille selskab i
Holte med 7 abonnenter. Det er så købt af KTAS i 1896 og optaget i
Telefonbogen i 1897.
Blandt de første 7 KTAS-abonnenter er Dronninggårdkvarteret stærkt
repræsenteret: Bagermester V. H . Lorentzen, Dronninggårds allé, nr. 1.
Woer, Jægerhuset, nr. 2. G. Noack, Havehuset, Dronninggård nr. 3, samt
lidt derfra kammerjunker Hedemann, Frederiksdal nr. 6. Den virksomme
bagermester Lorentzen var muligvis initiativtageren til det private sel
skabs oprettelse, siden han fik abonnement nr. 1. Den private central var
placeret i Furehus på hjørnet af Øverødvej og Søengen, hvor N y Holte
Kro i dag ligger.12 H er boede frk. Emma Nicoline Christensen, der var
født i 1859. Hun har formodentlig bestyret centralen, indtil hun i 1897
overgik til K TAS’s tjeneste som bestyrer af Holte central. Fra årene
1897-98 foreligger en del korrespondance vedrørende centralens »snar
lige flytning«, omtalt første gang i et brev den 12. juli 1897 til Emma
Christensen.’3 Fru Anna Hansen, Fogedgården i Søllerød, der har tilbudt
at huse centralen, modtager på samme tid en skrivelse fra selskabet: En
placering så langt væk som i Søllerød kan ikke accepteres, idet man øn
sker, at centralen »skal flyttes længere vest på end den nuværende« .'4
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Holte Central flyttes

Nogle henvendelser fra Købmand B. Madsen, som havde forretning på
Øverødvej lige over for Søvej, viser, at der var økonomiske interesser
knyttet til udlejningen af lokaler til centralen.'5 Købmand Madsen opfor
drer KTAS til »snarest at tage en bestemmelse om flytningen«, idet der fore
går »en stadig latterlig agitation« for frk. Emma Christensens fortsatte
bestyrelse af centralen. Skønt han ikke ønsker at udtale sig om frk. Chri
stensens kvaliteter som telefondame, så er han overbevist om, »at det er et
almindeligt ønske blandt abonnenter at få en mere omgængelig betjening på
telefonstationen«. Frk. Christensen har imidlertid gode forbundsfæller, der
har fået nys om købmand Madsens maskepi med telefonselskabet. K øb
mændene Chr. Sangill, Henriksen og Johansens Enke, samt tre andre er
hvervsfolk i Holteområdet, fremsætter over for selskabet ønske om, at den
påtænkte flytning af centralen aflyses, hvis frk. Christensen som følge
deraf afskediges. Købmændene Sangill & Co. hævder desuden i deres
henvendelse til KTAS, at det »er uheldigt at have central hos en købmand«,
hvilket deres egen position taget i betragtning er en temmelig besynderlig
påstand.16 De mindre erhvervsdrivende overalt i landet var netop stærkt
interesserede i at få lov til at huse en landcentral, idet dette gav ekstra
kunder i butikken og anseelse i lokalsamfundet. Sangill & Co. fremfærd
har vel alene været dikteret af kampen om kunderne i Holte-Øverød
distriktet. Telefonselskabet svarer da også med følgende konstatering:
» Centralens nuværende beliggenhed er uheldig, og, at hensyn til en enkelt person
må være mindre betydende end at få rådet bod herpå«.11
Mens diskussionen om centralens placering gik højt, traf KTAS sin
beslutning. Den i. oktober 1898 lejede selskabet lokale til Holte Central
og lejlighed til bestyreren i Holtehus på Ellensvej, det ældste hus i
H olte.18 Ejer af huset dengang var frk. Vllhelmine Petersen. Den årlige
husleje var 350 kr, og centralen brandforsikredes for 3.000 kr. Frk. Emma
Christensen ansattes på kontrakt af 18 .Januar 1898 som bestyrerinde af
centralen.'9 Selv om hun et halvt år efter opsagde kontrakten, formentlig i
vrede, forblev hun der de næste tyve år.2° Hun var kontroversiel af natur,
som allerede købmand Madsen havde antydet. Den 23. august 1899 af
lagde inspektricen besøg på centralen og noterer i protokollen: »Hyggeligt
og proben lokale, alt i mønsterværdig orden«.1 ' Den årlige løn var 200 kr,
men i løbet af året fik Emma Christensen ved en energisk indsats hævet
den til 550 kr. Derudover fik Emma Christensen lov til at udføre broderi
arbejde i centralens åbningstid (kl. 8-21) til supplering af lønnen og til
ladelse til at fremleje en del af sin lejlighed. Desværre var det ikke muligt
for frk. Christensen straks at udleje de ledige værelser for sommeren. I
stedet modtog hun et tillæg på 20 kr månedligt til betaling af medhjælp.
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Klager over Emma
Christensen

Telefonlinierne i
Holte

Ved inspektionen i august 1900 blev Emma Christensens lønforhold dis
kuteret. Det fremgår af protokollen, »at him ikke mere kan have bifor
tjeneste ved håndarbejde på grund a f travlheden. Foreslog at tage nattjeneste på
hovedcentralen hver anden nat«. En kort anmærkning i marginen lyder:
» Vist alt fo r anstrengende«.11 I samme rapport anføres det, »at expeditionen
ikke er ganske korrekt, hvilket påtaltes«. Den korrekte optræden var tydelig
vis ikke Emma Christensens stærke side, og i sommeren 1903 brød nabo
centralernes utilfredshed med hende ud i lys lue. De klagede over hendes
ekspedition, der ifølge en udsendt observatør fra KTAS var præget af
hendes »selvrådige og ureglementerede optræden<<.23 Hun fik en skarp
mundtlig advarsel fra den nyansatte telefondirektør Fritz Johannsen, og
blev endvidere suspenderet i tre uger på grund af »upassende bemærk
ninger-«.24 Tjenesten blev i denne periode varetaget af en vikar. Allerede
året efter blev der imidlertid igen klaget over hende, nu fra Birkerød
Central, hvis forbindelse til København gik via Holte.25 En ny observatør
fra selskabet betegnede hende som »aldeles ubehersket både i måden at eks
pedere på og i sine udtalelser«. Emma Christensen bestemte selv, hvilken
rækkefølge, abonnenterne skulle ekspederes i, og hævdede helt ukorrekt,
at samtaler til København skulle have forret. Andre abonnenter kunne let
komme til at vente længe på at få den ønskede forbindelse. Dette skete i
Birkerød, men også i Nærum, som inspektricen Mathilde Fraenkel be
søgte i sagens anledning. Hun indberettede, at »den meget ungdommelige
expeditrice ganske lod sig imponere a f expeditricen i Holte, som ofte i den travle
tid lod Nærum vente i over en time på forbindelse med centralen, hvilket abon
nenterne i Nærum ikke godt kan være tjent med«. I Vedbæk lod den mere
rutinerede Antoinette Sørensen sig derimod ikke gå så meget på af »H oltes« til tider ubehagelige facon.2fi Emma Christensen blev indkaldt til
dundertale hos selveste telefondirektøren og endnu engang suspenderet
fra tjenesten indtil videre. Efter tre dages forløb fik hun dog lov til at
genoptage tjenesten.27
De første år forløb etableringen af telefonlinerne i Holte-området såle
des: I 1888-89 opførtes en linie langs Kongevejen fra København til Hil-

En munter telefonarbejder i en pause under trækning af ledninger langs Øverødvej. Vejen ses mod nord fra Pile Allés udmunding. Til venstre ligger Købmand
Th. Madsens købmandsforretning i villa Granly. Adgangen dertil sker via den lille
bro anlagt over grøften i vejens venstre side. Købmanden var i 1898 meget inter
esseret i at få telefoncentralen installeret, men det gik anderledes. Husene på
vejens højre side ligger der endnu. Ukendt fotograf, ca. 1907. TeleDanmarks
bibliotek.
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Forår 1889, festklædte herrer i kongevejskrydset i Flolte. Midt i billedet står en nyrejst telefonstang.
Netop 1889 blev stanglinien mellem København og FTillerød etableret. Der er endnu ikke trukket led
ninger på stangen, og Floltebøgen er ikke beskåret for at give plads til dem. Til højre ses Fiotel Nyholte,
der samme år fik telefon som den første abonnent i Flolte, men tilsluttet Birkerød Central. Foran hotellet
ses også nogle telegrafstænger. Fotograferet af Carl Poulsen, 1889. Byhistorisk arkiv.

lerød via Lyngby, Holte og Birkerød.28 Det var denne linie, hotelejer
Anders Månsson tilsluttede sig i 1889 med ekspedition fra Birkerød Cen
tral. I denne sammenhæng må det nævnes, at Telegrafvæsenet allerede i
1858 rejste en stanglinie fra København via Holte og Hørsholm til Rung
sted. Formentlig i 1895 opførtes en linie fra Kongevejen i Holte til Fure
hus på hjørnet af Øverødvej og Søengen samt en linie ud ad Dronning
gårds allé. I 1898 forlængedes linien fra Furehus til GI. Holte og videre til
Trørød. Samme år opførtes en linie fra Øverød til Søllerød, og denne
forlængedes i 1905 ad Sollerødvej til Nærumvejs begyndelse omkring ve
jen Egehegnet. 1 1909 opførtes en linie fra Søllerødvej til Attemosegård.29
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Den sparsomt bebyggede Vejlesøvej i 1904 med tegn på den nye tids fremmarch: Der er rejst tele
fonstænger. Men endnu er der ingen træer at kappe grene af. Først i 1907 kom der elektriske ledninger på
vejene, og så gik det stærkt med kvarterets udbygning.

E t billede af telefonnettets udstrækning i Holte får vi igennem et brev
dateret den 28. november 1898 til skovløber Jens Larsen, Holte.30 Heri
beder telefonselskabet ham kappe grene af træerne langs telefonlinierne,
således at de, selv under stærk blæst »kommer til at hænge f r i for Berøring
med Grene og Kviste«. Den 10. januar 1901 inspicerer frk. M .M ichelsen
centralen i Holte: »Telefonistindeir mener, det vil blive nødvendigt at få en
ledning mere til København til sommer, da ventetiden sidste år var meget lang«.
Abonnenttallet var i denne periode steget fra 7 til 35.
Næmm. central
1895-1903

Det første tegn på telefondrift i Nærum er et brev af 1. november 1895 fra
KTAS til en husejer Nielsen, Nærum. Han har klaget over en telefon
ledning, der er ført over hans ejendom, »dog uden at berøi'e samme«. Sel
skabet var villig til at anbringe yderligere en telefonstang, »men vi kunne
ikke indlade os på at svare årlig afgift herfor«.*1 Hvor den omtalte telefon
ledning førte hen, ved vi ikke, men formentlig til fru Jenny Adler på
Nærumgård, som i oktober 1896 får ændret sit helårsabonnement til som
merabonnement, med forbindelse til Vedbæk Central.3' I juni 1897 med
deler selskabet fru Adler, at Vedbæk Central nu har fået dobbeldedning til
København, hvilket giver en meget bedre lydkvalitet.33
Nærum Central blev åbnet i 1898. I 1899 er tre Nærum-abonnenter
registreret i Telefonhåndbogen, heraf to i GI.Holte: Proprietær P. Peter
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Gartner Jens Jacob
Olsen

Linieføring

sen, Egebækgård, abonnent nr. 2, læge F. C. Mathiesen, Nærum, abon
nent nr. 4 og sognerådsformand P. Hansen, Langkjærgård, abonnent nr.
5. Året efter fik direktør Chr. Lind abonnement nr. 1, fru Jenny Adler
abonnement nr. 6, og slagtermester Niels Nielsen, som senere fik stor
betydning for Nærum central, abonnement nr. 7.34
Første år i Nærum Central figurerer i Telefonhåndbogen var i 1901.
Der var 12 abonnenter. Centralen installeredes hos den ansete Jens Jacob
Olsen, der i en menneskealder (1871-1907) var gartner hos familien Adler
på Nærumgård.35 Han boede i den rummelige gartnerbolig (der siden er
nedrevet) ud mod Kirkestræde, nu Rundforbivej, lige over for Hartmanns
Plads. Telefoncentralen blev passet af husets kone og de hjemmeboende
døtre, hvilket var ganske normalt på de gamle landcentraler helt frem til
centralernes automatisering omkring i960. Det fremgår af inspektionsjournalen for 17. juni 1899, at inspektricen har besøgt Nærum central:
»Omstillingsbordet findes i familiens spisestue; der var prope n og ordentligt, og
de to frøkener Olsen lod til at omfatte gerningen med megen interesse«. De to
frøkener Olsen var: Anna (født 1879) og Elisabeth (født 1882), og de står
begge opført som »telefonistinde« i folketællingen 19 0 1.36 Brandforsik
ringen for centralen i gartnerboligen i 1902 var på 1.000 kr, og kun få år
senere skulle netop dette spørgsmål blive særdeles aktuelt.37 Jfr. s. 127.
I september 1900 indberetter inspektricen, at telefonistinderne er util
fredse med ikke at have en direkte ledning til hovedcentralen, da abon
nenterne klager at skulle vente længe på at komme igennem til Køben
havn. Forklaringen herpå er, at forbindelsen til København gik over Holte
central, hvor Emma Christensen dirigerede trafikken, og hun bestemte
enevældigt i hvilken rækkefølge abonnenterne skulle ekspederes! I øvrigt
»var talen til centralen god, og der herskede god orden i lokalet« .38
Oprettelsen af Nærum Centrals forbindelser til omverdenen foregik i
store træk således: I 1895 rejstes stanglinien over Trørød til Vedbæk cen
tral, hvorfra der var forbindelse til København mod syd og Helsingør mod
nord. Denne linie udbyggedes i 1897. I år 1898 førtes ledninger over
markerne langs skolestien til GI. Holte, og i 1900 ad Nærumvej til Søllerødvej, der dengang begyndte omkring den nuværende vej Egehegnet.
Denne ledning forlængedes i 1905 over Søllerød by til Holte central. (For
den tid var Nærum forbundet med Holte over GI. Holte). I 1903 op
stilledes en stangrække fra Nærum til Rundforbi. 1905 førtes ledninger fra
Nærumgade, nu Nærum Hovedgade, ved »Grisens« overskæring igen
nem skoven og til viadukten under jernbanen i Skodsborg. Hermed var
Nærum forbundet med de tre eksisterende lokale centraler.39
Nærum Central flyttede fra gartnerboligen den i.ju li 1903, efter at
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Gartner på Nærumgård, Jens Jacob Olsen og hans kone Wilhelmine, i døren til
gartnerboligen i Nærum en sommerdag omkring år 1900. Her installerede KTAS
telefoncentralen i 1898. Det var Wilhelmine, der passede centralen, men døtrene
Anna og Elisabeth blev hurtigt inddraget i ekspeditionen. Huset lå ud mod Benbrækkerstræde, nu Rundforbivej. Det blev nedrevet i 1960’erne. Ukendt fotograf,
ca. 1900. Byhistorisk arkiv.

gartner Olsen af ukendte årsager havde opsagt kontrakten med KTAS.+°
D er var imidlertid ikke tale om nogen større flytning, for man rykkede
blot ind hos slagtermester Niels Nielsen, som boede lige på den anden
side af Kirkestræde i Nærumgade (matr. nr. 41 af Nærum by).41

SØ LLERØ D SO G N ERÅ D OG T E L E F O N E N

Fra de første telefonlinier trak deres spor gennem Søllerød kommune,
kunne sognerådet følge med i udviklingen, idet telefonselskabet skulle
søge sognerådet om tilladelse til rejsning af telefonstængerne på de for
skellige strækninger. I de opbevarede sognerådsprotokoller kan vi i dag
kigge sognerådet over skuldrene og se disse ansøgninger og følge med
lemmernes reaktioner på dem. Normalt imødekom man ansøgningerne
uden yderligere bemærkninger, men da sognerådet den 14. oktober 1898
gav tilladelse til flytning af nogle telefonstænger i N y Holte, bad man
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telefonselskabet om »at yde kommunen en gratis telefon«, hvilket forman
den, P.M.Hansen allerede havde fået i 1897.42 M en svaret herpå blev, at
telefonselskabet »endnu ikke gerne vil tage bestemmelse med hensyn til sog
nerådets ønske om en gratis telefon<<.43 Flere medlemmer af sognerådet fik
imidlertid efterhånden telefon privat, og omkring år 1900 var halvdelen af
rådet telefonabonnenter. M an havde indset telefonens fordele, og da tele
fonselskabet i 1900 fik tilladelse til oprettelse af linien fra Nærum til
Søllerødvejen, fremsatte sognerådet en anmodning om, at der stilledes to
telefoner til sognerådets disposition mod halv betaling. M en telefonsel
skabet kunne heller ikke imødekomme denne ansøgning. Først i 1904, da
man havde opført det nye rådhus på Søllerødvej, fik kommunen egen
telefon: Flolte nr. 10 1.44
M ed den kommunale anerkendelse af den nye opfindelse var der be
gyndt en udvikling, som kom til at stille sognerådet over for nogle svære
valg i de følgende år. I 1907 anbefalede man på et sognerådsmøde opTelefon til politiet rettelse af telefoner hos kommunens 4 politibetjente, men da der samtidig
og brandinspektøren? stilledes forslag om oprettelse af telefon hos brandinspektør P.H.Købke i
Trørød, brød uvejret løs: E t medlem, Lars Jensen, hævdede: »Telefonen er
en stor bekostning! Regner man med, at der er 2 ildebrande om året, bliver det
20 kroner pr. gang for at ringe brandinspektøren op.« Forståeligt nok udløste
dette indlæg en længere diskussion, men forslaget blev dog vedtaget. For
manden understregede stædigt sin modstand mod forslaget, idet han
blandt andet påstod, at »brandinspektøren er altid forhen kommet for sent til
ildebrande, og der er ingen større ulykke i, om han vedbliver dermed«,4S I
forlængelse heraf udspandt der sig en årelang offentlig debat om telefon eller ej —til brandfogederne. M en der var sognerådet ubøjeligt: Svaret var
nej, og der skulle gå årtier, før dette problem fandt sin løsning. Nemmere
gik det, da sognerådet i foråret 1908 vedtog at søge amtsrådets tilladelse til
at installere telefon hos samtlige sognerådsmedlemmer - på kommunens
regning. Ansøgningen blev imødekommet, og telefonerne opsattes om
gående.46 En tid havde sognerådet nu fred for krav om udvidet telefonser
vice på kommunens regning, men i 19 15 bevilgedes der skatteopkræverne
Skatteopkræverne
gratis telefon. M an kunne godt forestille sig, at denne ide var opstået på
få r gratis telefon
rådhuset. Derimod afslog man et forslag om fri telefon til kirkegårdsgraveren, hvilket måske forekommer forståeligt ud fra et driftsøkonomisk
synspunkt.47 Først i 1920’erne bevilger sognerådet telefoner i et omfang,
der mere ligner det, vi kender i dag.
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Søllerøds første rådhus opført i 1903 på den bare mark i Søllerød. Der blev installeret telefon samme år,
men det var ikke sket, da billedet blev taget: Der er ingen ledninger. Ukendt fotograf, 1904. Byhistorisk
Arkiv.
T E L E F O N A P P A R A T E T OG D E T S R E T T E BRU G

Vejledning i brug a f
telefonen

Folk var meget optaget af den nye opfindelse, og der udspandt sig en livlig
diskussion om telefonens anvendelsesmuligheder. Telefonens pionerer
hævdede, at telefonen en dag ville blive hver mands eje, men det store
flertal anså dette for ren ønsketænkning. M an kan simpelthen ikke over
lade til almindelige mennesker at betjene et så kompliceret elektromagne
tisk apparatur, hævdede de. M en tilhængerne var optimister: »Bare vent
og se«, sagde de.48
Kjøbenhavns Telefon-Selskab måtte selvsagt give grundig instruktion i
anvendelsen af den nye teknik, hvilket skete i selskabets første telefonbog
fra 1883. Det komplette telefonapparat består af 3 dele, nemlig: En trans
mitter, hvorigennem der tales, en telefon, hvorigennem der høres og et
ringeapparat, hvormed der afgives signal. M an ringer op til centralen ved
at dreje på håndsvinget, telefonen sættes ved øret, og man taler tydeligt
ind i transmitteren. Efter samtalen skal man huske at ringe af ved at dreje
på håndsvinget, ellers afbrydes forbindelsen ikke. Under tordenvejr må
telefonen ikke benyttes. De anførte regler skal følges, og »apparaterne må
ingensinde benyttes a f en med deres brug ubekendt person«.*9
De første telefonapparater og -centraler var baseret på det såkaldte
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Magnetosystem. Navnet kom af, at man ved at dreje på telefonens hånd
sving aktiverede en magnet-induktor, som sendte en vekselstrøm til cen
tralen. Telefonapparatets mikrofon var forbundet med et batteri, der
sendte en svag strøm igennem mikrofonen. N år telefonen hvilede på gaf
len, var strømmen afbrudt, men når den blev løftet, sattes strømmen i
gang. Talen mod mikrofonens membran satte strømmen i svingninger.
Via en induktionsrulle sendtes disse videre i ledningsnettet med forstær
ket spænding, således at modtageren kunne opfatte talen. Magnetosystemet var enkelt og driftsikkert og anvendtes på landcentralerne på
Sjælland indtil 1972.5°
De første telefonapparater var alle præget af en stærk påvirkning fra de
gamle håndværk. Vægapparaterne udførtes som fine polerede kasser af
nøddetræ, i enkelte tilfælde endda med indlægninger, intarsia, og bordap
paraterne i svungne skønvirke-former med messing og nikkel smukt be
malet på sort lak.

LA N D CEN TRA LERN E

Telefonistens opgave

Centralen forbinder abonnenterne ved hjælp af centralbordet, hvortil alle
centralens abonnenter er indfort. Hver abonnent har sit kontakthul
(»jack«), og abonnenterne forbindes i princippet med snore med en prop i
hver ende. I praksis opererer man med sammenhørende snorepar, hvor
telefonistinden kan koble sin egen telefon ind og ringe til eller tale med
begge abonnenter.
Ved abonnentens opringning til centralen frigøres en klap, der falder
ned, hvorved telefonisten ser eller hører, at et opkald venter på at blive
ekspederet. Hun sætter den ene prop af et snorepar ind i den opringende
abonnentens kontakthul og melder sig via sin egen telefon. Abonnenten
afgiver sin bestilling, og med snoreparrets anden prop etablerer hun den
ønskede forbindelse. Dette system kræver, at der inden for telefonistin
dens rækkevidde findes et kontakthul for hver af centralens abonnenter.
Herved sættes en maksimumsgrænse for størrelsen af centralen. På land
stationernes centralborde var dette sjældent noget problem. Bordene
rummede almindeligvis 50 abonnenter, og steg tallet derover, monterede
man blot et nyt bord ved siden af.5'
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Stadig den Sam m e.

Den telefonerende
historieprofessor
bruger det gode fif
til at huske et tele
fonnummer: Tænk
på noget, det min
der dig om! Teg
ningen fra 1890 il
lustrerer i ovrigt ty
deligt telefonens
konstruktion. Axel
Thiess: »Humore
sker«, 50 tegninger.
12. Argang. Thaning og Appel.

Herren (Professor i H istorie):

Magneto-telefonapparat
fremstillet af L .M . Erics
son i Stockholm i 1892 og
anvendt af KTAS abon
nenter. Formen bærer ty
deligt præg af fornemme
håndværksmæssige tradi
tioner. Sådan ville en
smed udføre en telefon,
enkelt og funktionel, og
bagefter lakeret sort med
guldornamenter og mon
teret med en pæn grøn,
snoet ledning. Foto fra
»KTAS i hundrede år«,
1981.
io 5

iMaa jeg be’ om 1806 -- Slaget ved Jena.

WB.8m m — i .....'...'.'...................... —

Magneto-telefonbord fra
1880’erne. Hver indkom
mende ledning er forsynet
med en »klap«, der består
af en elektromagnet med
et bevægeligt anker fast
holdt af en lille hage. Ved
opringning vipper hagen,
og klappen falder med en
passende støj ned i vand
ret stilling. Efter samtalen
løfter telefonistinden den
op på plads igen. Midt i
tavlen forneden er taletragten placeret, og på si
den hænger hørerøret. Fra
»Kjøbenhavns Telefon
1881-1931«.

L E D N IN G S N E T T E T OG D E T S SV A G H E D E R

Telefonnettet bestod af to skarpt adskilte dele: Den ene del, abonnent
ledningerne, førtes fra abonnenterne til centralen, med en ledning for
hver abonnent. Den anden del, centralledningerne, forbandt de forskel
lige centraler. Hvis det drejede sig om forbindelser mellem byer, kaldtes
de »mellembys«.
Da anlægget af ledningsnettet var en bekostelig sag, anvendte man i
begyndelsen ledninger af jern. M en da de hurtigt rustede op, især i by
erne, gik man snart efter over til at anvende de dyrere bronzeledninger.
Ledningerne ophængtes på isolatorer af hvidt porcelæn. A f økonomiske
grunde anlagde telefonselskabet i de første årtier kun enkeltledninger
mellem centraler og abonnenter. Returforbindelsen gik igennem jorden,
men dette forårsagede desværre nogle alvorlige forstyrrelser på grund af
induktionsstrømme. Samtalerne blandedes ofte sammen med samtaler på
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Telefonhåndbogen ændrede sig stærkt igennem årene i takt med det stigende abonnenttal. Formatet var
naturligvis beskedent de første år, endnu i 1885 kunne man have den i lommen. Men den voksede sig
større og tykkere, og fra 1919 måtte man trykke både en navnebog og en fagbog. I de første år opførtes
abonnenterne i alfabetisk orden: Efternavn, fornavn og stilling. Fra 1904 anførtes stillingsbetegnelsen før
fornavnet, og så skulle man altså kende abonnentens erhverv for at finde ham. Det blev for indviklet, og i
1973 gik man tilbage til den oprindelige opstilling. Forsiderne ændredes også, men fra 1925 til 1950
brugte man den samme forside. KTAS i hundrede år«, 1981.

107

T ilfr e d s h e d ,

»naboledninger« (taleoverføring), hvilket kunne give anledning til de
mærkeligste misforståelser og naturligvis var stærkt generende for abon
nenterne. Klagerne væltede ind på centralerne, og aviserne bragte harm
dirrende og sommetider humoristiske indlæg fra læserne.
For at reducere induktionsstrømmene lod man trådene krydse på stæn
gerne efter et sindrigt system. Det hjalp noget, men ikke nok.
Det fortælles, at direktør Kirk fra Jysk Telefon besvarede klager over
disse taleforstyrrelser med at hævde, at det var der ikke noget at gøre ved,
for det skyldtes »gammel snak, der stod i krogene«.51 Løsningen på pro
blemet var at benytte dobbeltledninger, der bestod af to tråde. Men de var
dyre, og det tog sin tid, inden de blev almindeligt brugt. De mange små
centraler kunne også skabe problemer med lydkvaliteten, når de skulle
forbindes i en kæde for at etablere længere forbindelser.

T E L E F O N S T Æ N G E R N E R E JS E S

Telefondirektør
Fritz Johannsen er
kommet hjem fra
en studierejse til
udlandet og fortæl
ler tilfreds pressen,
at »telefonvæsenet

står meget højt her
hos os«. »Det er ud
mærket«, fastslår
Politiken, »netop så

dan bør telefonselska
bet ledes! Årvågen og
lydhørfor alle klager
rejser telefondirek
tøren blot en lille tur
til udlandet, og så
vender han kon tid
efter tilbage, beroliget
og tilfi'eds ... Vi kan
sagtens! Så flink en
telefondirektør vi har.
Det har de ikke
mange steder«. Teg
ning fra Politiken.

31.5.1905.

Allerede i 1855 havde telegrafvæsenet etableret den første luftledning i
Danmark fra Vedbæk til Helsingør, og i de følgende årtier opbyggede
man et net af telegrafledninger over hele Danmark. Stængerne var uimprægnerede og uden topafskærmning, og de rådnede naturligt nok ret
hurtigt. Fra 1861 anvendtes derfor imprægnerede stænger, som senere
forsynedes med en karakteristisk zinkhætte foroven.53 Da KTAS omkring
tredive år senere begyndte at udbygge telefonnettet, havde man således
telegrafvæsenets erfaringer at bygge på. M an anvendte fyrrestammer fra
Sverige eller Finland, som imprægneredes med stenkulstjære, hvilket sik
rede en lang levetid. Under de to verdenskrige anvendtes dansk gran
imprægneret med kobbervitriol (blåsten).
D er udviklede sig hurtigt et samarbejde mellem KTAS og telegraf
væsenet om brug af telegrafvæsenets stænger til ophængning af telefon
ledninger. Hvis telegrafvæsenet havde rejst stænger på en vejstrækning,
ville det være både ufornuftigt og uøkonomisk for telefonselskabet at gøre
det samme i den anden vejside. I Søllerød samarbejdede de to »væsener«
for eksempel på Strandvejen og på Øverødvej. De to ledningstyper kan
være svære at skelne fra hinanden, og sammenblanding af ledningstyper
gør det derfor vanskeligt at benytte ældre billedmateriale til identifikation
eller datering: E r det telefon- eller telegrafledninger, vi ser ?
Antallet af KTAS-telefonstænger i Danmark rundede omkring år 1900
de 50.000 og kulminerede i 1950, hvor masteskoven talte omkring
250.000. Herefter tyndede det stærkt ud i bestanden i de næste tyve år,
efterhånden som jordkablerne overtog formidlingen af talestrømmen.
108

Planen over tele
fonliner på Sjælland
fra Telefonhånd
bogen 1902 viser
den største koncen
tration af centraler i
området nord for
København. Vi ser
fire Søllerød-centraler: Holte, Næ
ram, Vedbæk og
Skodsborg. Trørød
Central kommer
først i 1917.

Linie arbejderne
i funktion

Telefonarbejderne i linieafdelingen, som rejste telefonstængerne langs ve
jene og monterede ledningerne, var de mest synlige blandt selskabets folk.
Rejsningen af de 10-12 m lange stænger var vanskelig at overse for det
nysgerrige publikum. I de første tider rekrutteredes arbejderne fra for
skellige håndværk, tømrere, smede og søfolk, men senere etablerede tele
fonselskabet sine egne uddannelser for folkene.54 Værktøjet var dengang
ret begrænset og primitivt: Tang, skruetrækker, hammer og bor samt en
spade og skovl. Dertil kom de uundværlige stangsporer og en rem, som
montørerne brugte, når de skulle klatre op i stængerne.
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Telefonsjakket på linjearbejde fotograferet foran
»trækkervognen«, det rullende værksted. På taget
lå de lange stiger og på vognens hojre side kunne
monteres holdere til transport af stænger. Inde i
vognen var der plads til 8 mand, der kunne sidde på
bænke anbragt på tværs i bilen med et arbejdsbord
imellem sig. Nr. to fra venstre er Kaj Petersson fra
Nærum. Ukendt fotograf, ca. 1952.

Om at klatre i
telefonstænger

Kaj Petersson fotograferede en dag i begyndelsen
af 1950’erne sine arbejdskammerater i færd med at
rejse en telefonstang på en sidevej til Kongevejen i
Birkerød. Gaffelstængerne var af forskellig længde,
og de længste brugtes til at løfte stangen med. Den
korteste stang var kun en støtte og bar det uhelds
svangre navn »Dødmanden«.

Tidligere overmontør Kai Petersson, Nærum, fortæller om sit arbejde i
linieafdelingen i 1950’erne: »Vi havde mødested i Lyngby og kørte i det nord
sjællandske område, herunder Søllerød kommune. N år vi skulle op i stængerne,
spændte vi først sporerne på fødderne. Sporen var en buet jernbøjle med en pig,
som man huggede ind i stangen, fod over fod, efterhånden som man gik opefter.
Så havde vi en rem rundt om stangen og om livet. Den skulle sidde på hoften og
ikke i livet, for såfik man ondt i ryggen. Vi skullejo stå og arbejde der i timevis med begge hænder frie. Man skulle lære at gå op skridt efter skridt, mens man
med den ene hånd løftede remmen og med den anden holdt fast om stangen. Det
var ikke helt ufarligt. Man kunne falde eller glide ned ad den ru stang. Så det
krævede øvelse. Hos os i Lyngby ftk vi et højtideligt dokument, et »sporebrev« a f
kollegerne, når vi havde klatret op i mange stænger på ordentlig vis. Denne
anerkendelse fik jeg selv i 1949«. Selve rejsningen af stængerne beskriver
Kai Petersson således: »Hullerne til stængerne gravedes a f en arbejdsmand
med en smal skovl. Hullet skulle være 2-2,5 m dybt, cirka 1/5 a f stangens
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længde. Det blev gravet trinvis ned i den ene side, da man ikke kunne grave
lodret ned. N år stangen skidle rejses, anvendte man de såkaldte »rejsegafler«,
som man skubbede stangen op med. Der skulle 3-4 mand til det, så det var ret
krævende. Afstanden mellem stængerne var 40-60 m alt efter, hvor mange
ledninger, de skulle bære«.55
Telefonstanglinieme
i landskabet

Telefonstængerne havde deres glansperiode i 1900-tallets første halvdel,
hvor de flankerede Danmarks hoved- og biveje og bidrog til at give land
skabet karakter. De hørte med i landskabsbilledet, og både malere, foto
grafer og poetiske sjæle priste den svage syngen, der tit kunne høres fra
telefonledningerne. M en det var nu ikke den rene idyl altsammen. Især
ikke for den ansvarlige leder af telefonvæsenet, direktør Fritz Johannsen,
som i 1906 udtalte følgende om telefonnettet: »Uagtet det kjøbenhavnske
telefonnet gennemgående er solidt bygget, giver det dog anledning til talrige
ærgrelserfo r abonnenterne og bekymringer for selskabet. For slet ikke at tale om.
de store katastrofer ved snestorme, hvor mange hundrede abonnenter sættes ud a f
forbindelse uger igennem, så indeholder et sådant overjordisk ledningsnet en
ganske utrolig mængde kilder til fejl. Blot et par ledninger rører ved hinanden,
eller en løs tråd berører dem, eller de strejfer mod en tagrende, eller der på en
eller ariden måde bliver bragt forbindelse imellem dem eller medjorden, er spillet
gående«.56

En dobbeltstang på
Vejlesøvej i Holte i
begyndelsen af år
hundredet. Sådanne
stænger brugtes,
hvor forholdene
nødvendiggjorde
den kraftige kon
struktion. For ek
sempel i vejsving,
hvor ledningernes
træk i stangen var
særligt stort. Til
venstre ses sognerådsformand Carl
Billensteins villa,
til højre et nu ned
revet DSB-hus.
Foto 1907. TeleDanmarks biblio
tek.
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Gl.Køge Landevej
ved jernbaneviaduk
ten set mod Valby,
fotograferet efter
vinterstormen
15. november 1909.
Stormen anrettede
betydelige skader
på de eksisterende
telefons tanglinier.
TeleDanmarks bi
bliotek.

I en tale nogle år senere kom han igen ind på emnet: »Den værste fjende
for luftledninger er rim og isslag. Snevejr, der begynder med tø og kan gå over til
frost, kan blive aldeles ødelæggende for stærkt fyldte linier. Særligt stærkt fik
man dette at føle ved isslaget den i-j. november 1909«.57 I november 1909
knækkede tusindvis af telefonstænger landet over på grund af isens vægt
på ledningerne i forbindelse med et voldsomt stormvejr. Det krævede en
stor indsats af mandskab for at holde linierne intakte i den stadige kamp
mod følgerne af naturens luner: Storme, sne, isslag, fugt, væltede træer og
utallige andre lumske anslag mod ledningsnettet. Men alle kræfter mobili
seredes for at holde linierne åbne. De var selve livsnerven i selskabets
virksomhed.

K T A S FÅ R K O N C E SSIO N PÅ S JÆ L L A N D S T E L E F O N T JE N E S T E

De mange små telefonselskaber, der voksede op i 1880’erne og i
1890’erne, havde vanskeligt ved at leve op til tidens krav, og de var i reglen
kun interesserede i den lokale telefontjeneste. Det kneb også for dem at
skaffe kapital til vedligeholdelse og fornyelse af det tekniske udstyr. Be
styrelsen for det ekspanderende KTAS fandt derfor tiden inde til at forene
samtlige sjællandske telefonselskaber i et stort selskab under deres ledelse.
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Telefondirektør Fritz Jo 
hannsen ved sin udnæv
nelse i 1903. En kraftfuld
person, der satte sig
stærke spor i den tekniske
udvikling. Først og frem
mest som den iderige og
dynamiske leder af KTAS i
perioden 1903-32, hvor
selskabet fik ry som et af
de bedste telefonselskaber
i Europa. Fra »Køben
havns Telefon i 75 år«.

Denne plan realiseredes i løbet af 1896. Foruden samtlige telefonanlæg
overtog man også hovedparten af de pågældende centralers bestyrere, der
ofte fortsatte som forpagtere.
En væsentlig tilskyndelse til overtagelsen var de politiske drøftelser om
telefondriftens fremtidige status i Danmark, der førtes på Rigsdagen. L o 
ven om telegrafer og telefoner blev vedtaget 11. maj 1897, og herefter fik
KTAS i 1898 koncession (eneret) på telefondrift på Sjælland i 20 år. En af
koncessionens vigtigste bestemmelser var, at Indenrigsministeriet kunne
fastsætte maksimumstaksterne for telefonabonnementer. Dette skulle give
anledning til en del strid i de kommende år. I kraft af koncessionens
bestemmelser blev det nu muligt for KTAS ud fra en helhedssyn at fore
tage den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af telefonanlæggene
på Sjælland. Samtidig med denne udvikling var der fra 1894 taget skridt til
udbygning af Statstelefonens net. Det forbandt de enkelte landsdeles kon
cessionerede, private telefonselskaber, ligesom det varetog forbindelserne
til udlandet.5'8
Telefondirektør
Fritz Johannsen

I 1903 ansatte K TA S’s bestyrelse ingeniør Fritz (egl. Frederik) Johannsen
som direktør for selskabet. Flan var født 1855, blev cand. polyt. i 1877.
Ved ansættelsen havde han arbejdet som selvstændig ingeniør i en år” 3

Telefondirektør Johannsens villa Rosenhøj på Vedbæk Strandvej, opført i 19 10 -11. Her boede familien
Johannsen om sommeren, mens vintrene blev tilbragt i det københavnske hjem ved Frederiksholms
Kanal. Foto ca. 1915, fra Fritz Johannsen private fotoalbum. Byhistorisk Arkiv.

Ingeniøren

række. Da Fritz Johannsen tiltrådte stillingen, var KTAS ude i store ad
ministrative og økonomiske vanskeligheder, og der var behov for en dyg
tig mand ved roret. Fritz Johannsen besad de nødvendige egenskaber og
blev snart en ualmindelig respekteret og vellidt leder. Hans tekniske ind
sigt var stor. Han opfattede sig selv som ingeniør - først og fremmest —og
i den tekniske udvikling af et moderne telefonvæsen gik han altid i spid
sen, fuld af ideer, initiativ og handlekraft.
Som forretningsmand var han præget af en sund økonomisk sans: Virk
somheden skal drives ansvarligt og give overskud til aktionærerne og til en
fornuftig udbygning og konsolidering. Det kæmpede han sejt og ved
holdende for på alle telefondriftens felter. Som forhandler opnåede han
sine resultater gennem faglig indsigt, overbevisnings kraft og en god por
tion humor. Under alle forhold bestræbte han sig på at opbygge og styrke
K TA S’s gode omdømme blandt abonnenterne og i offentligheden. Hans
forhold til pressen var glimrende, og han leverede ofte indlæg til aviserne,
1r 4

Rosenhøj

Bankdirektør C.C.
Clausen (18631937). Nabo i Ved
bæk til telefondi
rektør Fritz Johannsen. C.C.
Clausen var direk
tør i Privatbanken
og formand for
KTAS’s bestyrelse
1915-1928.

der på deres side med stor fornøjelse kastede sig over den farverige tele
fondirektør.59 Personalets forhold lå ham altid på sinde, men hans hold
ning var udpræget patriarkalsk. Han vidste, hvad der var godt for persona
let, og at forhandle om lønninger, arbejdstid eller ansættelsesforhold
kunne han ikke se nogen grund til. Organisationen havde et vist militært
tilsnit med stærk maskulin dominans.
I 19 10 byggede Fritz Johannsen villaen Rosenhøj på Strandvejen over
for Vedbæk havn. D er blev ikke sparet ved opførelsen af huset, der ud
førtes efter bygherrens nøje anvisninger i »schweizer-stil« med rødglaseret tegltag med høj rejsning og træbalkoner i facaden mod havnen. Det
store haveanlæg var hans hjertesag, og ved anlæggelsen drog havearkitek
ten i rigt mål nytte af grundens skønne beliggenhed.60 Samtidig med
opførelsen af Fritz Johannsens villa i 19 10 opførtes på nabogrunden mod
nord et hus for bankdirektør i Privatbanken C. C. Clausen. Han var med
lem af talrige bestyrelser specielt inden for handel og industri, og fra 19 15
til 1928 var han formand for K TA S’s bestyrelse, og altså i fritiden nabo til
telefondirektøren. N u kunne man forestille sig, at de to betydningsfulde
herrer i ledige stunder fik sig en »telefonsnak« over hækken, men til
syneladende var der tale om et ret køligt forhold mellem de to landliggere
i Vedbæk. Måske skyldtes det »korrekte« forhold, at C.C.Clausens højt
liggende villa på »Skrænten« lå lidt for tæt på telefondirektørens enemær
ker? »Knas på ledningen« var der i hvert fald.

T E L E F O N IS T IN D E R N E - D E KÆ R E V Æ SE N E R

I bogen »Kjøbenhavns Telefonvæsen« beskriver direktør Fritz Johannsen
i 1906 K TA S’s virksomhed og herunder selskabets personale. Det er er
især telefonistinderne, der interesserer, »ikke alene fordi deres antal er så
stoit, men fordi det er igennem dem, at selskabet især kommer i berøring med det
store publikum«. Fritz Johannsen indleder med at aflive den udbredte fore
stilling, at telefonistinderne skulle have særlig stærke nerver for at kunne
udholde den »evige kimen« på centralen. De hører slet ingen kimen,
forsikrer han, der er kun klapper, der falder ned med en svag summmen.
Telefonistinderne er ikke »mere nervøse end unge piger i de fleste andre
stillinger som lærerinder, kontorister, kasserersker eller lignende, hvor de har
stillesiddende gerning, og deres virksomhed ikke medfører legemlig bevægelse«.
For disse unge piger med stillesiddende arbejde, »og som ofte har lidt ten
dens til blegsot, er det a f væsentlig betydning, at tjenesten ikke er fo r lang«. Den
er normalt 6 timer (heri / times hvil) skiftevis fra kl. 8 morgen til kl. 2
eftermiddag, og fra kl. 2 eftermidag til kl. 8 aften. De raske og dygtige kan
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»Årets telefonistinde«
1912: Anna Holtegaard.
Med sin kvikhed, situa
tionsfornemmelse og
smukke altstemme levede
hun fint op til telefondi
rektørens krav til en tele
fonistinde. At hun også så
godt ud, kunne abonnen
terne ikke vide, men de
kunne fornemme »smilet«
i hendes stemme. Hun
havde i 1909 bestået eksa
men med udmærkelse og
forlod selskabet i 1916
med den bedste anbefaling
fra Fritz Johannsen. Hun
blev senere gift med Chri
stian Berg og bosat i
Holte. Fritz Johannsen:
»Kjøbenhavns Telefon«,
1912

Sagtmodighed er en
dyd

få ekstraarbejde, men de hvem tjenesten falder besværligere, får kun i
begrænset omfang adgang hertil. »Enhver opvakt ung pige kan efter få må
neders øvelse blive en brugbar telefonistinde, men for at blive en dygtig tele
fonistinde kræves der mere. Hun må være hurtig i sin opfattelse, høre godt og
have en behagelig og klar stemme. Hun må være a f et omgængeligt tempera
ment, og hvis hun er en livlig natur, må hun kunne beherske sig for at svare
høfligt og tjenstligt, både når hun har gjort en fejl, og når abonnenterne, hvad
der hænder, ovei~vælder hende med ubehageligheder og bebrejdelser for ting, hun
kan være ganske uskyldig i«.61 D er er derfor ikke noget at sige til, hvis
selskabet ved antagelse af elever søger »unge piger, der kommer fra gode
hjem, har gennemgået en højere pigeskole, og forener en tydelig udtale med et
dannet sprog«. Telefonistinder skulle være velafrettede unge piger, og man
så helst, at de boede hjemme hos forældrene. M en uanset tjenestens krav
»kan de godt være nogetfor deres hjem og deltage i de glæder og adspredelser, som
hører ungdommen til«. N år unge kvinder skulle finde beskæftigelse, var der
i byerne kun begrænsede valgmuligheder. Boede man hjemme, blev løn
nen i reglen betragtet som et supplement til familiens husholdning.
Fritz Johannsen har følgende interessante betragtning om telefonistin116

Ros til damerne

Sundhedspræmier

dernes vilkår: »For dem, som ikke gifter sig, men bliver ved telefonselskabet, er
udsigten til pension en stor betryggelse«. Den unge telefonistinde kan altså se
frem til at blive pensioneret engang, men kun hvis hun ikke gifter sig, for
så må hun omgående forlade telefonselskabet. Under udførelsen af sin
gerning skal hun ikke distraheres af hensynet til mand, børn, husførelse
eller andre gøremål. Telefondirektøren glæder sig dog over, at han kan
»give damerne den ros, at de gennemgående erflittige og omhyggelige«. M en de
er dog kun kvinder og »har vel i reglen mindre arbejdsenergi og mindre
selvstændigt initiativ end mænd, og man kan ikke forvente, at unge piger skal
betragte deres erhverv som deres hovedinteresse, således som unge mænd kan gøre
det. På den anden side er de unge kvinder mere omhyggelig pligtopfyldende.
Særlig er de i høj grad ærekære og følsomme over for lette bebrejdelser«.61 Med
alt dette in mente er det indlysende nødvendigt for selskabet at kontrol
lere og udvikle de unge kvinder, som får betroet betjeningen af de dyre
bare telefonabonnenter.
De unge piger, som var fundet egnet til uddannelse til telefonistinder,
gennemgik en to måneders oplæring, der naturligvis først og fremmest
omhandlede en indføring i centralbordets betjening. M en derudover fik

I telefonhuset i Nørregade var installeret dette lyttebord, som benyttedes til kontrol af telefonistinderne.
Aflytningen foregik ubemærket af både abonnenter og telefonistinder og kunne ske døgnet rundt. Fra
»Kjøbenhavns Telefon«, 1881-1931.
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de undervisning i tallenes tydelige og præcise udtale, således at misfor
ståelser kunne undgås. Efter en tilfredsstillende prøveperiode i aktiv cen
traltjeneste kunne de opnå fast ansættelse som telefonistinder. Lønnen var
lav: I de første to år som reservetelefonist: 30 kr månedlig. Derefter 40 kr
månedlig stigende med 10 kr hver 3. år til 80 kr månedlig. For at anspore
telefonistinderne til at undgå sygedage udsendte selskabet i 1904 et cirku
lære med »Regler for opnåelse af selskabets sundhedspræmie og anerken
delse«. Ifølge cirkulæret opnåedes kontant udbetaling af sundhedspræmie
således: E t kvartal uden sygemeldinger: 3 kr. To kvartaler i træk: 7 kr. Tre
kvartaler i træk: 12 kr, og fire kvartaler i træk: op til 18 kr. Anerkendelse
tildeltes af kontroltelefonistinden og inspektricen efter et pointsystem,
der hvert kvartal offentliggjordes på lister, der fremlagdes på centralen til
almindeligt gennemsyn.63 De telefonistinder, som ikke overholdt de gæl
dende bestemmelser, kunne tildeles strafpoint efter følgende pointskala:
21-30 point: advarsel. 31-40 point: 1 søndagsvagt. 41 point og opefter: 2
eller flere søndagsvagter. Telefonistinder, der tog nattevagter mere end
hver anden nat, kunne fratages retten til en søndagsvagt. At lytte til abon
nenternes samtale var afskedigelsesgrund.64

C E N T R A L B E S T Y R E R E OG F O R S T A N D E R IN D E R

Telefoncentralerne i Søllerød kommune var små landcentraler, hvor be
styreren havde centralen i sin bolig. Arbejdsstedet var altså samtidig hen
des hjem, og da centralen efterhånden skulle passes alle dognets 24 timer,
var det en krævende livsform. Arbejdsbyrden i de første år var ret be
grænset, og mange var villige til at påtage sig den spændende opgave for
en nærmest symbolsk betaling. Først senere blev stillingen som centralbe
Forpagtningssystemet

styrer et fuldtidsjob. Ved de større centraler kaldtes lederen forstanderinde.
Bestyreren forpagtede i almindelighed centralen af KTAS og modtog et
årligt beløb for at drive den og ansætte og aflønne den nødvendige stab af
telefonistinder. D et var bestyrerens opgave at tilrettelægge vagterne for
telefonistinderne, og hun måtte derfor have et overblik over, hvorledes
telefonsamtalerne fordelte sig over døgnets timer. T il støtte for plan
lægningen foretoges tællinger af samtalerne. Centralbestyreren skulle
også instruere telefonistinderne om deres arbejdsopgaver og kontrollere,
at de overholdt de gældende bestemmelser. På de lidt større centraler var
der installeret et lyttebord, hvorfra forstanderinden kunne høre, hvad
telefonistinden sagde til abonnenten og omvendt. For de mindre centra
lers vedkommende foregik aflytningen fra et lyttebord i Telefonhuset i
København. Derved kunne man kontrollere, om telefonistindens ekspedi
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tion var korrekt, hurtig og høflig, og hvad der også var vigtigt, om tele
fonistinden lyttede til abonnentens samtale. Som bekendt er den menne
skelige nysgerrighed stærk, og det ofte ret høje »informationsniveau« på
centralerne, kunne tyde på, at et vist ulovligt medhør af de private samta
ler alligevel fandt sted.
N år centralen nåede op omkring 300 abonnenter, blev den »tresidet«,
idet der nu var tre parter i overenskomsten: Selskabet, centralbestyreren
og telefonistinderne. På de større centraler herskede der en streng, næ
sten militær justits med forstanderinden som den overordnede og tele
fonistinderne som de menige soldater. Tonen var langt mere afslappet på
de små landcentraler, hvor personalet bestod af en enkelt eller kun ganske
få personer, og forholdene i det hele var langt enklere.

C E N T R A L E R N E I I9 O O -T A L L E T

Efter at KTAS i 1898 havde fået koncession på telefondriften på Sjælland
for de følgende 20 år, gennemgik telefonvæsenet en kraftig vækst. U d
viklingen i Søllerød kommune beskrives i det følgende.
Skodsborg central
19 0 1-196 7

K TAS’s blad »Telefonen« bragte i maj-nummeret 1901 en notits under
overskriften » N y Central«, hvor det meddeles, at Skodsborg Central blev
sat i drift den 30. April 19 0 1.65 Som tidligere omtalt har der forud været en
vis, begrænset omstilling til private abonnenter via samtalestation nr. 16
i

På Strandvejen i
Skodsborg var tele
fonledningerne på
denne strækning
monteret på tagsta
tiver. Ledningerne
gennem Skodsborg
krydsede dengang
vejen flere steder.
Få år senere blev de
monteret på stæn
ger i samme vejside.
Postkort, ca. 1907.
Bvhistorisk arkiv.
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Vognmand Nielsens hus
på Skodsborg Strandvej
176, hvor telefoncentralen
blev installeret i år 1900.
Bygningstegning fra 1899.
Huset eksisterer stadig,
dog uden indgangspartiets
trekantfronton. Bygnings
inspektoratets arkiv.
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Henriette og Olga
Nielsen
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på et af badehotellerne. Centralen var »indlogeret« hos vognmand
Chr. Nielsen, Skodsborg Strandvej nr. 176 i hans nydelige, stadigt eksi
sterende, lille hus, opført i 1899.66 Brandforsikringen for centralen var
2.000 kr, og huslejen for 1901 200 kr årligt. Centralen behøvede nu ikke så
meget plads, for der var kun 40 abonnenter, og ekspeditionen af dem
kunne klares via et centralbord på størrelse med en kommode med plads
til 50 abonnenter. Numrene til abonnenterne kunne findes i Telefon
bogen for 1902, som var den første årgang, hvor Skodsborg anførtes som
central. Centralen blev bestyret af vognmand Chr. Nielsens datter, H en
riette Nielsen.67 Hun boede på adressen og passede trofast centralen sam
men med sin søster Olga, der også var telefonistinde, i omkring 40 år
indtil begyndelsen af 1940’erne. Den 29. august 1901 besøgte inspektricen, frk. M . Michelsen, centralen i Skodsborg, og af inspektionsprotokollen fremgår, at »der mangler et skilt, som henviser til samtalestationen«. Hvis
man alligevel finder ind til telefonen, så »kan publikum ikke høre, dels på
grund a f støjen fra forbikørende vogne, og dels fordi ekspeditionen inde i lokalet
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De tre takstkredse

Familien Nielsen
foran huset på
Strandvejen med
Skodsborg Central.
Det er fra venstre
vognmand Julius
Nielsen (18781966), hans broder
og kompagnon
Otto Nielsen
(1877-1966), deres
faster Signe Nielsen
og telefonistinde
Henriette Niel
sen. Julius, Otto og
Henriette var sø
skende, Vognmand
Chr. Nielsens børn.
Foto ca. 1910. By
historisk arkiv.

forstyrrer. Var det bedre at få et skab ?«.6i Om man fik et telefonskab, vides
ikke, men i 19 15 blev der bygget en smuk telefonkiosk ved husets nord
vestlige hjørne med offentlig adgang fra Strandvejen. Kiosken blev ned
revet i 1934 for at give plads for en tilbygning med fladt tag langs husets
nordfacade til brug for en udvidelse af centralen. I 1944 indrettedes igen
en telefonboks ud mod Strandvejen.09
I 19 15 blev der indrettet en samtalestation i KTAS-regi i Statstelegrafens lokale i Villa Gylfe på den modsatte side - og betydeligt længere mod
nord - af Strandvejen i nr. 209. Om livet på denne lille smukt beliggende
landcentral i 1920’erne fortæller installatør Carl Jørgensen, Skodsborg, at
der på centralens grund var opført en badebro og et badehus til glæde for
telefoncentralens damer og for børn fra kvarteret. Søstrene Henriette og
Olga Nielsen var meget afholdt og levede intenst med i lokalsamfundets
liv. Hvis nogen ringede forgæves til Carl Jørgensens fader, installatør
Hjalmar Jørgensen, tog telefondamen mod besked. N år så installatøren
senere var kommet hjem, ringede hun ham op og sagde: »Du skal ringe til
smeden«, eller hvem det nu var, der havde ringet.70
De første telefonabonnenter betalte et fast årligt beløb for deres telefon
og havde ret til et ubegrænset antal samtaler. M en dette takstsystem blev
ret hurtigt uanvendeligt, og i 1903 kom et nyt takstregulativ, hvorefter
Sjælland oppdeltes i 3 takstkredse: København blev kreds I, Østsjælland
inclusive Søllerød blev kreds II (de nærmeste centraler = »Omegnen«) ,
og Syd- og Vestsjælland blev kreds III.71 Det var selvsagt dyrere at ringe til
en anden takstkreds, end den man boede i. I løbet af 1930’erne blev det et
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Drejeskive fra det
demiautomatiske
system (halvauto
matisk), som ind
førtes i Kobenhavn
fra 1927 og årene
derefter. Man
kunne nu dreje sig
direkte til den øn
skede central: Cen
tral for hovedcen
tralen, V E for Ve
ster central etc.
OM skulle drejes
for Omegnen,
hvorunder Søllerød
centralerne hørte
fra midten af
1930’erne. For at
aflaste denne cen
tral og gøre ekspe
ditionen lettere,
kunne man dreje
visse centraler di
rekte, for eksempel
Holte= HO og
Skodsborg= SK.

Vedbæk Central
19 0 1-19 6 '7

udbredt ønske blandt kommunens telefonabonnenter, at centralerne blev
optaget i kreds I, København, hvilket betød, at abonnementet blev be
regnet efter en billigere takst. I Skodsborg var abonnenterne dog lidt
valne over for tanken, men ved en afstemning i sommeren 1936 var der
omsider flertal for at ønske optagelse. N u meddelte Søllerød Tidende
triumferende: »Så er v i alle Københavnere«.72 Indlemmelsen skete i foråret
1937, og herefter skulle der ikke betales ekstra for at ringe fra Skodsborg
til København.
Gurli Petersen, der var telefonistinde på centralen i perioden 194619 51, fortæller, at der var normalt tre damer til at passe ekspeditionen.
Forstanderinden, frk. Gadbert, var afløser. Nattevagten havde en sofa,
hvor hun gerne måtte sove, mens hun havde vagt. Skodsborg Badesana
torium, som dengang var en stor virksomhed, gav meget arbejde.73 Hvis
man skal dømme ud fra anvendt spalteplads i Søllerød Tidende, har
Skodsborgs abonnenter afgjort haft et blidere gemyt end abonnenterne
længere vestpå i kommunen. De har i hvert fald ikke klaget så meget. Dog
kom telefonbetjeningen på dagsordenen i Skodsborg Kommunalforening
i august 1946. Det erklæres ligeud, at telefonbetjeningen er ikke, hvad den
har været. Telefonerne er overbelastede på grund af det stigende antal
samtaler. Mangelen på personale gør sig gældende, og det er svære tider
for damerne. Foreningen henstiller til offentligheden, at man kun fører
korte samtaler! Igen i 1954 er Skodsborg Grundejerforening utilfreds med
den langsomme telefonbetjening, men efter nogle års forløb er der dog
håb forude: N u stod fuldautomatiseringen for døren. Den indtraf i 1967 i
Skodsborg, og derefter foregik ekspeditionerne pr. automatik. Men tele
fondamernes kendte stemmer hørtes ikke mere.
Væksten i Vedbæk medførte et øget lokalebehov, og den 7. maj 1901 flyt
tede centralen derfor til større lokaler på Marievej 9 i Vedbæk. (Matr. nr.
2cp af Vedbæk). Lejemålet omfattede både et centrallokale og en to-værelsers lejlighed, hvor smedens datter, Antoinette Andersen, boede sammen
med sin moder, der var blevet enke.74 Den årlige husleje var 450 kr.75
Antoinette arbejdede dér, som hun havde gjort i årevis på Strandvejen, til
egen og abonnenternes store tilfredshed. Hun havde imidlertid mødt den
unge maler fra Rungsted, Christian Sørensen, og de gik i giftermålstanker. M en Antoinette kendte telefonselskabets regler om telefonistinder og
ægteskab, og hun skrev derfor den 18. juni 1903 til selskabet og anmodede
»det ærede selskabs direktion om tilladelse til at måtte beholde min plads ved
Vedbæk central i et á to år endnu grundet på, at jeg gerne ville holde bryllup til
efteråret. Da det er 15 år siden, jeg begyndte ved selskabet, håber jeg, der
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Antoinette Andersen

velvilligst ville blive taget hensyn til min ansøgning«.16 Ansøgningen fik føl
gende påtegning på hovedkontoret: »Anbefales. Det synes forsvarligt at gøre
en undtagelse fra reglen om ikke at beholde gifte telefonistinder, idet der i dette
tilfælde er tale om en landcentral, ogfrk. Andersen i hele sin tjenestetid har været
usædvanlig flink«. Direktør Fr. Johannsen sagde »Ja«\, og Antoinette
kunne således bevare de lykkelige forbindelser både med Christian og
med telefoncentralen. M en det var kun en stakket frist! Antoinette levede
på lånt tid hos KTAS, og allerede to år efter, den 15. august 1905, måtte
hun igen søge dispensation. Hun bad om »fremdeles at måtte forblive i
denne min plads indtil videre«, og oplyste, at hun med glæde har gjort
tjeneste ved centralen, siden hun var 13 år gammel og aldrig har modtaget
nogen irettesættelse fra selskabet. Samtidig spurgte hun, om hendes mo
der, der nu bor alene i lejligheden, kunne blive boende der.77 Telefo
nistinde Henriette Thorsine Thelin, der var ansat på Hellerup telefonsta-

Vognmand Julius Nielsen som kusk i en af sine smukke vogne foran ejendommen, Strandvejen 176. I
husets nordende opførtes i 1934 den lave tilbygning, som var bestemt for en udvidelse af telefoncentralen.
Den havde egen indgang, og i et lille forrum var der samtalestation. Op gennem billedet foran kusken
rager en telefonstang, som man godt kunne overse, hvis ikke det netop var telefonvæsenet, vi studerede.
Foto af ukendt fotograf, ca. 1935. Byhistorisk arkiv.
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Ejendommen JVlarievej 9, hvor Ved
bæk Central blev
installeret i 1901
med samtalestation
i stuen og forstan
derindens lejlighed
på i.sal. Foto Jø r
gen Berg, 1996.

Nej til gifte
telefonistinder

tion, søgte imidlertid også det ledige embede og lejligheden med til
hørende have. Som begrundelse for at søge til Vedbæk angav hun, at såvel
hendes syvårige datter som hun selv ville kunne få et friere liv i Vedbæks
sunde omgivelser. Henriette Thelin var fraskilt og oplyste, »at je g indtil
dato intet har høn og ingen hjælp modtaget fra min for syv år siden fraskilte
mand«. Hun var derfor helt afhængig af indtægten fra K TAS.78 Tele
fonselskabet mente, at man måtte tage hensyn til fru Thelins forsørger
pligt over for sin lille pige, og at hun var bekendt med forholdene i
Vedbæk efter et ferievikariat. Fru Antoinette Sørensen derimod var gift,
og boede i egen villa i Rungsted, hvoraf en del lejedes ud. Det besluttedes
derfor at afskedige Antoinette Sørensen fra selskabets tjeneste og ansætte
Henriette Thelin i stillingen som bestyrer. Den tilhørende lejlighed
kunne ikke fortsat beboes af fru Sørensens moder, der intet havde med
selskabet at gøre, og tilfaldt derfor fru Thelin. Dermed var det slut med
Antoinette Sørensens telefon-karriere. Årsagen hertil var udelukkende
hendes ægteskabelige status. Henriette Thelin tiltrådte stillingen som
centralbestyrer den 1. november 1905 og havde klart fået demonstreret, at
hun ikke i denne stilling kunne indgå ægteskab og altså måtte fortsætte
som eneforsørger for sin lille pige. Månedslønnen var 55 kr. Henriette
Thelin forlod centralen i 19 11.
Vedbæk Central indtog den særstilling blandt de sjællandske centraler,
at telefondirektøren, Fritz Johannsen, boede lige ved siden af. I 1909
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Ved stranden i Ved
bæk mødtes de to
»væsener«: telefon
væsenet og telegraf
væsenet i dette
sjældne billede fra
o. 1900. Forrest
KTAS kabelhus i
»vikingestil« og
bagved det lille telegrafkabelhus.
Over det hele rejser
sig telegrafbåken,
isom gjorde det mu
ligt for skibsfarten
at lokalisere søka
blet til Sverige. Ka
blet formidlede
både telefon- og telegraftrafikken over
Sundet. Foto ca.
1914. TeleDanmarks bibliotek.

aflagde han besøg hos Henriette Thelin for at drøfte, hvorledes man
kunne etablere en bedre vækning af telefonistinderne, der havde natte
vagt! Samtidig gjorde han opmærksom på, at »telefondameme i Vedbæk
råber alt fo r højt, når de taler med København. Den tilsynsførende bør instruere
damerne i at tale umiddelbart i tragten. Nye tragte bør nok indføres«.19
Omkring 19 11 begyndte nedlæggelsen af telefonkabler over længere
strækninger i kommunen, og i 19 14 -15 nedlagdes kabler i Vedbæk-Trørød,
I2 5

Jernbanestien langs Kystbanen set mod Trørødvejens bro. Telefonstængerne langs stien er netop rejst og
løber her ved siden af telegraftstængerne på jernbanedæmningen. I 1915 blev telefonstængerne erstattet
med kabler på denne strækning. Foto Kystatalieret i Vedbæk, 1901. Byhistorisk Arkiv.

blandt andet ved Engvej og jernbanestien ved viadukten. I 1919 købte
KTAS ejendommen på Marievej, hvor centralen havde til huse, af cykel
handler J.P. Andersen og murermester P. Nielsen.80 I 1936, da Vedbæk
Central blev indlemmet i Københavns kreds I, var centralen vokset til 350
abonnenter. Vedbæk Central overgik som Skodsborg til fuldautomatisk
drift i 1967.
Nærum central
19 0 3-19 ) 7

På den nye adresse i Nærumgade betjentes centralen fra 1903 af fru slagtermester Signe Nielsen. Hun overlod i et vist omfang arbejdet til sin
unge datter Karla, hvilket fremgår af en indberetning fra sommeren 1904
fra inspektricen, Mathilde Fraenkels, besøg på centralen: »M it ophold på
Nærum central varede kun nogle få timer, men jeg fik indtryk a f at expeditionen gik, som den bedst kunne, ligesom der i bureauet herskede en grænseløs
uorden. Ekspeditricen var meget ungdommelig - så ud til at være mellem 13 og
14 år . . . « . 8 l Det var andre toner end dem, der hørtes efter inspektionen
hos gartner Olsens døtre. M en Karla var som bemærket meget ung, og
havde tid til at forbedre sig. I hvert fald overtog hun senere ledelsen af
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Nærum Central var
installeret i huset til
venstre fra 1903 til
1957, da centralen
lukkede. Huset til
hørte først slagter
mester Niels Niel
sen og senere dat
teren Karla Niel
sen, som var tele
fonbestyrer i en
længere årrække.
Huset blev nedrevet
i 1960’erne. Post
kort cirka 1935. By
historisk arkiv.

centralen og udførte opgaven helt frem til centralens lukning i 1957. Hun
arvede huset efter sine forældre, og både hun og centralen havde bopæl
dér igennem alle årene.
Nærum. Telefon
central nedbrænder

I »Socialdemokraten« den 27. oktober 1905 beskrives en alvorlig ilde
brand i slagtermester Nielsens ejendom: » I et lille værelse eksploderede ved
nitiden i onsdag aftes en lygte og tæiidte ild i en seng«. Familien forsøgte at
slukke ilden, men da der først gik ild i stråtaget, var der intet at stille op.
Brandvæsenet fra Nærum, Trørød og Skodsborg kom til stede, men de var
magtesløse, og huset brændte ned til grunden. D og blev centralbordet og
to telefonapparater reddet ud af det brandhærgede hus af fyrbøder Tødt
og maskinarbejder Carl Svendsen. Apparaterne var helt uskadte, hvorved
telefonselskabet blev sparet for en udgift på mindst 600 kr. De to redningsmænd blev derfor tildelt en dusør på 20 kr. hver.82 » I det nedbrændte
hus havde telefonselskabet centralstation. Indtil en ny centralstation indrettes, er
telefonen dafor afbrudt i Nærum og (GI.) Holte by«, skrev avisen.83 Først
næsten 3/4 år senere, i april 1906, blev centralen genåbnet i slagtermester
Nielsens ejendom.
Den 4. oktober 1925 stod følgende overskrift at læse i »Søllerød T i
dende«: » E r Nærum Centrals abonnenter stedbørn?« Artiklen bragte en om
tale af et andragende fra centralens abonnenter til KTAS: »Det går tid på,
at enkeltledningen bør afløses a f en dobbeltledning, således som det haves i Trørød.
Årsagen er den, at man i telefonen hører flere stemmer på en gang. Ofte høres

Nærum Central ca. 1955.
Telefonistinden nr. 2 fra
højre er Erna Hansen, der
i en årrække var fast vikar
ved centralen. Der var fire
centralborde. Over bor
dene sad tre små ure, som
gjorde det muligt for tele
fonistinderne at følge
samtalernes varighed.
Ukendt fotograf.

den, man taler med, oven i købet svagest, hvorved det bliver umuligt at gennem
føre en samtale, hvis man da ikke efterhånden har læn de enkelte abonnenters
stemme at kende, hvad man vel ikke kan forlange? Det hænder, at den, man
taler med, overdøves så afgjort a f nærmere boende abonnenter, at man tvinges til
at afbryde samtalen, for at forsøge, om man kan få bedre held noget senere. A t
enhver samtale kan kontrolleres, er naturligvis en stor ulempe«.8* Det er over
raskende, at egnens største landsby endnu i 1925 kun blev betjent af en
ledning, mens f.eks. det betydeligt mindre bylav Trørød for længst var
blevet tilkoblet systemet med en dobbeltledning. Hvornår Nærum-abbonnenternes krav er blevet opfyldt, vides ikke præcist, men det var før
1930. Nærum var indtil 1918 kommunens mindste central. Skønt Nærum
efter Holte var kommunens tættest bebyggede område var det først efter
besættelsen, i perioden 1947-57 da Nærumområdet udbyggedes kraftigt,
at der skete en tilsvarende stigning i abonnenttallet, fra 230 abonnenter i
1947 til 1025 i 1957.
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Telefondameme i
Nærum

Fra en senere periode fortæller Edith Petersson, der arbejdede som
telefonist på Nærum central i 1943-54: »Foruden centralbestyrer Karla Niel
sen boede der to telefonistinder på centralen. De skulle passe centralen sammen
med Karla Nielsen, men der udover skulle de lave mad og gøre rent. Som
betalingfik de kost og logi ogformentlig en mindre kontant løn. Dafi'k. Nielsen i
sine sidste år ikke var ved godt helbred, hvilede opgaven tungt på de to damer, og
tjenesten led derunder«?5
Emm y Outzen, Nærum, gjorde i mange år tjeneste på de lokale centra
ler. Hun vikarierede både i Holte, Skodsborg og Vedbæk, men den læng
ste tjeneste forrettede hun på Nærum central, hvor hun var nattevagt i 14
år i 1940’erne og 1950’erne. Tonen var militær, så vidt hun husker i dag.
Forstanderinden, frk. Nielsen, kunne godt være lidt striks og lagde vægt
på, at reglerne overholdtes. For eksempel forbød hun fotografering på
centralen, men det fandt alligevel sted somme tider, når hun var gået op i
seng. Der var forståeligt nok telefonistinder, som gerne ville have at bil
lede af arbejdspladsen. Emm y Outzen blev udnævnt til kontrolassistent,
men brød sig ikke om at gå rundt i centralen og kontrollere sine kolleger,
så hun blev som regel siddende på sin stol og passede sit arbejde. D og
overværede hun engang, at en kollega lyttede med på en samtale. Hun bad
hende straks om at holde op med det og mindede hende om faren for
afskedigelse.
Nærum Central blev fuldautomatiseret den 1. oktober 1957 med retningsciffer 80. Samtlige telefoner under central Nærum og cirka 120 fra
Trørød central (kvarteret ved Malmbergsvej) overførtes til den ny fuldau
tomatiske central på Rundforbivej 186. Som den første fuldautomatise
rede central i kommunen kom Nærum til at tjene som demonstrations
model for nuværende og fremtidige abonnenter. »Lions« i Søllerød ar-

Nærums fuldautomatiske
central på Rundforbivej.
Centralen blev indviet den
i. oktober 1957. TeleDanmarks bibliotek.
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rangerede f.eks. besøg på centralen for alle interesserede den 2. maj 1959:
»Så kan man selv se, hvordan det foregår«, skrev Søllerød Tidende den
24. april 1959. »Man ved, at det ikke mere er søde unge damer, der skaffer en
forbindelse med omverdenen, men at der et eller andet sted sidder et »væmme
ligt« lille apparat, som tikker ti-ører sammen til telefonselskabet! Men hvordan
går det til ?«%6
Trørød Central
19 18 -19 6 2

Diskussion om
natåbning på
centralen

Allerede i 1895 blev der rejst en telefonstanglinie fra Vedbæk igennem
Trørød by til Nærum Central og i 1898 til (GI.) Holte by. Der var kun få
abonnenter i Trørød. Men de var alle tilsluttet Vedbæk Central. Først i
1918 oprettedes en central i Trørød på Trørødvej 61 (matr. nr. 24 af
Trørød by) hos fru Christine Schmidt, hvis to døtre også var telefonistin
der på stedet. »De var populære i lokalsamfundet og kendte alle«, fortæller
Alice Pedersen, der var barn i Trørød i 1930-erne: »Man brugte ikke så
meget det med numre, når man ringede op til centralen, men sagde for eksempel:
»G iv mig lige Brugsen«, og så fik man forbindelsen. Centralen var i deres hjem,
og hvis nogen ringede op om natten, så stod de bare op og ordnede forbindelsen.
Men det var jo også ude på landet dengang«.8?
Trørød Central optræder ikke meget i lokalaviserne. Men det fremgår
dog af »Avisen« den 4. oktober 1925, at abonnenterne i Nærum er mis
undelige på Trørødabonnenterne, som har dobbeltledninger, og derfor
kan høre, hvad der bliver sagt i den anden ende af ledningen - og ikke
andet!88
Ifølge Søllerød Tidende blev Trørød indlemmet i kreds I (København)
den i. oktober 1935 efter afholdt afstemning. I avisen diskuteres i den
forbindelse muligheden for at holde centralen åben om natten, i stedet for
som nu, hvor den lukker hver aften kl. 21. Indførelse af natåbning på
centralen vil imidlertid koste 1.200 kr årligt, og man vælger derfor at se
tiden an. Først 6 år senere i begyndelsen af 1941 blev natåbningnen ind
fort.89
Centralen blev i 1935 overtaget af frk. G. Rasmussen, som bestyrede
den indtil oktober 1941. Centralbestyrer var derefter fru J. Eilenberg, som
også ejede huset.90 Som alle andre centralbestyrere lønnede fru Eilenberg
telefonistinderne, og efter hvad hendes søn, Børge Eilenberg, GI. Holte,
fortæller, havde hun et meget stramt budget at forvalte. For at få økono
mien til at hænge sammen måtte hun selv tage alle nattevagterne, der
indbragte hende 25 øre pr. ekspedition. Der arbejdede normalt to tele
fonistinder ved centralbordet. Omkring 1952 overtog KTAS administra
tion og lønudbetalinger. Fru Eilenberg blev da forstanderinde, og efter
nogle hårde lønforhandlinger med selskabet opnåede hun en tilfredsstilI3°

Foto fra Trørød Torv. I baggrunden ses en kraftig dobbeltstang, der afløste en mere spinkel, der tidligere
»stod og gyngede«. Købmand Anders P. Larsen til højre var abonnent allerede fra o 19 0 0.1 1912 havde han
Vedbæk nr. 26. Postkort fra 1912. Byhistorisk arkiv.

lende løn.91 Fuldautomatiseringen af Trørød Central fandt sted i to tempi.
1 1957 overgik abonnenterne i Malmbergsvej-kvarteret som nævnt til N æ 
rum Central. Den 29. august 1962 nedlagdes centralen hos fru Eilenberg,
og personalet overgik til tjeneste på andre centraler eller pensioneredes.
Den nye fuldautomatiske central, der monteredes i en nyopført bygning
på Gøngehusvej, fik retningsciffer 89.
Holte Central
1905-1965

I takt med stigningen i Holtes indbyggertal øgedes telefontrafikken så
kraftigt, at man allerede i 1905 havde 80 abonnenter knyttet til centralen i
Holtehus på Ellensvej. Selskabet søgte derfor større og mere velbelig
gende lokaler, og dem fandt man på Kongevejen (senere nr. 19) hos bager
mester Jens Peter Madsen, N y Holte Bageri. (Matr. nr. 2m Dronning
gård). Centralen flyttede derover den 10. december 1905. Her forblev
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Trørødvej 6i, hvor
Trørød Central
havde til huse i alle
årene fra 1918 til
1962, først i kvist
værelset, senere
nede i stuen med de
to vinduer til højre.
I denne ende af hu
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offentlig telefon
boks. Luftfoto af
Svlvest Jensen.
1962. Byhistorisk
Arkiv.

Jordkabler

den, indtil den nedlagdes i forbindelse med automatiseringen i 1963. C en
trallokalet indrettedes på i.sal over bagerforretningen, og på 2. sal th.
indrettedes lejlighed til centralbestyrer Emma Christensen. Hun skulle
nemlig flytte med, og som hun fik besked på fra Driftskontoret, skulle det
ske senest den 28. december 1905.92 Selskabet ville »afløbe hende de nød
vendige inventargenstande til centralen: To stole, et bord, en petroleumslampe og
en kulkasse med tilbehør«. Hun skulle selv sørge for gardiner til centralen,
mens selskabet leverede en servante med tilbehør og en portiere. U d 
giften til installationen af et større centralbord med plads til 240 abonnen
ter beløb sig til 3.774 kr, hvorfra dog kunne trækkes værdien af den gamle
central 1.54 1 kr.93
Samtidig med flytningen nedlagdes som noget helt nyt jordkabler til
den nye central fra vejgaflen ved Øverødvej og langs Stationsvejen fra
viadukten under jernbanen. Nedlæggelsen af jordkabler blev diskuteret
intenst mellem selskabets teknikere. Var det mon forsvarligt at anvende
denne nye og ret usikre teknik - og oven i købet uden lynafleder? 94

Da abonnenttallet i Holte steg støt gennem årene, måtte centralen med
mellemrum udvides og forbedres. 1 1916 udstyredes centralen således med
et »closet«, således at damerne ikke mere behøvede at movere sig ned til
gårdens lokummer. Fremgangen viste sig dog også på andre områder: I
1925 var Holtes abonnenttal vokset til ca. 770, hvilket var mere end de
øvrige fire Søllerød-centraler tilsammen.95 I 1930’erne tilførtes Holte
Central tilmed abonnenter fra de store nye bebyggelser omkring Virum
Torv. Centralens kapacitet kunne dårligt følge med. Den nye ejer, bager
mester Ole Jensen, lod derfor opføre en tilbygning mod Marievej, hvor
der indrettedes plads til yderligere 300 abonnenter.
I 1934 blev bygningen overtaget af bagermester C .J.Schwarz Nielsen
og købmand I.F. Petersen i fællesskab. Husejerne lod i 1937 indrette en ny
lejlighed til forstanderinden, fru Ellen Bagger, på 2. sal tv., mens centralen
overtog hendes gamle lejlighed. D er var nu central på to etager, forbundet

Forstanderinden
ved Trørød Central,
Johanne Eilenberg,
ved sit 40-års jubi
læum inden for te
lefonvæsenet den
29. januar 1961.
Hun er fotograferet
i sit hjem omgivet
af vin- og blomster
gaver fra abonnen
ter, venner og fami
lie. På væggen til
venstre hænger Syl
vest Jensens luftfoto
af hendes hus. By
historisk arkiv.
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Telefonistindernes
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med en vindeltrappe. Godt 10 år senere i 1948 blev også forstanderindens
nye lejlighed inddraget til centralbrug. »Telefonhuset« blev nedrevet i for
bindelse med opførelsen af Holte Midtpunkt i begyndelsen af 1970’erne.96
I forbindelse med en strejke i januar-februar 1920 opnåede telefonistin
derne landet over en række forbedrede forhold, herunder højere løn og
J 34

»Telefonstangs-parade« på Konge
vejen ved Rudersdal. Der er en
mand i hver stang!
Allerede i 1889 an
lagde KTAS en te
lefonforbindelse
København-Hillerød, og endnu før, i
1864, anlagde tele
grafvæsenet også en
linie her. Ukendt
fotograf, 1907. TeleDanmarks biblio
tek.

»Partstelefon«

ret til at gifte sig.97 Strejkens resultat dokumenterede telefonens store
samfundsmæssige betydning. Man kunne ikke længere undvære telefonen.
I 1930 indførtes partsabonnementer på Holte central for de abonnen
ter, der ikke havde så stort et samtalebehov. Det betød, at 2-4 abonnenter
delte en ledning til centralen og det tilhørende abonnentnummer. For at

Telefondamer på
Holte Central, den
gang Holte endnu
var en lille central i
»Provinsen«. Cen
tralbordene er
Magneto multiple.
Foto ca. 1915. TeleDanmarks biblio
tek.
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Forstanderinde Ellen Baggers 25 års jubilæum ca. 1937 gav anledning til denne opstilling af gratulerende
telefonistinder. I baggrunden sidder de vagthavende telefonistinder ved centralbordene. Abonnenterne
skulle jo altid passes. Ukendt fotograf. Foto 1937. Byhistorisk Arkiv.

skelne abonnenterne fra hinanden, tilføjedes efter nummeret et af bog
staverne x, y, u eller v , som for tydeligheds skyld udtaltes extra, ydun, ulla
eller vega. Formålet med systemet var en billiggørelse af abonnementet,
og det gav samtidig en bedre udnyttelse af telefonselskabets eksisterende
teknik. Ulempen var, at telefonen kunne være optaget af en med-abonnent, når man ville telefonere. M an skulle derfor først løfte røret og
spørge: »Tales der på ledvingen«} Disse abonnenter måtte også finde sig i,

Kongevejen i Holte 1921. I øverste venstre hjørne ses det karakteristiske tagstativ med ledninger til
telefoncentralen. Den var placeret på 1. sal i bygningen med de to spidse gavle, hvoraf den ene er delvis
skjult bag træerne. Den høje hvide brandgavl adskiller centralen fra Magasin du Nords lave bygning.
Postkort 1921. Byhistorisk arkiv.
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at andre kunne lytte til deres samtale. M en som direktør Fritz Johannsen
skrev: »Telefonen er nu ikke bestemt til meddelelsen a f hemmeligheder; de, som
vil benytte den dertil, må betale lidt mere for at få en selvstændig ledning, ganske
som man betaler mere for et brev end for et brevkort«.98
Abonnenterne
organiserer sig

Årelange diskussioner mellem selskabet og abonnenterne om takstpolitiken førte i 19 15 til, at der oprettedes et repræsentantskab på 21 med
lemmer valgt af og blandt abonnenterne til varetagelse af deres inter
esser." I Søllerød kommune var de erhvervsdrivende naturligt nok særligt
interesserede i at få indflydelse på K TAS’s takstpolitik. Dette afspejler sig
hyppigt i lokalpressen, for eksempel den 9. maj 1926, hvor »Avisen« re
fererer fra et offentligt »telefon-møde«. Fter påpeger manufakturhandler
O. Steinmetz-Schmalz det urimelige i, at en telefonsamtale til Kobenhavn
koster 12 øre, når man i de fleste tilfælde kan skrive det samme på et
syv-øres brevkort. Altså: Taksterne ned!IO° I en leder i Søllerød Tidende
19. oktober 1929 opfordres til, at Holte central kommer ind under kreds I,
så man sparer de famøse 12 øre pr opringning.101 Men først i februar 1932
accepterer KTAS, at omegnscentralerne bliver indlemmet i kreds I (Stor
københavn). Først skal der imidlertid holdes afstemning blandt abonnen
terne, om de ønsker denne indlemmelse. Dette medfører endnu to års
heftige mødeaktiviteter, som kulminerer med et stort borgermøde, hvori
der ifølge Søllerød Tidende den 28 .oktober 1933 deltog omkring 400
Holte-abonnenter. Overingeniør Chr. Steenbuch fra KTAS redegjorde i
hovedtræk for selskabets oplæg: Samtaler til og fra København bliver
gratis. Ekstrabetalingen for samtaler over 3 minutter ændres, således at 9
minutter er gratis, og samtaler mellem kl. 24 og 6 morgen, som hidtil
betales med 50 øre, bliver gratis. Forsamlingen støttede forslaget og anbe
falede en hurtig afstemning.102 Den senere afholdte afstemning blandt
Holte-abonnenterne viste et overvældende flertal for indlemmelsen, og
denne fandt sted den 1. oktober 1934.

Telefonautomater

De første »mønttelefonapparater« til offentlig brug installeredes i K ø 
benhavn i 1898. Mønttelefonerne blev placeret i trappeopgange og porte,
hvortil der var offentlig adgang. Telefonautomaterne fremstod som små
egetræsskabe ophængt i de pågældende opgange og porte. Inden tele
fonistinden etablerede forbindelsen, skulle man putte en - eller flere tiører i revnen foroven i møntautomaten, svarende til betalingen for den
ønskede samtale. Hver gang en ti-øre faldt ned igennem automaten, hørte
telefonistinden et klik i sin telefon og kunne derved kontrollere, at der
betaltes det rigtige beløb for samtalen. Systemet fungerede udmærket,
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Fra 1898 opsattes i
porte og opgange
telefonautomater i
smukke skabe af la
keret træ. De aflø
stes efterhånden af
mere tilgængelige
automater på gader
og pladser. Fra
»KTAS i hundrede
år«.

men langsomme eller fummelfingrede personer kunne godt sætte tele
fonistindens tålmodighed på prøve. Sommetider varede det meget længe,
»inden ti-øren faldt«. Vendingen vandt efterhånden indpas i sproget som
karakteristik af en langsomt opfattende person.103
KTAS begyndte i 1934 at opstille de kendte grønne telefonbokse i K ø 
benhavn: Grundejerforeningerne i Holte anbefalede i foråret 1936 op
sætningen af tilsvarende bokse, men først i februar 1939 blev de første
telefonbokse indviet.104 Kongevejskrydset i Holte, Rudersdal og Vedbæk
havn fik hver deres grønne telefonboks. De var til stor gavn for publikum,
som glædede sig over teknikkens fremmarch. M en der var enkelte slanger
i Paradis! K ort tid efter opsætningen af telefonboksene den 2. april kunne
man under overskriften »Bøllefrø i Vedbæk« finde følgende notits i Søllerød
Tidende: »Det nyoprettede telefonskab ved havnen misbruges a f større børn, der
ringer telefoncentralen op og generer damerne med skældsord og uanstændig tale
- også om. natten har sligt fundet sted. Hvis ikke dette hører op, hikkes eller
fjernes skabet« .105

Den grønne telefonboks
med matterede vinduer og
en lidt tung dør vandt ud
bredelse på hele Sjælland
fra 1934. Damen, som er
ansat ved automatkonto
ret, er ved at tømme
møntboksen og i øvrigt
kontrollere, at telefonen
og boksen er i orden. Foto
ca. 1955. TeleDanmarks
Bibliotek.
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Den tyske besættelse af Danmark fik ikke umiddelbart større konsekven
ser for de lokale centraler. Man måtte naturligvis straks etablere total
mørkelægning af bygningerne, og derudover indskærpedes de almindeligt
gældende regler om sikkerhed og diskretion. Da centralerne havde både
militær og samfundsmæssig betydning, kunne kun autoriserede personer
få adgang til dem mod forevisning af legitimation. Efterhånden forår
sagede den stigende materialeknaphed , at man måtte begrænse oprettel
sen af nye telefonforbindelser, og der gik adskillige år efter krigens af
slutning, før behovet for telefoner igen kunne dækkes.‘°6
For telefonistinderne kunne det være belastende at skulle færdes ude
om aftenen og natten, hvilket især gjaldt i perioder med undtagelsestil
stand og udgangsforbud. Der foretoges visse ændringer af telefonistinder
nes tjenestetider i den anledning, og så henstillede selskabet i øvrigt til
abonnenterne, at der i tiden fra kl. 19 til kl. 7 kun førtes absolut nødven
dige samtaler. Da befrielsen endelig kom i maj 1945, kunne man glæde sig
over, at alle Søllerøds centraler og deres personale var sluppet uskadt
gennem besættelsestiden. M en allerstørst var naturligvis glæden over den
genvundne frihed. Herom skriver Else Kjær Olesen, Sønderborg, som
gjorde tjeneste på Holte central fra 1944 til 1947: »Majdagene i 1945 var
meget travle og hektiske. Je g var tilkaldt til ekstra vagt om aftenen den 4. maj,
da hudskabet om tyskernes kapitulation kom,. Abonnenterne ringede som, vilde og
fortalte os om det, vi lo og græd sammen med dem, alle lamperne på panelerne
lyste på en gang, vi kunne slet ikke svare alle, det hele var kaos. Vi åbnede alle
vinduerne ud mod Kongevejen, der var masser affolk på gaden, der råbte hurra
og sang, og vi hang ud a f vinduerne fo r at være med i glæden. Vi brød alle regler,
snakkede medfolk på »tråden«, hvad der ellers var strengtforbudt, vi ringede da
også hjem til familien. Flere Holte-borgere sendte vin op til os, bl.a. hotellet. Det
var en skøn aften, somjeg aldrig glemmer, men vi var trætte. Je g måtte blive der
om natten, nattevagteme kunne slet ikke klare det alene...«.'01

Holte Central
efter i 945

Efter krigens afslutning fortsatte materialemangelen i mange år. Det gik
derfor langsomt med telefonvæsenets udbygning og modernisering. N ye
abonnenter måtte vente i »evigheder« på oprettelsen af deres telefon.
Endvidere øgedes kravene til det eksisterende telefonnet stærkt, og det
mærkedes også på centralerne, som skulle ekspedere det stigende antal
samtaler. Ventetiderne blev derfor lange, uanset at telefonistinderne sled
bravt i det. Utilfredsheden kom klart til udtryk i artikler i Søllerød T i
dende, som i de følgende 15 år holdt abonnenterne løbende orienteret om
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Et af de sjældne billeder, der viser en telefoncentral i funktion: Holte Central omkring 1953. Til venstre
arbejder forstanderinden, Nora Jørgensen, foran hende står kontroltelefonistinde Nina H. Nielsen, og til
højre er telefonistinderne i gang ved centralbordene. Stolene er de almindeligt brugte, stive, højryggede
og helt uden hensyn til damernes bekvemmelighed. Ukendt fotograf, ca. 1953. Byhistorisk Arkiv.

situationen. Den 29. april 1948 udtrykker avisen mistillid til telefonsel
skabets løfter om en snarlig bedring, for der bliver lovet så meget, men
hjælper det? Abonnenterne får en ussel betjening med lange ventetider,
forkerte numre og så videre. N u udvider man Frederiksdal central, men
bliver det bedre?1“8 Året efter, den 23. juni, kører avisen igen kanonerne i
stilling: Det er for galt, at de nye telefonbøger endnu ikke er uddelt to
måneder efter, at de er færdigtrykt. Man får nu kun en telefonbog hver
andet år og skulle derfor forvente en hurtigere udbringning ! Abonne
mentspriserne stiger, betjeningen bliver ringere, og nu dette: »En skanda
løs ligegyldighed overfor abonnenterne« mener avisen.109 Efter ti års ventetid
og megen murren i krogene lettede presset på centralen dog noget, da
cirka 700 abonnenter hovedsagelig fra Søllerød Park i 1959 overførtes til
den nyoprettede fuldautomatiske central i Nærum. I 1961 venter man på
byggetilladelse til den nye, fuldautomatiske central, men der kan godt gå
M i

Nora Jørgensen var for
standerinde ved Holte
central 1946 til 1954. Hun
er iført den obligatoriske
grønne uniformskittel
med bælte, som alle tele
fondamer skulle bære, når
de var på centralen. Guld
snorene på kitlens bære
stykke er bølgede som
tegn på hendes rang som
forstanderinde. Telefonist
inder bar 1-3 lige striber
efter deres anciennitet.
Nattelefonistinder havde
kun striber på kraven og
stjerneformede figurer på
hver side af brystet.
Ukendt fotograf, ca. 1953.
Byhistorisk arkiv.

Sidste dag på Holte
Central 1964

2-3 år endnu. Damerne hverken strikker eller drikker kaffe i arbejdstiden,
som nogle abonnenter ifølge avisen tror. Centralen er overbelastet, men
damerne »slider som små heste« for at få det til at gå så godt som muligt.110
Endelig i juni 1964 var den nyopførte fuldautomatiske central på hjør
net af Kongevejen og Morlenesvej klar til indflytning. »Sidste dag på HO«
beskrives i Søllerød Tidende den 1. juli 1964 som en dag med både fest og
vemod. Frk. Malmstrøm besørgede det sidste opkald, og telefonistinde
Julie Bergstedt takkede for de mange gaver og venlige hilsener fra abon
nenterne, der med stor overbærenhed har affundet sig med de lange ven
tetider. Det var en tak, som forstanderinden gennem de sidste 10 år,
Gudrun Mortensen, helhjertet tilsluttede sig. Blandt de mange frem
mødte honoratiores var telefondirektør Johannes Rosbæk, som under
stregede, at automatiseringen ville betyde et stort teknisk fremskridt, ikke
mindst for abonnenterne. »Man skal ganske vist dreje seks cifi-efor at komme
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I centralens frokoststue med de skrå vægge fejres her telefonistinde Ragna Bergs
40-års jubilæum den i.M aj 1956. Hun sidder ved den fjerneste bordende. Forrest
i billedet sidder den lille Maj-Britt på skødet af sin mor, Ena Berg, der er mødt op
i »civil«. Bag hende sidder Sonja Andersen og Birthe Lynnerup, en ukendt, kontroltelefonistinde Lilholm og sidst i rækken forstanderinde Gudrun Mortensen.
Siddende til venstre på den anden side ses Else Thomassen og fru Grøn. Stående
bagved fra venstre: Fru Haunsøe, Else Berg, frk. Jakobsen, ukendt, Lis Hansen,
ukendt, og i højre hjørne Gudrun Kjær, Anny Frederiksen og Lone Stribolt.
Fotohuset, Holte, 1956. Byhistorisk arkiv.

over på den anden side a f Kongevejen, og det kan siges at vare meget for at
kontakte genboen. Men drejer man blot to tal mere, har man straks fa t i Skagen
- og det er fascinerende«.11'

FU LD A U T O M A T IS E R IN G E N R IN G E R PA

Beretningen om de små lokale Søllerødcentraler slutter med indførelsen
af fuldautomatikken omkring år i960. Fuldautomatiseringen skete fra det
ene øjeblik til det andet, men den kom ikke »som en tyv om natten«, for
den havde været drøftet og forberedt i lange tider, og rundt om i landet
blev der gjort mange nyttige erfaringer. Det gjaldt bl.a. på Frederiksdal
Central, hvis udvikling Søllerødborgerne kunne følge i lokalpressen. På
grund af udviklingen i Virum måtte en del af abonnenterne i Virum i 1938
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Fra 1905 til 1964
havde Holte Cen
tral til huse på
Kongevejen 19 over
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Den vedvarende
ringen
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flyttes fra Holte til Frederiksdal Central, som havde telefoner med dreje
skive. N ogle abonnenter beklagede stærkt denne overflytning, og i et
indlæg i Søllerød Tidende betegner en læser, A. Roldby, den som »det rene
pip«. Han var også stærkt utilfreds med det nye telefonapparat med dreje
skive: »Man kan aldrig se at ringe rigtigt op på det, uden at finde sine briller
frem... Kan der ikke anbringes lys under skiven i dette upraktiske telefonap
parat? Apparatet burde have været konstrueret færdigt og gennemtænkt til
bunds, i stedet for at vi skal plages med sådan noget halvfærdigt stads«.1' 1
Mange år senere finder man følgende overskrift i Søllerød Tidende:
»Telefonen, der kan gøre en mand til forbryder«."1 I den tospaltede artikel
beklages, at telefonen ved den automatiske central Frederiksdal bliver ved
med at ringe hver 3. sekund, indtil abonnenten tager telefonen. Efter
bladets opfattelse er det »et overgreb mod menneskeheden — en ren plage«.
Længere intervaller mellem opringningerne onskes. Kun 14 dage senere
udtrykte bladet igen utilfredshed med den automatiske opringning: »Skal
vi lade os tyranisere a f en telefon?« Det er en ren støjplage, mente avisen,
som i øvrigt citerede professor Georg Weber på Danmarks tekniske H øj
skole, som til Politiken udtaler, at denne form for opringning er »direkte
sundhedsfarlig og urimelig og jager rundt med abonnenterne« .“ 4 KTAS tog
kritikken til efterretning og forkortede ringetiden fra 1,2 til 0,6 sekunder
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Det var en lørdag
aften, sidst i juni
1964. Klokken
18.00 ekspederede
frk. Malmstrøm det
sidste opkald over
Holte Central. For
standerinde Gud
run Mortensen og
chefingeniør Carl
sen fra KTAS så til,
at overgangen til
fuldautomatisk drift
gik efter planerne.
Foto fra Søllerød
Tidende, 1.7.1964.
Byhistorisk Arkiv.

og forlængede intervallet. I efteråret 1953 fuldautomatiseredes Fredriksdal Central med retningsciffer 84. Ifølge Søllerød Tidende er abonnen
terne tilfredse med den hurtigere ekspedition - dog er det svært at huske
de 6 cifre, som et telefonnummer nu har. M en det bliver værre endnu,
siges det: 8 cifre venter forude!1' 5
Da Frederiksdal Central i september 1954 indlagdes under den nye cen
tral Virum, bragte avisen en »nekrolog« over centralen, der åbnedes i
1885 på Frederiksdal Kro med 4 abonnenter. Den nye »fuldautomatiske«
situation beskrives således: »Alt foregår ved elektriske impulser; og man hører
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Holtes nye fuldau
tomatisk central på
hjørnet af Konge
vejen og Morlenesvej fotograferet un
der opførelsen
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ikke, men teknik
ken virker. Man
skal bare huske at
dreje områdenum
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Foto Borch, Søl
lerød Tidende,
24.6.1964. Byhisto
risk Arkiv.

ingen søde og klare damestemmer. Mon ikke man alligevel engang imellem vil
savne dem, om ikke til andet så til at skælde ud på, for det hjælperjo ikke meget,
at man skælder en maskine ud, fordi man selv har drejet etforkei~t nummer«.116
Kun to år senere nåede automatiseringen til Søllerød kommune.

E F T E R S K R IF T

Fortællingen om Søllerød-centralerne er et stykke lokalhistorie, men den
er samtidig repræsentativ for den almindelige Danmarkshistorie. Som te
lefonvæsenet udviklede her i kommunen, skete det i hele landet. Fra slut
ningen af 1800-tallet og i de første årtier af 1900-tallet etableredes et
mylder af små telefoncentraler ud over det ganske land. KTAS tog sig af
Sjælland, Fyens Telefonselskab af Fyn og i størstedelen af Jylland opere
rede Jysk Telefonselskab. Sidstnævnte selskab rådede i en årrække over
ikke mindre end 325 telefoncentraler i området nord for Limfjorden. I
Søllerød havde vi allerede omkring 1900 4 centraler til kun 100 abonnen
ter. M an begyndte i det små.
I godt et halvt århundrede udgjorde alle de små centraler det vigtige
fundament for den telefoniske kommunikations udvikling. At Sollerodegnen allerede kom med så tidligt som i 1882 skyldes dels områdets nære
beliggenhed ved København, dels Strandvejens mange velstående bor
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gere, der hurtigt så telefonens muligheder og havde råd til at investere i
det dyre apparat. Først et stykke ind i det ny århundrede blev telefonen
»hver-mands-eje«, hvor middelstandens små erhversdrivende og villa
ejere kom til at udgøre telefonselskabets solide og stadig voksende kunde
kreds. Udviklingen i områdets centraler formede sig noget forskelligt.
Skodsborg-Vedbæk var tidligst med og gennemgik en jævn vækst, medens
Nærum-Trørød efter en lidt senere start længe bevarede karakteren af
landcentraler. Først da Nærum fra 1940’erne udbyggedes kraftigt, steg
abonnenttallet tilsvarende. For Holtes vedkommende var situationen en
anden. En kraftig forøgelse af abonnenternes tal begyndte kort efter år
hundredskiftet, og allerede i 1920 havde Holte central flere abonnenter
end de øvrige fire centraler tilsammen. Udbygningen accelererede yder
ligere efter S-togsliniens etablering i 1934.
Efter afslutningen af 2. verdenskrig i 1945 var centralen ofte overbe
lastet på grund af malterialemangel og det kraftigt stigende abonnenttal.
Presset lettedes lidt i 1957, da 700 abonnenter overførtes til den nyopret
tede første fuldautomatiske central i kommunen i Nærum. Hermed be
gyndte en ny era i telefonens historie. Ved midten af 1960’erne var fuldau
tomatiseringen gennemført, og de små landlige centralers rolle var der
med udspillet.
Historien, der her er fortalt, handler mere om mennesker end teknik.
Den fortæller om nogle menneskers liv og arbejde i telefonvæsenets tjene
ste, om hvordan de forholdt sig til arbejdet, til hinanden og til abonnen
terne. Og den søger at give små indblik i abonnenternes oplevelse af
telefonbetjeningen. Beskrivelsen af teknikken er begrænset, uanset hvor
interessant og epokegørende den i øvrigt er. M en som telefondirektør
Fritz Johannsen ville have sagt det: »Hvis man ønsker en dybere indsigt i
telefoniens teknik, må man anskaffe sig den nødvendigt tekniske litteratur«.
Der er lagt vægt på at skildre telefoncentralens rolle i det lokale miljø.
Den var en del af det nære og kendte lige som postbudet, slagteren,
købmanden, smeden og alle de andre lokale erhvervsdrivende. Historien
handler om den personlige formidling og kontakt i lokalsamfundet, og her
med den unikke vinkel, at den også er et stykke kvindehistorie, der hand
ler om en af de tidlige erhvervsmuligheder for kvinder i begyndelsen af
vort århundrede. Abonnenterne kendte telefondamerne, og telefonda
merne fulgte levende med i de lokale beboeres gøremål - af og til lidt
mere end det egentlig var tilladt. Der var en gensidig interesse og engage
ment. Alt det der reduceredes og delvis forsvandt med indførelsen af
drejeskiver og overgangen til automatik, som afluttede den epoke, hvor
levende telefondamer formidlede forbindelsen til omverdenen.
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Forstanderinder/centralbestyrere ved telefoncentralerne i Søllerød kommune.
Opført i kronologisk orden fra centralens åbning til lukningen ved overgang til
fuldautomatisk drift. " 7
Holte central
Emma Christensen
Anna Secher
E. Frederiksen
N . Mortensen ?
Anna Nielsen
Ellen Bagger
Agnes Bøkman
Agnes Binnerup
Nora Jørgensen
Gudrun Mortensen

Ca. 18 9 5 -19 17
Ca. 19 17 -19 2 0
Ca. 1920-1926
1929
19 27-1932
19 32-1940
1940-1945
1945-1946
1946-1954
1954-1964

Trørød central
M. Beck ?
Christine Schmidt
V. Schmidt
G. Rasmussen
J. Eilenberg

19 18
19 19 -19 2 5
19 25-19 34
1934-1940
19 4 1-19 6 3
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Nærum central
Wilhelmine Olsen
Anna Olsen
Laura Nielsen
Karla Nielsen

1899 -1901
19 0 1-19 0 3
19 0 3 -19 10
19 10 -19 5 7

Skodsborg central
Henriette Nielsen
Frk. Gadstrup
K. Rosenkrantz

1902-1940
1940-erne?
? 1948-1967

Vedbæk central
Jensine Andersen
Antoinette Andersen
Henritte Thelin
Joh. Schaldemose
D. Lindberg-Brandt
V. Poulsen
E. M øller
Else Jensen
E. Munck-Jensen

1885-1?
1889-1905
19 0 5 -19 11
19 12 - 19 14
19 15 -19 18 ?
19 29 -19 4 1
1942-1946
1946-1960?
1960-1962

Antal abonnenter ved centralerne i Søllerød kommune fra åbningsåret og hvert
femte år 19 0 0 -19 )6 .1,8

1886

Holte
-

1 897

7

OO

År

OO
00

Nærum
-

00

Os
00

3
P

1900
1901
1902

35

I 9°5
19 10
19 15
1920

80
187

25
45

3:9

65
1 10

12
?

660

-

70
90

Skodsborg Ved

3
4

3
4
5

P

?

50
P

40

-

57
65

79
I25

100
220
180

185
240
250
2 85

1940

77°
970
1 1 50
13 10

270

I 3°
155

00

:45

Trorod
-

390

946

1490

340

180

390

440

1 925
! 93°

!935
!

160
180

io5

195
225

325

18 0 0

52 0

39°

450

52 0

19 56

2300

10 25

485

460

00

•O

19 51

Herefter er centralerne ikke anført separat i Telefonbogen, og abonnen
terne skal findes i Navnebogen for København.
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Poul Borberg, 19 3 1, s. 17-18 og s. 27.
Sognerådets forhandlingsprotokoller bd. 4-7, 1895-1918. Journalsager
1897-1905. Kopibøger bd. 1-2 1, 1901-1934. Byhistorisk Arkiv for Søllerød
Kommune (By).
Alle oplysninger om abonnenter er fra Telefonhåndbogen 1882 ff, TeleDanmarks bibliotek og Telefonmuseet.
Georg Sandfeld: Søllerød - som det var engang. Bd. 5, s. 174-75.
Søllerød sogneråds forhandlingsprotokoller: 22.6.1897, 20.6.1898, 2.3.1901,
4.8.1904. (By).
Det fremgår af et brev fra maj 1903 fra hende til telefondirektør Fritz Jo 
hannsen, hvori hun blandt andet skriver: »...Da det er 15 år siden, jeg be
gyndte ved selskabet«. Hun er altså startet officielt som 14-årig, netop gået
ud af skolen, men har selvfølgelig haft lejlighed til at lure moderen kunsten
af i de foregående 3 år. Erhvervsarkivet (EA). KTAS. Interne skrivelser J
645 5.
Folketællingen 1890 for Søllerød Sogn, (By). Se også Gunnar Sandfeld: Søl
lerød - som det var engang. Bd. 5, 1978, s. 174.
KTAS: Kasse 105, Inspektionsjournal, 1899-1907. (EA). Inspektionsjourna
len er upagineret.
Som note 10, 17.6. 1899 og 15.9. 1900.
I 1898 søger KTAS sognerådet om tilladelse til at flytte nogle telefonstænger
mellem Kongevejen og »Furehus«, hvilket også taler for, at centralen har
været placeret der. Søllerød Sogneråds protokol, 14.10. 1898. (By).
KTAS: Protokol A 5. Kundebreve. Nr. 147. (EA).
Som note 13: Nr. 160.
KTAS: Indkomne skrivelser. Nr. 3980. (EA).
Som note 15.
KTAS: Protokol 7 A. Kundebreve, pag. 257. (EA).
Huset eksisterer stadig bag ved den eksklusive modeforretning på stationsvejen, »Paris i Holte«, delvis sammenbygget med denne forretningsejendom.
KTAS: Protokol 6 A. Kundebreve. Nr. 129. (EA).
KTAS: Ks. 93. Kopibog, pag. 4. (EA)
Som note 10, 23.8. 1899.
Som note 10, 22.8. 1900.
KTAS: Interne Skrivelser, 342 C.(EA).
KTAS: Kopibog B. 10.9.1903. (EA).
KTAS: Driftskontoret. Kopibog, pag. 237. (EA).
KTAS: Interne skrivelser nr. 342, Inspektionsrapport 9.9. og 23.9. 1904.
(EA).
KTAS: Interne skrivelser, nr. 342 c. Med rapport af 12.9.1904 til direktøren
vedrørende diverse klager over Emma Christensen. (EA).
KTAS: Kasse nr. 66. Indkomne skrivelser, nr. 454. Forespørgsel af 10.12.
1888 til KTAS fra Hillerød Telefonselskab om forsinkelsen af den kom
mende linie København-Hillerød via Lyngby-Holte. KTAS’s svar herpå.
(EA).

2930.
3 1.
32.
33.
34.

Søllerød Sogneråds Protokol 28.6.1898. (By).
KTAS: Protokol 7 A, kundebreve. (EA).
KTAS: Kopibog 3 A, kundebreve, nr. 933. (EA).
KTAS: Protokol 4, kundebreve, nr. 113 . (EA).
KTAS: Protokol 5 A, kundebreve, nr. 94. (EA).
Telefonhåndbogen af 1899. Man afsluttede altid redaktionen pr. 1. december
året forud. TeleDanmarks bibliotek, Telefonmuseet.
35. Gunnar Sandfeld : Det kommunale styre i Søllerød. Bind 1, s. 197-98. 1977.
Gartner Olsen deltog i det kommunale liv som medlem af Søllerød sog
neråd, 1889-95, °S han var desuden brandfoged og brandtaksationsmand.
36. Folketællingen 1901 for Søllerød Sogn. Anna optræder endnu i 1903 som
telefonistinde i Mandtalslisten den 1.11.19 0 3 . (By).
37. KTAS: Brandforsikring II. Ks. 94. (EA).
38. Som note 10, 15.9. 1900.
39. Søllerød Sogneråds protokoller: 22.6.1897, 2.3.1898, 2.6.1900, 19.12.1905.
(By).
40. KTAS: Ks. I, interne skrivelser. (EA).
41. KTAS: Interne skrivelser, nr. 79, 17.6.1903. (EA).
42. Søllerød Sogneråds Journal, nr. 12, 1892-99. (By).
43. KTAS: Protokol 7 A, kundebreve. (EA).
44. Søllerød Sogneråds Forhandlingsprotokol, bd. IV, 1895-1906. (By).
45. Politikens Distriktsblad 13.7. 1907. Det kgl. Bibliotek.
46. Politikens Distriktsblad 6.1. 1909. Det kgl. Bibliotek.
47. Søllerød Sogneråds Forhandlingsprotokol 13 .1. 19 15 og 17.5 1916. (By).
48. Kim Jørstad: Telefonen 100 år på Fyn, 1884-1984. Fyns Telefonselskab,
1984.
49. Telefonbogen er dateret i.juni 1883. Citat s. 59-60. TeleDanmarks biblio
tek.
50. Poul Borberg: Kjøbenhavns Telefon 18 8 1-19 3 1. 19 31, s. 61-67.
51. Poul Borberg, 19 3 1, s. 61-64.
53. A. Morell-Nielsen: Post- og telegrafmuseet. Museumsvejledning, s.38.
54. Fritz Johannsen. Kjøbenhavns Telefon 1881-1906. 1906, s. 23.
55. Interview med Kai Petersson i Nærum 4.9. 1996. Kai Petersson arbejdede
også med fejlretning på ledningsnettet i Søllerød, for eksempel kortslut
ninger ved sammenfiltring af tråde.
56. Fritz Johannsen, 1906, s. 17.
57. Fritz Johannsen: Kjøbenhavns Telefon. Foredrag, København 1912.
58. Poul Borberg. 19 3 1, s. 21-22.
59. Vagn Jarløv: Københavns Telefon i 75 år, 188 1- 1956. 1956, s.89-102. Se
også Ebbe Johannsen: København-VEDBÆK-Verden, telefondirektør Fritz
Johannsens fotoalbum 19 10 -19 33. 1997, s. 8-9.
60. Gunnar Sandfeld: Søllerød, som det var engang. Bd. 5, 1978, s. 112 - 15 . H a~
vens pleje var i en lang årrække overdraget til gartner H. P. Andersen, der i
Søllerødbogen 1962-63 har fortalt om sine oplevelser som gartner for en
rigmand i 1920’erne og 1930’erne. Fritz Johannsen havde bevilget 30.000 kr
om året til havens drift, og hvis det ikke var nok, kunne gartner Andersen
blot bede om flere penge. Men der skulle aflægges ordentligt regnskab, »og

152
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Fra 1920 er der foretaget en afrunding af tallene.

Nærums Runde Haver 50 år
A fJens Johansen

I udkanten a f Nærum findes et klenodie. Det trænger sig ikke på for dén, der
tilfældigt kommer forbi. Det ser privat ud, men der er offentlig adgang, Det er
De Runde Haver ved Wesselsminde, skabt a f den legendariske havekunstner c.
T H . s ø r e n s e n , opelsket og plejet a f vel i alt 100 Søllerød-borgere igennem de
sidste 50 år. Fotfatteren er glad over den tillid som foreningen, ved dens kasserer
og tidligere formand p o u l a . a n d e r s e n , har vist ham, hvilket har gjort det til
en fornøjelse at skrive artiklen. Forfatteren (f. 1934) er vicemuseumsinspektør
ved Søllerød Museum.

N Æ R U M FO R 5 0 A R S ID E N

Næram var tiltænkt en central rolle i kommunen efter besættelsen. Den
længe planlagte motorvej fra Jægersborg til Hørsholm var under anlæg.
Det havde den været allerede før besættelsen. I forventning om de frem
tidige gode adgangsforhold til Nærum var der forlængst lagt planer, og
nogle spredte resultater sås i det åbne land syd for det gamle Nærum. De
to længer rækkehuse ved Nærumgårdsvej nord og syd for en stump
Skodsborgvej blev opført 1940-42 og rækkehusene ved Ahornstien, Bøge
vejen og Egevejen blev opført 1943-45. Desuden var der langs Hegnsvej,
nærmest Jægersborg Hegn, opført nogle få parcelhuse. Udover dette lå
Næraingårds (Fruerlund) og Wesselsmindes marker som landbrugsjord.
Nærambanens endestation lå stadig oppe ved Nærum Hovedgade.
Nærumvænge var under planlægning og projektering. Opførelsen blev
indledt i 1950 med Palle Suenson som arkitekt. Det er værd at notere, at
der til dette byggeri var knyttet en havearkitekt, som bl.a. stod for be
byggelsens fællesareal »Sletten«: C.Th.Sørensen. I øvrigt havde samme
C.Th.Sørensen allerede i 19 31 udarbejdet en landskabsanalyse af hele
Søllerød Kommune. For arealet mellem Nærum og M ølleåen er der des
værre ingen konkrete bemærkninger udover Wesselsmindes have og park
- bortset fra, at der nævnes en vej fra Wesselsminde op til Nærum, hvor
der ligger »et lille stråtækt træhus på bakken« vest for, nemlig »Vejman
dens hus«, som siden blev til kolonihavernes klubhus.
155

Luftfoto af en del af Nærumgårds (Fruerlunds) jorder syd for Nærum i 1947.1 midten den allerede da ret
omfattende bebyggelse af 82 rækkehuse opført 1943-45 ve^ vejene Egevejen, Bøgevejen og Ahornstien.
Det fornemmes, at det kun var tænkt at være begyndelsen til mange flere - der skulle have været bygget
yderligere 225 huse på den forreste del af billedet. Men i stedet blev Nærumvænge bygget her. Træerne
omkranser Fruerlunds tidligere park - i dag er vejen Alléen stadig levende. Til venstre i billedet ses de to
blokke rækkehuse, i dag ved krydset Nærumgårdsvej/Skodsborgvej. Til højre i billedet står »Vejmandens
hus«, som senere er blevet klubhus for De Runde Flaver. Byhistorisk Arkiv.

Spørgsmålet om etablering af kolonihaver var levende hos netop
C.Th.Sørensen. Han havde allerede i den banebrydende bog »Parkpolitik
i Sogn og Købstad« fra 19 31 konstateret, at det måtte indgå som et natur
ligt led i byplanen, at der med kommunal støtte bør etableres permanente
havekolonier i forbindelse med opførelse af haveløse boliger. Det var jo
netop tilfældet i den planlagte Nærumvænge, og man så frem til flere
156

Plan for bebyggelse af
området mellem den kom
mende motorvej og Dyre
haven syd for Nærum i
1946. Det ses, at udover
den runde pavillon og
selve Wesselsminde er
hele arealet ned til Mølleåen foreslået anvendt til
rækkehuse og parcelhuse.
Fra »Arkitekten« M-1946,
side 142.

1000 meter

etageboliger i Nærum. Det kan derfor godt være at C.Th.Sørensen har
været den person, der gjorde udslaget bag kommunens udspil.
Det er dette, som er baggrunden for Kolonihaveforeningen fo r Nænim og
Omegn og dens initiativer.

H A V E R N E B L IV E R T IL

Beboerne i de bebyggelser, der blev opført i 1940’ernes begyndelse ved
Nærumgårdsvej samlede sig i Lejerforeningen for Nærum og Omegn. Selv
om lejerforeningen ikke var stor, gjorde den sig bemærket i det offentlige

Sydøstlige NÆ RUM 1947

Sydøstlige NÆ RUM 1994

Sydøstlige Nærum 1947 og 1994. På kortene er indlagt De Runde Haver ved »Wesselsminde«. På
1947-kortet ses de to rækkehusblokke fra 1940-42 ved »Gd«, og lidt nedenfor rækkehusene ved vejene
Egevejen, Bøgevejen, Ahornstien, opført 1943-45. Det var oprindeligt meningen, at bebyggelsen skulle
være fortsat med yderligere 225 huse samt parcelhuse helt ned til Mølleåen, nederst på kortet. På 1994kortet ses, hvorledes planen blev ændret til fordel for den store bebyggelse Nærumvænge (tilhøjre for »19
E47 E55«) med den tilhørende »slette« ud til motorvejen, ligesom det øvrige areal ned til Mølleåen blev
friholdt. Copyright Kort ér Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

liv i Nærum og kommunen. Et af bestyrelsesmedlemmerne var Kjeld
Lund. Han blev i 1946 også indvalgt i sognerådet (for Socialdemokratiet),
og derpå som sognerådets repræsentant i bestyrelsen for Søllerød Bolig
selskab. Dette førte til, at han blev smidt ud af lejerforeningens bestyrelse.
Det forhindrede dog ikke, at han var medindbyder til et offentligt møde
på Nærum Hotel den 17. juni 1946 om kolonihaver i Nærum. Ved dette
møde blev Kolonihaveforeningen stiftet, med Kjeld Lund som formand.
Foreningen var særpræget ved, at den ikke rådede over jord. Det blev
derfor foreningens første opgave at fremskaffe et passende stykke jord.
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Børnekolonien
Wesselsminde, fo
tograferet den
2. marts 1969, året
før den flyttede.
Foto forf.

Børnekoloniens ho
vedbygning var den
pavillon, som dag
bladet Politiken lod
arkitekten Anton
Rosen opføre til
Landsudstillingen i
Arhus i 1909. Den
blev efter udstillin
gen flyttet hertil
med henblik på an
vendelse som byg
ning for en børnekoloni. Udover pa
villonen opførtes en
sovesalsbygning.
Foto 2 .marts 1969
af forf.

D er var tilsyneladende mange muligheder for at få udpeget arealer, men
sognerådets flertal var nærmest negativt indstillet til sagen. Der gik næ
sten to år før der skete noget afgørende.
Sognerådsformand A.G.Schneider og et udvalg under sognerådet sam
menkaldte til et møde med Kolonihaveforeningen i påsken 1948 (påske
dag var den 28. marts) ved markvejen til Wesselsminde (i dag ved hjørnet
: 59

Det første »Forslag
til en kolonihave
park på Nærumgårds Jorder, 13.3.
1948«. Det ser ud
som om C. Th.
Sørensen ikke har
kendt områdets
præcise afgrænsning,
for der er tegnet ha
ver helt ned til Wesselsmindes hoved
bygning. På dette
tidspunkt har det ty
deligt været ideen at
havernes huse skulle
ligge halvt indenfor,
halvt udenfor hæk
kene. Der er ikke i
forslaget tænkt på et
fælleshus - end ikke
i Anton Rosens pa
villon, som slet ikke
ses bevaret. Efter
original i Kunstaka
demiets Samling af
Arkitekturtegninger.

Den endelige plan er holdt indenfor det udlagte areal, der er plads til et fælleshus
og der er tænkt på de endelige vejforhold. Den nuværende Nærumgårdsvej vest
for området var i 1948 kun på tegnebrædtet, mens den gamle markvej lige ned til
Wesselsminde endnu var i brug. Derfor er haverne mellem nr 2 2 og 2 3 ikke udlagt
(og ikke nummereret). Nummereringen er for de første 39 den endnu brugte.
Efter »C.Th. Sørensen - en havekunstner«, side 141.
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Kjeld Lund (1918-1994).
Medlem af Søllerød Sog
neråd 1946-1950 og igen
af Søllerød Kommunalbe
styrelse 1974-80. Som kun
27 år gammel ved indvælgelsen i sognerådet var
han det hidtil yngste med
lem af et sogneråd. Han
blev i 1940 ansat ved Søl
lerød Kommune, først ved
teknisk forvaltning. Fra
1947 var han leder af fol
keregistret. Desuden be
stred han en mængde til
lidsposter i Socialdemo
kratiet og andre steder.
Det var således som be
styrelsesmedlem i Lejer
foreningen for Nærum og
Omegn og som formand
for Kolonihaveforeningen
for Nærum og Omegn,
han forestod anlægget af
De Runde Haver.
Foto: Irving 1977.

af Nærumgårdsvej og Hegnsvej). Udvalget foreslog at udlægge det den
gang ikke-afvandelige markområde nord for Wesselsminde til koloniha
ver. Jorden blev udlejet til Kolonihaveforeningen foreløbig frem til år
2000. I 1996 er aftalen blevet forlænget frem til 31.12.2024. Arealet lå nu
ikke ganske ensomt. Umiddelbart syd for lå Bømekolonien Wesselsminde,
som Politikens chefredaktør Henrik Cavling havde oprettet 1908 på et
areal nord for Wesselsmindes hovedbygning. På arealet blev der samme år
rejst en to-etages træbygning med sovesale, køkken mm. Dertil kom den
pavillon, som Politiken havde fået bygget til Landsudstillingen i Aarhus i
1909, tegnet af ingen ringere end Anton Rosen. Efter udstillingens af
slutning blev pavillonen flyttet hertil. Om sommeren var her et myld
rende liv af 60 københavnske børn mellem 6 og 14 år. Bømekolonien
flyttede 1970 til Hornbæk og arealet med bygninger er nu anvendt til
nyttehaver.
Forud for mødet i påsken 1948 havde Sognerådet allerede bedt havear
kitekt C.Th.Sørensen om et projekt til haver. Man kunne i hvert fald
fremvise hans forslag, som bestod i en række ellipseformede haver i et
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C .T h . Sørensen (18931979). Lektor i havekunst
på Kunstakademiets Arki
tektskole 1940 og profes
sor 1954-1963. C .Th ., som
han vidt og bredt blev
kaldt, var selvlært, både
lærd, skabende, iderig og
søgende mod det enkle. I
det hele taget søgende.
Det er karakteristisk, at
ideen til De Runde Haver
var intuitiv og at havefol
kenes accept og egen vide
re udvikling af ideen, blev
en væsentlig del af haver
nes succes, og som også
han lærte af. Efter portræt
fra omkring 1945 venligst
udlånt af Sonja Poll.

grønt område mellem Dyrehaven (mod øst), Politikens feriekoloni (mod
syd), og et kommende rækkehuskvarter (mod nord). M ed andre ord en
kolonihavepark, hvor hver kolonihavelejer kunne være sig selv uden hæk
fællesskab. Vistnok det første i sin art. Begejstringen var ikke udelt - nogle
fandt, at der var tale om spild af jord, andre, at der ville blive alt for store
fællesarealer at passe. På den anden side, som grundejer kunne kommu
nen bestemme —og således blev det.
D er hviler et skær af mystik over havernes tilblivelseshistorie. Det er
således ejendommeligt, at Kjeld Lund, der både var medlem af sognerådet
fra 1946 til 1950 og var ansat ved kommunen (fra 1947 som leder af
folkeregistret), ikke anede, som gengivet ovenfor, at sognerådet i foråret
1948 pludselig var rede til at stille jord til rådighed. Man burde kunne få
besked om en så omfattende sag i sognerådets forhandlingsprokol for
perioden. Der er trods alt tale om, at kommunen stiller omkring 3 ha af
kommunens jord (der kunne være udstykket til mindst 30 villagrunde) til
rådighed for mere end 50 år. D er er tale om lejebetingelser, herunder
lejefastsættelse. D er er også tale om, at den allerede dengang kendte have
arkitekt C.Th.Sørensen har udført et arbejde, der har betinget et honorar.
M en der er intet at finde i protokollen fra 1946 til 1948. M an kan gætte på,
at havearkitekthonoraret er gået ind i honoraret for Nærumvænge, men
arealafståelsen er mystisk, når man tager i betragtning, at man ellers kan
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Haverne er ellipseformede. En ellipse konstrueres på grundlag af to brændpunkter A og B. En snor,
længere end afstanden mellem mellem A og B, strækkes ud (a + b) og idet man afmærker hvor langt den
stramme snor rækker, bevæger man sig hele vejen rundt omkring A og B.

læse om bagateller som godtgørelse på 16 kr for brug af cykel i kommu
nens tjeneste i et helt år. For en god ordens skyld skal tilføjes, at man
heller ikke i Søllerød Tidende fra 1948 finder et eneste ord om etab
leringen af de nye haver.

H A V ER N ES U D F O R M N IN G

Jorden var efterårspløjet, og foreningens medlemmer gik straks i gang
med at rense jorden til havebrug. Derpå blev haverne afsat i terrænet. Der
er ingen beretninger om, hvorledes de mange ellipser blev afsat i terrænet
- det er jo ikke helt så ligetil, som når man arbejder med rette vinkler og
rette linier. Der blev trukket lod om haveparcellerne. I første omgang
kunne der blive haver til 39 og allerede den 23. maj 1948 afholdtes havekoloniindvielsen.
C.Th.Sørensens oprindelige tanke var, at det hus, der skulle ligge i hver
have, skulle placeres i havens skel, mens resten af haven skulle omgives af
en hæk. I den endelige plan blev huset lagt indenfor hækken —eller ret
tere, man kunne lægge sit hus på max. 40 m2 (incl. et redskabs- eller
drivhus) ganske som man ville, dog mindst 1 meter fra hækken. Derved
blev hækken også ubrudt hele vejen rundt. Hækken kunne være af mange
slags planter, for eksempel nævner han til klippede hække: tjørn, bøg,
liguster, naur og thuja (der dog er langsomme i væksten og dyre). T il
uklippede hegn forslog han tjørn med et islæt af andre buske (æbleroser,
»vilde roser«, paradisæbler, cotoneaster o.a.). Han foreslog også nøddehegn, men frarådede mirabel, da frugten ikke er værdifuld nok. M en de
fleste er nu bøg, tjørn, naur, mirabel eller liguster - og præcist klippede.
D er var ingen højdegrænser for hækkene - det var hensigten, at de for
skellige hække skulle spille op til hinanden. M en hækkene er nu kun
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Kjeld Lund planter
et piletræ ved ind
vielsen af havefore
ningen den 2 3 .maj
1948. i baggrunden
ses sovesalsbygningerne til Borneko
lonien Wesselsminde. Efter foto
ophængt i forenin
gens fælleshus.

mellem ca. 70 cm og 180 cm høje. T il hans forslag hørte fire forskellige
ideer til anvendelse af haverne for at vise, at kun fantasien sætter grænsen.
På luftfotos ses, at hver har fulgt sine lyster. D og synes de fleste at lægge
vægt på at have en opholdsafdeling med græs og i øvrigt at bruge mest
muligt af arealet til dyrkning af spiselige afgrøder. Fællesarealet (der
skulle være åbent for offentligheden) skulle »kun holdes slået med le eller
slåmaskine to å tre gange om året«. Trådte stier i græsset skulle befæstes
med grus uden at blive stukket af med skarpe kanter. Det var en til
svarende form for arealpleje, der blev gennemført på Sletten ved Nærum
vænge.
M an kan nok sige, at haverne ikke helt blev som C.Th.Sørensen havde
forestillet sig. M en da han ved havernes 25-års jubilæum besøgte dem,
udtrykte han stor glæde over resultatet. Han fandt, at det var fint, at
fællesarealets græs var tæt klippet og omhyggeligt luget, ligesom han var
glad for de langt mindre og præcist klippede hække end han foreskrev.
Han erkendte også, at det var rigtigt, at husene blev lagt klart indenfor
hækkene, som dermed har fået en mere klar form.
Hver have er på ca. 400 m2. Det er nærved dobbelt så stort som almin
delige kolonihaver, der er på 200-250 m2. Oprindeligt var der plads til 39
haver på arealet, men da den vej, som oprindeligt gik gennem arealet ned
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C.Th.Sørensens omhu ved etableringen af De Runde Haver fremgår af, at han
udarbejdede »Vejledning og forslag til indretning af haverne«, med to sider tekst
og fire forslag til indretning. Her vises de fire forslag. Efter original i Kunst
akademiets Samling af Arkitekturtegninger.
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De Runde Haver set fra luften mod syd. I forgrunden den sydligste del af Hegnsvej med Nærumhavebebyggelsen. I midten ses den forladte børnekoloni Wesselsminde med den runde pavillon, mens de store
bygninger til højre for midten rummer Institutionen for voksne døve og en emulsionsfabrik. Skjult bag
store træer ligger selve Wesselsminde hovedbygning omgivet af park. Mølleåen anes i baggrunden. Fot.
1973. Byhistorisk Arkiv.

til Wesselsminde blev nedlagt, blev der plads til endnu et par haver (nr.
45, 46, 47 og 48). Ved den endelige fastlæggelse af Wesselsmindevej blev
der plads til yderligere fire haver (nr. 40, 41, 43 og 50), og samtidig fandt
man, at dele af fællesarealet var rigeligt stort og bedre kunne udlægges til
haver - det blev til haverne nr. 42, 44 og 49. Siden en gang i 1950’erne har
der været 50 haver. I tidens løb fik man også anlagt en vej til den nord
ligste række haver »Nordvej«. Fra begyndelsen bestemtes det, at haverne
kun kunne lejes af borgere i Søllerød Kommune, som bor i etageboliger,
bl.a. for at modvirke spekulation i prisen for det »løse« på grunden. Det
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Plan over De
Runde Haver og af
Wesselsminde-haverne 1998. Tegnet
efter luftfoto-udtegning i Søllerød
Kommunes Tekni
ske Forvaltning af
forf..

»løse« er hus med evt. redskabs- eller drivhus samt træer, buske osv, som
man betaler for ved lejerskift.
Der var gjort plads til et klubhus. Det fik man i 1953. På det areal, på
hjørnet af Nærumgårdsvej og Hegnsvej, hvor rækkehusbebyggelsen Nærumhave skulle ligge, lå et lille hus, en bolig for en vejmand. Det overtog
haveforeningen og flyttede det til det afsatte sted. Siden har det været
benyttet som klubhus.

L IV E T I H A V ER N E

A f sange og taler fra årenes jubilæer - 2 5 år, 40 år - , fra Høstfester og fra
enkelte egentlige erindringer fremgår det, at livet i »påskeæggene«, som
haverne tidligt blev kaldt med et kærligt øgenavn, i de 50 år har været
stille og roligt. M en det er klart, at arbejdet med at passe haverne ikke er
lille. Dels skal de godt 400 m2 passes med kultivering, såning, plantning,
lugning, beskæring —før der i tidens fylde kan høstes, hvad enten det er
grøntsager, bær, frugter eller blomster til afskæring. T il selve haven kom
mer hækken, der med sine omkring 75 meter i omkreds, giver i alt ca. 150
meter at klippe to gange om sommeren. Og hertil kommer pasningen af
fællesarealet, først og fremmest græsslåning af arealerne mellem hækkene,
pasning af vejene og klipning af områdets hække.
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Klipning af den
store hæk mod
nord, mod Nærumhave, er et af de
store fællesarbejder.
Især i efteråret
1990, da man klip
pede hækken ind
langs Nordvej. E f
ter foto i forenin
gens album.

Men det skinner igennem, at der er mange glæder. Arbejdet med haven
er lystbetonet, med den duftende jord en diset dag i foråret, med spirerne,
der følger såningen, med at se planterne udvikle sig år efter år. D er er
fryden ved at se børn og børnebørn tumle sig i haven og mellem haverne i
de spændende passager på det lækre bløde græs mellem hækkene. O g der
er de gode stunder med naboer, der kan blive gode og hjælpsomme ven
ner. Ja, og så er der festerne. Ikke mindst afspejles pinsemorgenkaffebor
det i foreningens fotoalbum. M en også sæsonafslutningsfester, St. Hans
fester, fællesarbejdefester osv. A f en vise ved havernes 25-års jubilæum
1973 gives i et vers et, nok idyllisk, indtryk af livet i haverne:
Det er sommer der er sol og her er dejligt
i »de runde haver« pusles der med nit
der skul sås og der skal luges og der skal rives,
ja , græsset det ska ’ også gerne slås
hvis det bliver fo r langt
kigger formanden stramt
men han er glad, når det hele bliver holdt.

Pinsemorgen mar
keres med sang og
kaffebord. Her er
det pinsemorgen
1984. Efter foto i
foreningens album,

I en vise til høstfesten den 17. september 1988 fortælles lidt om pligterne:
Fællesarbejd’ har vi jo,
og så moder alle!
Dog »vor garde« kun vi ser,
hvor er dog de andre ?
Men her bliver mægtig flot,
arbejdet det går så godt,
for vi ved der kommer
lidt til vores »vommer«.
Havernes lejere er meget stabile, der er kun 1-2 udskiftninger om året, så
de, der er på ventelisten må have tålmodighed. Der er to, der har haft
deres have siden 1948. Det er Ruth Jensen (have nr. 33) og Poul An
dreasen (have nr. 30). Det koster for tiden 1300 kr i leje pr. år at have en af
de runde haver, heraf er de 50 kr til kommunen, resten er bidrag til
renovation, redskaber til vedligeholdelse af fællesarealet mm.
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Have 46 med et af
de ældste havehuse.
Det er her fotogra
feret kort før ned
rivningen i 1990.
Efter foto i fore
ningens album.

Formændene har i de 50 år været:
Kjeld Lund
1946-1949
Aksel H. Hansen
19 49-1972
Villy Christiansen
19 7 2 -19 7 6
Knud Larsen
Poul A. Andersen
Karsten Høy-Petersen
Holger Håkansson
Der er
1973:
1985:
1988:

(død 1994)
(død 1975)
(død 1980)
1976-1984
19 84-199 2
1992-1994
1994-

i de 50 år udnævnt tre æresmedlemmer:
Havekonsulent i Danmarks Kolonihaveforbund Laurids Nielsen
Kasserer for fo r erringen i 39 år Hans C. Laursen
Foreningens første formand Kjeld Lund

D E B E R Ø M T E H AVER

De Runde Flaver er kendt langt udenfor landets grænser. Hver gang, der
skrives dansk havekunsthistorie er de med, og skaberen C.Th.Sørensen er
gang på gang blevet spurgt om hvordan han fik ideen. I hans egen bog
»Haver« fra 1975 skrev han om dette spørgsmål: Je g kan ikke give en logisk
forklaring på, atjeg netop kom til denne fonn, men jeg tror, atje g så tre værdier
i den. For detførste det æstetiske; der måtte være eller kunne komme noget smukt
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IS i t :
Allotm ent Gardens, Nærum , 1948
landscape architect: Carl Theodor Sørensen

Som eksempel på havernes verdensberømmelse
ses her et klip fra et japansk tidsskrift fra 1996.
Det er adgangsvejen fra Nærumgårdsvej til
klubhuset, der ses. Man får indtryk af forskel
lige måder at klippe hæk på og af det velplejede
fællesareal. Efter »SD . Space Design, Monthly
Journal of Art and Architecture«, Tokyo, sept.
1996.

Kastanjevej 16 i
Holte. C.Th.Søren
sen tegnede for sin
datter i 1969 en
have, hvori indgår
en meget stor hæk,
der delvis omslutter
huset. Meget lig
den ide, som C.Th.
oprindelig havde
for De Runde Ha
ver. Foto 10. januar
1998 af forf.

ud a f denne ensartede fonn fordelt over arealet. For det andet - og særligt —
noget menneskeligt, en værdi i dette at hver familie var sig selv, ikke skulle dele
hæk osv. ... For det tredie måtte det være herligt for børn at lege i disse snart
smalle og snart brede græsgange og rum.
Det betyder også, at haverne jævnligt har besøg af interesserede, ikke
færre end 2.000-3.000 om året, især arkitekter og havearkitekter, der vel
så kombinerer en udflugt til Nærumvænge og Sletten med haverne.
Der findes endnu en rund have i kommunen. C.Th.Sørensen tegnede i
1969 en have til sin datter, som bor i Holte. Huset, fra 1920’erne, ligger i
det ene hjørne af en trekantet grund på Kastanjevej 16. Her foreslog
C .T h. Sørensen at plante en stor ellipseformet bøgehæk på grunden, så at
husets indgangsparti vokser ud gennem hækken. Resten af grunden an
vendes til andre haveformål. Netop motivet med huset, der er delvis skjult
af den krumme hæk ligner meget hans første ideer til Nærumhaverne.
Også, at hækken er ret høj, ca. 2 meter.
I det hele taget har C.Th.Sørensen interesseret sig for den lille have. I
1966 udgav han en bog, »39 haveplaner. Typiske haver til et typehus«,
der, med hans egen form for underfundig underdrivelse, bestemt ikke er
typiske. Han kunne lige så vel have tegnet 39 forskellige planer til de ovale
haver - er det mon et tilfælde, at der netop var 39 haver i Nærum til at
begynde med ? De fire anvendelsesideer, han viste i vejledningen fra 1948
er af samme karakter som de »39 haveplaner«.
172

Da tiden var inde til at anvende Børnekolonien Wesselsminde til kolonihaver, bad
haveforeningen C. Th. Sørensen om et forslag til en udvidelse. Det forelå den
2i. november 1976. Pladsen var begrænset, så der blev ikke tale om flere runde
haver, men dog en oval plads omkring pavillonen. Det forslag blev ikke gennem
ført, ligesom det blev en ny haveforening, der fik overdraget arealet. Efter artikel i
»Det Grønne Område« 8. december 1976.

W E S S E L S M IN D E -K O L O N IH A V E R N E

I 1970 blev svagbørnskolonien Wesselsminde opgivet på dette sted, først
og fremmest fordi kommunen stillede krav om nye kloakanlæg. I nogle år
derefter forsøgte kommunen at anvende stedet til et ungdomscenter og
derpå et medborgerhus, men det lykkedes ikke trods stor kommunal ind
sats. I 1976 verserede tanker om at kommunen ville afhænde området
f.eks. til naboen, Døve- og Blindehjemmet. M en Haveforeningen for N æ 
rum og Omegn ivrede for at inddrage svagbørnskoloniens areal til koloni
haver, og fik C.Th.Sørensen til at tegne et forslag til en sådan udnyttelse.
Det gjorde han i et skitseforslag af 21. november 1976, hvori han indlagde
det runde hus i en oval hækindfatning, omgivet af ordinære rektangulære
haver. Helt sådan blev det ikke, men det lykkedes at få arealet anvendt til
nyttehaver, bestyret af en selvstændig haveforening, Wesselsminde, oprettet
l 977 -
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Haveforeningen
Wesselsminde har
siden 1978 haft
hjemme på arealet
omkring den runde
pavillon. Foto
15. februar 1997 af
forf.

D E F R E D E D E H AV ER

I 1991 blev De Runde Haver fredet efter bygningsfredningsloven. Det er
meget usædvanligt, dels fordi der her ikke er tale om bygninger, dels fordi
anlægget ikke engang var 50 år, da fredningen fandt sted. Det er også
første gang det er sket. Motiveringen er:
Haveanlægget består a f 50 ovale haver med klippede hække, beliggende i et
kuperet og græsklædt terræn, der er udlagt til fællesarealer, hvortil der er offent
lig adgang. Haveme ligger som små grønne oaser, hvor det individuelle fritidsliv
kan udfoldes på baggrund a f et fællesskab.
Denne arkitektoniske ide ogform er lykkedes, og haveanlægget er i dag kendt
langt ud over landets grænser som et betydeligt stykke havekunst a f stor æstetisk
og social værdi. Kolonihavetanken, som kan betegnes som noget enestående i
dansk folkekultur, har i dette område fået et a f de finest udformede kolonihave
anlæg i Danmark. Samtidig er det et meget karakteristisk arbejde a f C.Th.Sø
rensen og desvæive også et a f de få velbevarede.
Det var udsigten til, at haverne kunne trues af behov for byggegrunde
til boligbyggeri, der ca. 1984 fik den daværende bestyrelse med forman
den, Poul Andersen, til at overveje, hvorledes haverne kunne beskyttes
mod denne trusel. Truslen kom ret nær, da der i 1982 blev fremlagt et
lokalplanforslag om bebyggelse syd for Nærumvænge - et forslag, der
kunne ses som den oprindelige ide til afslutning af Nærumvænge mod
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Da C.Th. blev ioo år den 24. juli 1993, afholdt haveforeningen en fest, hvori hans
efterfølger som professor, Sven-Ingvar Andersson og C.Th.s datter Sonja Poll,
deltog. De planter her i fællesskab et paradisæbletræ. Efter foto i foreningens
album.
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Interiør af fælles
arealet med Næmmhave i baggrun
den. Foto 6. juli
1997 af forf.

syd. Forslaget mødte stor modstand og blev ikke gennemført. I fore
ningen var man urolig for, at kommunen skulle finde på i stedet at an
vende deres område som udvej til at finde areal til boligbyggeri. Løs
ningen fandt man i indmeldelse i Naturfredningsforeningen. Dennes lo
kalformand Bent Peschardt-Hansen blev interesseret og fik rejst fred
ningssag, som altså bar frugt med fredningen den 2. april 1991.
Således skulle De Runde Haver i Nærum være sikret på alle måder langt
ud i fremtiden.

NO TE

Andre kolonihaver (haveforeninger) i Søllerød Kommune
For en fuldstændigheds skyld noteres her samdige haveforeninger i Søllerød
Kommune efter oprettelsesår:
Solpletten, Øverødvej ved Rygård, oprettet 1947.
Kolonihaveforeningen for Nærum og Omegn (De Runde Haver), Nærumgårdsvej 73,
oprettet 1948,
Wesselsminde, Wesselsmindevej 7 , oprettet 1977,
Vedbæk, Skyttehaven 17, (nord for Elleslettegård), oprettet 1976,
Majsletten, Langhaven (nord for Ellesletten), oprettet 1976,
Vangebo, Vangeboled 5, oprettet 1977,
Rundforbi, Egebækvej 113 , oprettet 1978,
Søllerød, Søllerødvej 5, (syd for Kirkegården), oprettet 1980,
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Ved foreningens 40-års jubilæum, 23. maj 1988, ophængtes i klubhuset et maleri af Kjeld Lund, som ved
denne lejlighed blev foreningens æresmedlem. Portrættet er malet af Flemming Penby, medlem af fore
ningen. Kjeld Lund, hans hustru Karen, daværende viceborgmester Birgitta Broberg og foreningens
formand Poul A. Andersen er her fotograferet ved denne begivenhed. Ved samme lejlighed blev et portræt
af C.Th.Sørensen afsløret, ligeledes malet af Flemming Penby. Efter foto i foreningens album.

K il d e r :

Materialesamling i foreningen, herunder - Kjeld Lunds historiske skildring (1988)
- Vedtægter for Kolonihaveforeningen for Nærum og Omegn, vedtaget den
30. marts 1949, senest ændret den 7. marts 1993.
- De ovale Flaver; fredningsnotat fra Planstyrelsen (1993)
- Den danske kolonihave; danskopgave af Ingrid Møller, september 1977.
C.Th.Sørensens arkiv i Kunstakademiets Samling a f Arkitekturtegninger, sag 1732
»Nærumvænge kolonihaver«. Her findes bl.a. forslaget af 13.3.1948 og »Vej
ledning og forslag til indretning af haverne« med de fire anvendelsesforslag.
Derimod ingen korrespondance.
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Lejekontrakt mellem Søllerød Sogneråd og kolonihaveforeningen, af 7.5.1949.
Nyt Wesselsminde-projekt præsenteret. Artikel i »Det Grønne Område«, 8. de
cember 1976 (med C.Th.Sørensens skitse af 21.11.1976).
Parkpolitik i Sogn og Købstad, af C.Th.Sørensen. Gyldendal 1931. Genudgivet på
Chr. Ejlers’ Forlag 1978.
Tidsskriftet »Flavekunst« 1949, side 42.
Flaver. Tanker og arbejder, af C.Th.Sørensen. Chr. Ejlers’ Forlag 1975, side 146-
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Flavekunsten i Danmark. Temahæfte af tidsskriftet »Arkitekten«, nr. 4, 1990.
Nærum-haverne omtales side 172-173 og 200-201.
C.Th.Sørensen - en havekunstner, af Sven-Ingvar Andersson og Steen Fløyer.
Arkitektens Forlag, 1993. Afsnittet »Kolonihaverne i Nærum«, side 136-143.
The Heyday of the Modern Flouse in Denmark. Artikler i det japanske tidsskrift
SD (Space Design - Monthly Journal of Art and Architecture), no. 384, sep
tember 1996. Side 70-73 behandler »Allotment Gardens by Carl Theodor Sø
rensen«, dvs. Nærumvænges Runde Haver.
Gaven. Artikel i tidsskriftet HAVEN, september 1989, side 442-445. Om haven til
Kastanjevej 16 i Holte.
39 haveplaner. Typiske haver til et typehus. Af C.Th.Sørensen, Arkitektens For
lag, 1966. Genudgivet på Christian Ejlers’ Forlag med indledning af SvenIngvar Andersson, 1984 og igen 1997.
Landskabsanalyse af Søllerød Kommune. Udarbejdet af C.Th.Sørensen. 1931
(findes kun i fotokopi efter C .Th.S.’s manuskript).
Langs Mølleåen, af Gunnar Sandfeld, 7. samling i serien »Søllerød - som det var
engang«, Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune, 1980.
Fra seks landsbyer til syv bydele, af Jens Johansen. Historisk-topografisk Selskab
for Søllerød kommune, 1988.
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For 100 år siden
Det skrev Kjøbenhavns Amts Avis i 1898
Samlet a f Anne-Lise Hock

Kjøbenhavns Amts Avis begyndte at udkomme 2.1.1882 og ophørte 31.3.1944.
I perioden 1872-82 havde avisen undertitlen Avertissementstidende for
Lyngby, Gjentofte, Søllerød. I perioden 18 8 3-19 2 1, hvoif'a nedenstående
stammer, var undertitlen Lyngby Avis. Avisen var a f udpræget konservativ
observans og eksisterede i høj grad på lokalstoffet og klip fi'a andre aviser.
Anne-Lise Høck er tidligere arkivsekretær på Byhistorisk Arkiv og har her
varetaget Historisk-topografisk Selskabs sekretariat. Inden sin fratræden fi~a
Arkivet den 31. december 1997 samlede Anne-Lise Høck materiale fi'a Køben
havns Amts Avis både for 1898, 1899 og 1900. De to sidste vil følge i de
kommende Søllerødbøger.
3.2.1898

Der har i den sidste T id fra forskjellige Sider været arbejdet paa en Sam
menslutning af de to store Hoteller d’Angleterre og Phønix samt Dronninggaard ved Furesøen. D er havde dannet sig et Konsortium, hvortil
hørte de forenede Bryggerier, som havde erhvervet Phønix og Dronninggaard, men paa Betingelse af, at ogsaa d’Angleterre blev kjøbt. Dette
Kjøbenhavns største og bedste Hotel er nu imidlertid i Dag af Byggesel-
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Johan Sofus Vilhelm John
sen (1850-1931) overtog i
1896 »Skodsborg Klæde
fabrik« efter sin far. Også
i 1907 kom det til en fag
lig konflikt og i 1910-11
blev fabrikens uheldige sa
nitære forhold påtalt af
sundhedskommissionen. I
1912 solgte han fabrikken,
hvorefter »Dansk Hattefa
brik« flyttede ind. Han
var medlem af Søllerød
Sogneråd 1892-1897, og
portrættet er et udsnit af
et billede af hele sognerå
det. Byhistorisk Arkiv.

skabet blevet solgt for 2% Mill. K r til Brygger Jacobsen, som saaledes har
besejret Konsortiet, hvis Plan nu maa betragtes som opgiven. Derimod
hedder det sig, at Konsortiet paatænker at udvide Phønix ved Kjøb af
nogle tilstødende Ejendomme, saa det bedre kan optage Konkurrencen
med d’Angleterre.
I2.2.l8 p 8

Vedbæk Klub, som til næste Aar kan fejre sit 25-Aarige Jubilæum, afholder
Torsdag den 17de Februar Aftenunderholdning, Fællesspisning og Bal. —
Blandt Andet vil Hostrups »Den Tredie« og Vaudevillen »I Mørke« blive
spillet af Klubbens Bekjendte Dilettantskab - og vil ved denne Sammen
komst Klubbens Medlemmer tillige tage Afsked med deres mangeaarige
Vært og Medstifter af Klubben, Hr. J. Larsen, som jo har solgt Vedbæk
Hotel og fratræder som Vært til den iste Marts.

SK O D SBO R G K LÆ D E F A B R IK

2.3.1898

Paa Skodsborg Klædefabrik har der altid hersket et overordentligt smukt
Forhold mellem Arbejdsgivere og Arbejdere, men dette synes nu at skulle
være forbi, idet en lille Del af Fabrikens Arbejdere have dannet en Fag
forening, som stiller forskellige nye Fordringer til Arbejdsgiveren Hr.
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Gravmindet over
Generalkonsul A.J.
Holmblad (18521896) er den dag i
dag Søllerød Kirke
gårds største, om
end noget forfal
dent. I monumentet
hviler også hans
datter, der døde
som 2-årig i 1880.
Under det her syn
lige gravsted findes
en art krypt, hvori
de to kister står.

Johnsen. For at kunne bevare det gamle, gode Forhold har Hr. Johnsen i
Gaar resolut afskediget Fagforeningens Medlemmer.

A F SL Ø R IN G AF M O N U M E N T

2 0 . 6 .18 9 8

I Fredags afsløredes paa Søllerød Kirkegaard et særdeles smukt og kost
bart Monument, som Generalkonsulinde Holmblad har ladet rejse over
sin for to Aar siden afdøde Mand. Generalkonsulens Gravsted er be
liggende paa Skrænten ned mod Søllerød Sø over for Øverød og det
smukke Monument kan iagttages helt herovre fra. N ed til Gravstedet
fører brede Granittrapper og foran dette, hvor der findes en stor M ar
mordekoration med en udhugget Bænk, er Pladsen belagt med italiensk
Mosaik; selve Graven er paa de tre Sider omgivet af et umaadelig smukt
Kunstsmedejærns-Gitter, medens den fjerde optages af Monumentet.
Sokkelen til dette er udhugget i sort Marmor, medens det selv fremstiller
Frelsens Engel i hvidt M armor og overnaturlig Størrelse, særdeles smukt
udført af Billedhugger Axel Hansen; under Figuren læses Indskriften:
»Fred være med Eder«, medens et stort forgyldt Skjold, som er fæstet til
den sorte Marmorsokkel indeholder Generalkonsulens samt den lille Dat
ters Navne samt angivelse af Fødsels- og Dødsaarene.
Det særdeles pratfulde Monument skal have kostet en Bagatel af over
100.000 Kr.
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ST R A N D M Ø L L E N SO LG T

1

7.11.1898

»De forenede Papirfabriker« har solgt Strandmollen til et Konsortium for
en Pris af 430.000 Kr.
Den Fabrikation, der tidligere er foregaaet paa Strandmollen vil - siges
der —blive henlagt til Ørholm Fabriker, medens det store Terræn vil blive
udparcelleret.

5.8.1898

- Den voxende Turiststrøm til Kjøbenhavn har ganske naturligt ledet
Spekulationen ind ogsaa til Badeanstalternes Område. Men ikke alle Pla
ner have vist sig gjennemførlige. Da Anders Maansen, der havde skabt
»Det danske Schweiz« ved Ørholm og slaaet Nyholte op til et første
Klasses Hotel, solgte dette sidste, spekulerede han paa et stort Etablisse
ment ved Kysten, og hans fuldt udarbejdede Projekt syntes meget til
talende. M en han foretrak at lade det blive paa Papiret til Trods for, at
Kystbanens Fuldendelse skulde synes at give det betydelige Chancer. I et
Par Aar arbejdede Kontorchef Th iery paa at faa dannet et Aktieselskab til
Opførelse af et Badehotel paa Hven, men har nu maattet opgive Sagen.
T il Jægerhuset ved Dronninggaard og Næsseslottet var knyttet Restaura
tør Woer, der imidlertid efter en Sæsons Forløb valgte et kjøbenhavnsk
Hotel til Virkefelt. Navnlig Næsseslottet svarede ikke til Forventnin
gerne. M an havde troet at kunne fange de fineste Turister, Englænderne,
og Priserne vare indrettede derefter.
M en trods Furesøens Skjønhed og den idylliske Egn kunde Konkurren
cen dog ikke tages op med Øresundets Tiltrækningsraft. N u er Næsseslot
tet gaaet ind i en Hotelring, og man bygger nu nærmest paa Samarbejde

Strandmollen, teg
net af Knud Gamborg (1828-1900).
Efter Illustreret T i
dende, oktober
1886. Tegningen er
en af ni »billeder
fra Skodsborg« på
et opslag. Heste
vognen er sandsyn
ligvis på vej ud til
en pram for at
hente forsyninger
til papirfabrikken,
f.eks. kul.
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og rationel Drift. Spekulationen har forladt de nye Foretagender for at
kaste sig over de bestaaende, og for Tiden er det Skodsborg Hotel, der er i
Forgrunden.
Bladrygter have travlt med, at baade Gl. Carlsberg og N y Carlsberg ere
Liebhavere, men dette har Intet paa sig, eller har i alt Fald ikke hidtil havt
det. Brygger Carl Jacobsen erklærer, at Misforstaaelserne er opstaaet af, at
han boer paa Skodsborg: Det er tyske Spekulanter, der have K ig paa
Hotellet. M en det skulle ikke undre, om just denne Omstændighed be
vægede Hr. Jacobsen til at gribe ind.

E N SL IK iM U N D E T T Y V E K N Æ G T
9 .8 .18 9 8

En Tjenestekarl Anders Svendsen, der i nogen Tid har været i Tjeneste
ude paa Næsseslottet paa Dronninggaard, var if. T .K . ikke videre velset af
sine Kammerater, da man havde ham mistænkt for at stjæle. Beskyld
ningerne rettedes efterhaanden saa direkte mod Karlen, at Politiet tog sig
af Sagen.
I Gaar gik en Betjent da hen paa Slottet for at se, om Karlen skulle
gemme paa Tyvekoster, og det blev ganske artige Ting, Politimanden her
fik at se. I Rugen fandt han nemlig en hel Del Champagneflasker og
desuden et stort Knippe Nøgler.
Anders bekjendte nu, at han havde stjaalet Champagnen fra Restavrationens Vinkælder, hvortil han havde skaffet sig Adgang ved Hjælp af en af
Nøglerne. De øvrige N øgler var til Restavrationens andre Lokaliteter.
M en desforuden var der en Del Nøgler. Karlen forklarede angaaende
dem, at de var til Vinkælderen hos Restavratør Wittmack, hvor han tid
ligere har tjent og hvor han ogsaa har stjaalet som en Ravn.

SØ LLERØ D SO GN ERAA D
i ) . 8 .18 9 8

afholdt i Tirsdags ordinært Møde i Søllerød Kro. A f vigtige Sager forelaa
ikke mange, vi nævner et Andragende fra Aktieselskabet Strandmøllen om
Anlæget af en Havn ved Strandmøllebugten. Andragendet anbefaledes
med 8 St. mod 2.
Grosserer Alfr. Christensen meddeler, at han ikke - hvad han tidligere
har paataget sig - vil udføre Anlægget af Nærum-Skodsborg Vejen. Det
vedtoges at forhandle med Hr. Christensen om Sagen; M en havde det
ikke været mere korrekt at vedtage at udbyde Arbejdet ved Licitation?
Valgmandsvalget vil finde Sted den 2den September Kl. 5 i Søllerød
Kro.
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Skodsborg Badeho
tel, fotograferet ca.
1890. Byhistorisk
Arkiv.

De af det nedsatte Skoleudvalg affattede Planer om Opførelsen af en
Skole i Nærum og en Pogeskole i Holte gaa nu til Amtet.

SK O D SB O R G B A D E H O T E L

1 9 . 8 .18 9 8

er i Følge meddelse til R.B. i Gaar solgt til et norsk konsortium, repræsen
teret af Højesteretssagfører Koss. Forretningen er indledet af Grosserer
Oskar Bloch fra Gøteborg og Konsortiets herværende Sagfører er Over
retssagfører Andreas Albeck.
Kjøbesummen er ca. 1 M ill. Kr. Overtagelsen finder Sted førstkom
mende December Termin.

SK O D SB O RG B A D E H O T E L

2 9 . 8 .18 9 8

der jo nu er overgaaet til et norsk Konsortium, vil blive underkastet en
højst nødvendig Restavration. Det kan nemlig ikke nægtes, at det er ikke
saa lidt forsømt. Og dog er det fuldt optaget, saa at alle 125 Værelser ere i
Brug. Det er ikke det billigste Sted at bo paa. Prisen er fast 4 Kr. for Kost,
men for Værelserne betales særskilt fra 4 -10 Kr. om Dagen. Det nye
Konsortium vil yderligere lade tilbygge 50 Værelser, og den glimrende
Beliggenhed borger for, at de nok skulle blive optagne. Koncertsalen paa
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Bakken, hvor Serveringen har ladet overmaade meget tilbage at ønske, vil
blive nedreven, og i Stedet for vil der blive rejst en tidssvarende Restavrant med koncertsal.
Rundt om Restavranten skal der løbe en Veranda, hvorfra der vil blive
en enestaaende Udsigt. D er er tjent Penge paa dette Sted. For 35 Aar
siden kjøbte Tømrermester Struck Arealet for 900 Daler; nu have hans
Sønner solgt Etablissementet for 900.000 Kr. O g endda ligger der en god
Fortjeneste for de nye Ejere.

G U L D B R Y L L U P P E T PAA H A V A R T H IG A A R D

Lyngby, 13.9.1898

Fru Hanne Nielsen fik paa sin Guldbryllupsdag i Søndags —foruden en
Adresse fra Landhusholdningsselskabet, der overbragtes af sekretæren
Hr. Rud Schou - overrakt en Adresse fra tidligere Elever, konsulenter og
mejeribestyrere. D ’Hrr. Professor Segelcke, Overassistent Lunde og
Konsulentrene Bull og H øeg mødte paa Underskrivernes Vegne.
Endelig indløb der if. »Pol.« en tredie Adresse, som Fruen ikke alene
kunde tilegne sig. Den henvendte sig til Guldbrudeparret, var under
skrevet af Venner og Bekjendte og overbragtes af fhv. Pastor Wedel, Søl
lerød.

" r e n t f o r k e r t ",

12 .a . 1898

den lille smukke Skov, der er beliggende lige bag Nyholte Hotel, er i disse
Dage kjøbt af Slagtermester Anders Nielsen, Kjøbenhavn, for en Pris af
50.000 Kr. Arealets Størrelse er 23 Tdr. Land.
Det forlyder, at hele Terrænet skal udparcelleres og sælges til Bygge
grunde.
Det gaar lystigt til med Udflytningen herude.

E T F R E M S K R ID T PAA H O L T E E G N E N

12 .a . 1898

Det forlyder, at to kjøbenhavnske Lærerinder, Frøknerne Løhne og Ussing, i nær Fremtid agte at oprette en højere Pigeskole i Søllerød Sogn.
Damerne have kjøbt den Kredsforstander Hense tilhørende Villa, der er
beliggende ved Øverødvejen, for en Pris af 18.000 K r og denne skal om
dannes til Brug for Skolen.

VEDBÆ K HOTEL
21 .I I .1 8 9 8

En Tavle, der fandtes indrammet over Indgangsdøren til det brændte
Vedbæk Hotel, oplyser om, at det ikke er første Gang dette er blevet Offer
for Luerne.
Tavlen har nemlig følgende Indskrift:
Vedbæk Kroe.
Den Bygning som før stod
Gik bort ved Ildens Waade
See, milde Herre goed,
T il denne udi Naade.
17 6 8

Tavlen oplyser endvidere om, at Hotellet har været ombygget en Gang
siden forrige Brand, nemlig i Krigsaaret 1848.

S Ø L V T Y V E R IE T I H O L T E
21 .I I . 1 8 9 8

Som omtalt anholdt Nordre Birks Politi en tysk omrejsende Haandværksmand i en Bygning i Nærheden af Holte, hvor han intet havde at gjøre.
Den Anholdte, der var mistænkt for flere i Egnen forøvede Tyverier og
navnlig ogsaa det her i Bladet omtalte Sølvtyveri hos Grosserer Malling
»Elmehus«, har nu tilstaaet sig skyldig. Grosserer M alling har været saa
heldig at faa alle sine Sager tilbage.

SØ LLERØ D SO G N ER AA D S M Ø D E D E N 2 9 .N O V B R . 1 8 9 8
3 O .lI.l8 9 8

.... Dyrlæge Jensen fandt det i høj Grad urigtigt, at Sognet skulle betale
Kjørsel efter Jordemoder til Folk, der sad med 14-1600 Kr. i Indtægt, thi
saa kunde næsten hver Mand i Sognet forlange fri Kjørsel.
Tøm rer Petersen fastholdt, at man skulde bevilge Beløbet strax, da
Sygekassen ellers blev nødsaget til at vedtage Sygehjælp til Barselspatien
ter, og denne Udgift, 3 Kr. pr. hver Barselskvinde, kunde Kassen ikke
taale.
Malermester Jørgensen: I dette Tilfælde vil jeg foreslaa at vi sige nej;
hvorfor skal Barselskvinderne ikke have Sygehjælpen? Skal vi kjøre, skal
de have Sygehjælp. —Skal der være Gilde, saa lad der være Gilde.
Tømermester Petersen holdt stadig paa, at Sognet skulde betale Kjørsel
og at Sygekassen skulde slip p e ....
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- Afholdslogen »Sollerods Fremtid« andrager om Tilladelse til at benytte
Skolens Lokaler (Haandgjerningsskolen i Skodsborg) til Afholdelse af
Moder. Læreren har stillet sig meget imødekommende.......

Søllerød Museum
Beretning 1997
A f Niels Peter Stilling og Jens Johansen

1997 var året efter det københavnske kulturbyår, men det betød ingen
lunde »stilhed efter stormen«. Året blev ret normalt-travlt, med tre nye
store udstillinger på Mothsgården, tre mindre udstillinger udenfor M u
seet, behandling af modtagne genstande, fortsatte revisioner af ældre sa
ger, fortsat ombygning af det i 1995 overtagne lejemål efter fru Rrøyer,
omvisninger, guiding af busture, bogproduktion med mere.

U D S T IL L IN G E R

Buketholdere

Året bød på en betydelig stigning i besøgstallet på Museet på Moths
gården. Det samlede antal besøgende blev 17.534 m°d 12-264 * I 99<5, en
stigning på 5.270, eller knapt 43% . Det var først og fremmest udstillingen
med buketholdere, der gav udslaget, men alle udstillinger har været til
fredsstillende, idet man kan sige, at et »nettobesøg pr. dag« på over 40 er
fint. Det må til besøgstallet bemærkes, at det ikke kun omfatter udstillingsgæster, omend det giver det største bidrag. Enhver ikke ansat, der har
et fagligt ærinde på Museet - søger en oplysning, deltager i et møde,
afleverer museumsgenstande, osv. - bliver selvsagt indregnet i det sam
lede besøgstal.
Udstillingen om radioer, Knas i æteren, som var påbegyndt i 1996, fort
satte i de to første måneder af 1997, og blev i alt besøgt af knapt 3.000
gæster. Derpå fulgte en udstilling af buketholdere, stillet til rådighed af
blomsterkunstneren Erik Bering, der hermed samtidig fejrede sit 25-års
forretningsjubilæum. Det betød meget for succes’en, at Erik Bering til
stadighed sørgede for et væld af duftende, friske blomster på udstillingen.
Udstillingen blev kaldt »En romantisk bagatel«, og Museet havde gjort
meget ud af kataloget, der rummede en serie artikler, der turde være det
bedste, der kan skrives om det specielle emne nu. Det var Jette Silbermann, der sammen med Niels Peter Stilling tilrettelagde udstillingen, idet
Jette Silbermann via sit tidligere virke som dekoratør bragte kontakten til
Erik Bering i stand. Udstillingsopbygningen blev varetaget af Jette Sil188

Fra åbningen af ud
stillingen Bukethol
dere ses her fru An
nette Fabrin, Niels
Peter Stilling, Erik
Bering og Jette Silbermann. Åbningen
fandt sted i Sølle
rød Sognegård den
14. marts 1997.

Kunsthåndværk

bermann, der tidligere har været udstillingsarkitekt ved Søllerød M use
ums udstillinger: Folkedragten Inspirerer (1989-1990), Margrethe I I —kunst
neriske arbejder (1993) og Kunstnerdrømme udstillingen om malerinden
Ebba Breda (vinteren 1993-94). Museets fotograf Ole Tage Hartmann
bidrog væsentligt til både udstilling og katalog med fornemme fotos af
Berings buketholdere. Udstillingen blev overført til Valdemars Slot på
Tåsinge, hvor den blev vist fra den 12. juni til den 17. august 1997, også
med Jette Silbermann som designer.
I løbet af sommeren 1997 vistes på Mothsgården en udstilling, hvor otte
lokale kunsthåndværkere viste masker, papirklip, sølvsmykker og intarsiaarbejder, træspån og drejet træ, keramik, lamper, patchwork og benarbej
der. Udstillingen blev til på initiativ af møbelsnedker Kai Wellendorf, der
selv leverede fornemt træhåndværk og smykker til udstillingen. Desuden
deltog ægteparret Lis og Niels Vallentin med henholdsvis patchwork og
træarbejder. De sidste med udgangspunkt i Niels Vallentins virke som
skovløber i Søllerød Kommune. Forfatteren Elin Rask bidrog med sine
herlige papirklip bl.a. inspireret af hendes virke som teaterskribent. Også
Marianne Martins har sine rødder inden for teatret og hendes masker blev
smukt »iscenesat« på udstillingen. Ida Wibroes jugendinspirerede »Tiffany-lamper« lyste op, og Lise Øvlisen bidrog med en lang række kerami
ske produkter inspireret af rejser især til Østen. Endelig udstillede læge
Jørgen de N ully figurer og masker skåret i ben hovedsageligt af kaskelot189

De otte udstillere bag kunsthåndværk i Mothsgårdens have ved åbningen. De er fra venstre: Kai Wellen
dorf, Ida Wibroe, Jørgen de Nully, Niels Valentin, Lis Valentin (foran), Marianne Martins, Elin Rask og
Lise Øvlisen. Foto den 4. juni 1997 af Jens Johansen.

Hovedvandsæg

tænder inspireret af grønlandske tupilakker. Så selv om udstillingen tog
udgangsdpunkt i lokalt bosiddende kunsthåndværkere, må man konsta
tere, at udstillingens udtryk var internationalt. Udstillingen Kunsthånd
værk vakte, som de smukke sager fortjente, solid opmærksomhed, og
mange savnede den, da den lukkede i begyndelsen af september.
Årets sidste udstilling viste ca. 400 hovedvandsæg fra en privat samling
tilhørende Karen Toxværd, enke efter sølvsmed Svend Toxværd. Udstil
lingen blev smukt tilrettelagt af antropolog Kirsten Schmidt, der i en
årrække har været tilknyttet Søllerød Museum. Hovedvandsæg og andre små
ting i sølv blev til efter et initiativ af kunsthistorikeren Marianne Leth
Jørnøe, som også bidrog med katalogets hovedartikel. Museet lagde stor
vægt på et katalog, der i samme stil og udformning var en forlængelse af
kataloget om buketholdere og indeholdt væsentlige artikler om emnet,
som bør blive stående som reference i rum tid. Også her ydede fotograf
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Udstillingen om
Kystbanen i Ved
bæk Stationshal. Til
lejligheden blev det
viste flytbare sy
stem konstrueret
(med delvis genan
vendelse af kryds
rammerne). Syste
met er derefter ble
vet anvendt til an
dre »udendørs« ud
stillinger. Foto den
4. august 1997 af
Jens Johansen.

Kystbanen 10 0 år

Ole Tage Hartmann en fin indsats med fotos til såvel katalog som ud
stilling. Årets tre udstillinger lægger sig således i fortsættelse af de fore
gående års design-prægede udstillinger om kunsthåndværk på Mothsgården, som har vakt megen - og blivende - opmærksomhed. De foregående
er udstillingen om servietringe (»Fra Fabergé til G eorg Jensen«) fra
1995-96 og Kay Bojesen - legetøj og sølvtøj fra 1993-94.
I Mothsgården er opbygningen af den permanente udstilling fortsat.
Efter at Vedbæk-rummet blev åbnet i 1995, lykkedes det at gøre Skodsborg-rummet færdig i 1997. Hvorledes den videre påtænkte opbygning vil
finde sted, er usikkert, og beror meget på eventuel opbygning af helt nye
udstillingslokaler.
Udover flytningen af udstillingen om buketholdere til Valdemars Slot,
deltog Museet i flere udstillinger »udendøre«. Allerede i februar (8.2.16.3.97) deltog Museet i den afsluttende samlede udstilling fra Kulturby
året Rejse mod lys og luft i Rundetårn (eller rettere på Trinitatis kirkeloft)
med væsentlige dele fra udstillingen om Matthias Moth og hans landsted i
Søllerød, Mothsgården, Da geheimeråden tog på landet (1996). I forbindelse
med Kystbanens 100 års jubilæum arrangerede Museet en planche-udstilling, der stod i Vedbæk Stations fornemme hal i to uger i august. Den blev
fulgt af en mere beskeden om samme emne i hovedbiblioteket i Holte i
september. Endelig arrangerede Museet ved N iels Peter Stilling en ma
leriudstilling på Havarthigården med værker af to lettiske kunstnere Ka-

spars og Kristaps Zarins (13. september - 19. oktober 1997). Udstillingen
var et led i det fortsatte samarbejde med baltiske kunstnere, der har sit
udspring i den store udstilling Baltiske Billeder på Gl.Holtegård i 1993,
hvor 12 unge kunstnere fra Estland, Letland og Litauen viste deres arbej
der i lyset af den nyvundne frihed.

B ESØ G S S T A T IS T IK FO R SØ LLERØ D M U SEU M PÅ M O T H SG A R D E N 1 9 9 7

Udstilling

Periode

Antal
dage

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

Knas i Æteren (radioer)*
Ingen udstilling
Buketholdere
Ingen udstilling
Otte kunsthåndværkere
Ingen udstilling
Hovedvandsæg**

1.1.-23.2.
24.2.-13.3.
14.3.-19.5.
20.5.- 3.6.
4.6.- 5.9.
6.9.-10.10.
11.10 .-3 1.12.

54
18
67

2.092 2.092
2.302
210
9.685 7-383
9.906
221
13-823 3-917
14.259
436
I 7-534 3-275

15
94
31
86

11,9
1,2
42,1

45-5
n >7
1 10,2

1 >3
22.3
2-5
18,7

J4>7
4 J>7
'-M
38,1

* fortsat fra 1996. Udstillingen besøgtes af i alt 2.791.
** fortsætter til 1.2.1998.
Af det samlede besøg var 2.033 ■ grupper.

D E T SAMLEDE BESØG PÅ ALLE MUSEETS T RE AFDELINGER I 9 9 7 :

Mothsgården
Vedbækfundene
Byhistorisk Arkiv

1 7.534
10.927
1.189

I alt

29.650

heraf i grupper
do.

2.033
4.660

6.693

Som nævnt er der tale om en betydelig fremgang i forhold i forhold til
besøgstallet i 1996. Fremgangen er mindre betydelig, når det gælder mu
seets to andre afdelinger, Vedbækfundene og Byhistorisk Arkiv. Generelt
er der tale om meget svingende besøgstal år for år fra ca. 10.000 i 1990 til
højdepunktet i 1993 med i alt 55.000 besøgende. De knap 30.000 gæster
svarer til besøgstallet 1995 og er de nuværende ressourcer taget i be
tragtning et tilfredsstillende tal.
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P L A N L A G T E U D S T IL L IN G E R

Årets første nye udstilling i 1998 vil blive en genoplivelse af en udstillings
ide fra 1977, hvor daværende journalist fru Kirsten Rode stod for ind
samling af kostelige tekstiler fra jævnaldrende bekendte. Allerede dengang
kaldte de sig »oldemodre« og nu samles daværende og »nye« oldemødre
og viser, hvad der findes af Håndarbejde f i ’a Oldemors gemmer fra den
7. marts til den 10. maj 1998. Derpå planlægges en udstilling af en enestå
ende nyerhvervelse fra 1997 (hvorom senere): Jonquieres' akvareller —godt
50 akvareller med motiver fra Søllerød-egnen og det øvrige Nordsjælland.
Udstillingen - og navnlig kataloget - bliver til i samarbejde med Helsing
ør Bymuseum og Hørsholm Egnsmuseum. Den åbner på Mothsgården
medio juni og fortsætter til Helsingør i efteråret 1998, for til sidst at blive
vist i Hørsholm i foråret 1999. Alle tre steder udformes udstillingen med
udgangspunkt i lokalområdets kulturhistorie. Omkring efterårsferien
1998 arrangeres en udstilling med børns tegninger f i’a Søllerødegnen i samar
bejde med kommunens børneinstitutioner.
Fra vinteren 1998 planlægges en udstillingspause, hvor udstillingsbyg
ningen gøres i stand. Udstillingsbygningen har siden dens oprindelige
indretning til museumsformål i 1974 lagt lokaler til mere end 60 ud
stillinger. Det har slidt på gulve og vægge og lofter, ligesom de elektriske
installationer trænger til eftersyn og fornyelse. Det er meningen i løbet af
et års tid at bruge det sædvanlige udstillingsbudget til selve bygningens
istandsættelse, og derved gøre den egnet til dén anvendelse i endnu en
snes år (eller mere ?).
Det siger sig selv, at genåbningen i efteråret 1999 vil bære præg af det
magiske årsskift 1999/2000, men hvorledes er ikke endeligt fasdagt.
Det må understreges, at Museet i øvrigt er åbent og arbejder som
vanligt. Det vil sige, at udstillingspausen også skal bruges til at få bund i et
meget langt efterslæb med en fuldstændig registrering af samlingerne. Og
at foredrags-, guide- og lignende virksomhed fortsætter uændret.

Ø VRIG V IR K SO M H E D

Bevaringsarbejdet er en central del af museets virksomhed. Det gælder
såvel uden for museets snævre rammer, hvor vi gerne deltager som konsu
lenter, når det gælder ændringer af landskab og bebyggelse, som inden for
museets vægge. Vore samlinger bliver konstant tilført nye genstande og
registreringsarbejdet, der endnu foregår på gammeldags vis med karto
tekskort, bliver vedholdende ajourført. Sidst på året gennemførtes en revi

Arkivet flytter

Foredrag

Mnseumsrejse

Kultumat

sion af samlingerne ved kommunens revisorfirma. Stikprøveundersøgel
sen viste heldigvis, at der var orden i tingene på museets tre magasiner
under Skovlyskolen i Øverød og Hegnsgården i Nærum.
I årets lob blev Byhistorisk Arkiv flyttet fra GI. Holtegård til nye lokaler
i Hovedbiblioteket i Holte. Det medførte især overdragelse af en del
(hånd)bøger til Mothsgården, fordi de i forvejen fandtes i Hovedbibliote
ket. Tilsvarende har Mothsgården modtaget en bogsamling, fortrinsvis
om arkitektur og byplanlægning, fra professor Stefan Ott, Nærum, som
døde i september 1997.
T il virksomheden hører som altid en lang række foredragsarrangementer ofte i samarbejde med Historisk-topografisk Selskab. Foredragene er
fortrinsvis blevet holdt af Jens Johansen, Peter M .M . Christensen og
Niels Peter Stilling og omfatter emner fra Søllerødhistorien med Næs
seslottet som årets store »hit«. Desuden viser kalenderen, at vi har fortalt
om Søllerød by, Søllerød kirkegård, stationsbyen Vedbæk, kystbanen,
Skodsborg palæ og sanatorium, Skodsborg hattefabrik, Kongevejens mile
pæle og Havarthigården i Øverød, samt endelig flere foredrag om museets
virksomhed. Dertil kommer også en lokalhistorisk spørgeleg på Sogne
gården og i Vejlesøparken. N år det gælder emner uden for »sognet« har
vi heller ikke holdt os tilbage, idet foredragsaktiviteterne har omfattet
emner som Toscana, Danmarks herregårde og udvandringen til N ord
amerika. Desuden har museets medarbejdere været guider på en række
busture kommunen rundt, samt en enkel cykeltur langs kulturslangens
rute.
På museumspædagog Jens Bruhns initiativ indledtes i foråret et samar
bejde med kommunens historielærere og Historisk-topografisk Selskab
om udarbejdelse af en eller flere skolebøger med lokalhistoriske emner fra
Sollerød Kommune. Dette projekt er endnu i sin første fase, men vil
forhåbentlig resultere i en række lokalhistoriske skolebøger i de kom
mende år.
I fortsættelse af de nu traditionelle Museums-rejser ved påsketid gen
nemførtes den 2 1.-2 7 .marts 1997 en kulturrejse til Budapest. Turen var
arrangeret af museets medarbejdere: Jens Bruhn, Ena Berg og Niels Peter
Stilling. På rejsen deltog godt 40 Søllerødborgere og venner af museet. I
påsken 1998 går kulturrejsen til Mallorca. Udgangspunktet her er kunst
udstillingen Mallorca fra M iró til i dag, som museet arrangerede på GI.
Holtegård i sommeren 1995.
Mothsgården deltog i Søllerøds kultumat, den 5. september 1997. Man
lod udstillingen om kunsthåndværk forlænge til og med denne aften og
kunne glæde sig over stort besøg. Ved gadekæret og andre udvalgte steder
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Kulturnatarrangementet tiltrak vir
kelig mange men
nesker. Her er det
»H.C. Andersen«,
der fortæller om sin
elendighed mens
han boede på
Olufshoj, foran Søl
lerød Kro. Foto den
5. september 1997
af Jens Johansen.

Bøger

i det centrale Søllerød opførte »Søllerødderne« - en amatørskuespillertrup - et historisk optrin. Historiske installationer i Søllerød kaldtes stykket,
hvor personer fra Søllerødegnens historie mødtes: H. C. Andersen,
Hanne Nielsen, Grieg, Hartmann og pastor Wedel var hovedpersonerne,
sammen med de mere anonyme kulsviere på vandring op ad den nyistand
satte hulvej fra Søllerød sø. H. C. Andersen læste op af sine eventyr på
trappen foran Carlsminde, og der var folkedans i Mothsgårdens have.
Den officielle del af arrangementet sluttede med korsang og gudstjeneste i
kirken, mens den mere uofficielle del fortsatte med en fest i haven på
denne dejlige sensommeraften.
Museet udgav i efteråret Svend fra Kratmosen, skrevet af Susanne Viby
med udgangspunkt i Svend Petersens erindringer fra Trørød og GI. Holte
i i93o’erne og 1940’erne. Bogen ledsages af Susanne Vibys indtagende
tegninger og en lang række fotografier fra det gamle Trørød og omegn.
Bogen er udarbejdet efter samme koncept som Susanne Vibys tidligere
bog Thea fi-a Trørød, som Museet udgav i 1995.
På bogfronten stod Museet og Arkivet også bag ved årets sidste ud
givelse, nemlig Ebbe Johannsens store flotte og rigt illustrerede bog om
telefondirektør Fritz Johannsen: København - VEDBÆ K - Verden. Bogen
er baseret på telefondirektørens efterladte fotoalbums, der bevares på By
historisk Arkiv. De mange enestående fotografier dokumenterer telefon
direktørens gode liv som landligger i Vedbæk i århundredets begyndelse,
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To-milepælen fra Chri
stian den Femtes tid, dvs.
fra omkring 1698.

på rejser i Europa og som københavner med domicil ved Frederiksholms
Kanal. Bogen, der udkom kort før jul, er udgivet i samarbejde med Tele
fonmuseet og Historisk-topografisk Selskab.
I fortsættelse af nyetableringen af den fornemme 2-milepæl af norsk
marmor på Geels Bakke i 1996, er der gjort et meget interessant fund af
endnu en 2-mile-pæl. Nem lig den pæl, der må være rejst ved den gamle
Helsingørvej i forbindelse med Ole Rømers opmåling af de store veje i
1697 under Christian den Femte. Den unikke milepæl fra slutningen af
1600-tallet er fundet i en privathave ved Søllerød Sø. Pælen er er af rød
granit og forsynet med et 2-tal (for mil), C5-monogram med en krone og
et kors foroven. D er kendes ikke andre af samme art, bortset fra en skadet
i-milepæl på Frilandsmuseet, der mangler den øverste del. Endnu er der
ikke taget stilling til eventuel flytning til et synligt sted. Det vil forhåbent
lig ske i 1998.
Nævnes skal også, at museet ved Peter M .M . Christensen har deltaget
som konsulent ved etableringen af det lille inuseum for Søllerød Brandvæsen
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Projektgruppen

Et besøg fra USA

i Sprøjtehuset på Nærum Hovedgade. Museet forventes åbnet i foråret
1998.
Projektgruppen ved Museet, der består af ca. 18 personer, til dels pensio
nister, med hver deres særlige ekspertise, har i årets løb holdt ti møder.
Ved hvert møde fremlægges resultater af studier i Søllerøds (kulturhisto
rie, der ofte kan føre til en artikel i Søllerødbogen. I årbogen for 1997
således artiklerne om Matthias M oth og om et mindeblad i Bakkehuset. I
nærværende Søllerødbog er alle tre hovedartikler, nemlig om Axel Grand
jean, om telefonvæsenets etablering i Søllerød og om De Runde Haver i
Nærum resultater af sådanne studier i gruppen.
Til forskningsarbejderne ved museet hører også N iels Peter Stillings
registrering og udarbejdelse af en guide til Danmarks slotte og herre
gårde. Bogen, der bliver et resultat af projektet udkommer i sommeren
1998. Endelig har Jens Johansen og Niels Peter Stilling bidraget med
forskellige anmeldelser i historiske tidsskrifter.
T il den mere kuriøse del af virksomheden hører en henvendelse i som
meren 1997 fra Mr. John Jensen fra Detroit i Michigan. Hr. Jensen søgte
sin families rødder på Sjælland, og det viste sig, at vi kunne fremlægge en
detaljeret redegørelse - ovenikøbet trykt på engelsk - for hans forfædres
udvandring fra Nærum. John Jensens oldefar var skolelærer i Nærum
Johan Jensen, hvis 4 sønner udvandrede til Nordamerika i 1870’erne og
1880’erne. Historien om den ret store udvandring fra Nærum i forrige
århundrede havde Niels Peter Stilling beskrevet i artiklen Søllerød in World
History, der var et resultat af udvandringskonferencen på Gl.Holtegård i
1983. På Byhistorisk Arkiv opbevares en række dokumenter og breve, der
knyttet sig til den Jensen’ske familiehistorie, så Søllerød Museum fik en
god ven i Amerika, der ovenikøbet nu påtænker at rejse en mindesten for
skolelærer Jensens indsats.

N YER H V ER V ELSER

I løbet af 1997 er journaliserede nye sager steget fra 838 til 870, altså med
32. Det lyder måske ikke af så meget, men flere af dem dækker over
adskillige genstande, der skal have en modtagelsesrapport, registreres
»sagligt«, gennemgås med henblik på konservering, nummereres og an
bringes på magasin. D er sker også tilvækst i ældre journalnumre, så der er
reelt tale om flere end de 32. Det fylder meget både i tid og rumfang; selv
arkivskabene kan vanskeligt følge med. M en det er ikke blot en central del
af museets virke, det er også spændende ting, der er tale om:
Fra Socialdemokratiet i Søllerød er deponeret fire af deres faner fra
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Jonquieres
akvareller

1891, 1896, 19 15 og 1945. Cykelsmed Richard Suhr, der har haft for
retning på Søllerødvej og derpå flyttede til Skodsborgvej ved Nærumgårdsvej, solgte forretningen i slutningen af 1996. Det affødte aflevering
af to cykler fra 1882 og fra 1909 og andre sager. Efter Søllerødbogens
artikel om Holte Landpost (1997) fik Museet overdraget et komplet sæt
Holte Landpost-frimærker.
I årets løb har Museet haft stor glæde af støtte fra Statens Museums
nævns rådighedssum. Først dukkede et maleri op af Vedbæk Krohave, malet
af Frederik Storch omkring 1850. Han har udført maleriet nærmest som
en pendant til Andreas Juuels maleri af Vedbæk Krohave i 1853, som
Museet erhvervede i 1990. M en hvor Andreas Juuel viste en bestemt fami
lie i haven, viser Storch en gruppe anonyme fiskere. Således har vi nu
krohaven skildret både i fiskernes hverdag og borgernes søndagsudflugt. I
1997 lod vi i samarbejde med firmaet Simmelhag & Holm fremstille et
fornemt postkort af Andreas Juuels maleri, idet maleriets hovedperson
Andreas Simmelhag er grundlægger af det pågældende skibsbefragterfirma.
Efter mange års forarbejde lykkedes det i slutningen af året at erhverve
en fornem samling akvareller, malede omkring 1800 af Jean-Francois de
Dompierre de Jonquieres (1775-1820). Han var nederlænder af fransk af
stamning, jurist af uddannelse. Ved den franske erobring af Nederlandene
i 1798 måtte familien Jonquieres flygte fra Haag. De endte i Danmark,
hvor en anden nederlænder med fransk blod i årerne modtog dem, nemlig
Frédéric de Coninckpå Dronninggård. De Conincks søster var tilmed gift
med en Jonquieres. Den unge jurist malede i de første år af hans tilværelse
i Danmark en del akvareller fra det smukke, bakkede Nordsjælland, hvoraf
en hel del på Søllerød-egnen. Godt 50 af disse akvareller er bevaret.
Erhvervelsen af denne unikke samling blev muliggjort ved generos støtte
fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond samt Statens Museumsnævn.
A f næsten større tilfredsstillelse end nyerhvervelserne har det været at
få stjålne genstande tilbage. Det drejer sig om en del genstande, stjålet i
1995 fra et af museets magasiner. Det mest kostelige er Øverøds byhorn
med Øverødbøndernes navne indridset i forbindelse med overgangen fra
fæste til selveje i 1768. Ikke mindre umisteligt er nogle af mejeriforegangskvinden Hanne Nielsen præmier i form af sølvbægre og pokaler
med inskriptioner. M en der er meget mere - og næsten alt det savnede er
bragt til veje. Det har antagelig været nogle skoledrenge, der har troet at
stå over for et skatkammer; men museumsgenstande er sjældent nær så
økonomisk værdifulde, som de er kulturhistorisk interessante, og i øvrigt
var alle genstande heldigvis mærket, således at de næppe kunne afhændes.
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Vedbæk Krohave malet af Frederik Storck, 1853. Foto Ole Tage Hartmann.

Enkelte af de genfundne genstande bar præg af forgæves forsøg på at
fjerne mærkningen. Opmærksomme banefolk så en dag i november 1997
en sæk og enkelte løse genstande under Fiskebækbroen i Farum, og fik det
undersøgt. Museets mærker afslørede ejerforholdet, og indholdet er nu
kommet velbeholdent tilbage og er for nærværende sendt til konservering.

LO KA LER

De lokaler i Mothsgårdens hovedbygning, der overgik til Museets brug
efter fru Grethe Krøyers død i 1995, blev færdigistandsat i løbet af 1997.
T il renoveringsarbejdet hørte også en mindre bygningsarkæologisk un
dersøgelse, der som nævnt i sidste årsberetning afslørede den oprindelige
loftsbemaling fra omkring 1700. Lofternes oprindelige farver rød og grøn
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Ny bygning?

er blevet rekonstrueret, og lokalerne er taget i brug. Det drejer sig om et
stort lokale, den gamle stadsestue samt et mindre lokale og et køkken. Det
store lokale har vist sin nytte som møde- og receptionslokale - og ikke
mindst som arbejdsrum ved større projekter, bl.a. i forbindelse med udstillingsforberedelser. Museets efterhånden rige bogsamling har ligeledes
fundet plads langs væggene i det smukt indrettede rum. Det mindre lokale
er museumsinspektørens kontor, hvortil hører et lille mødelokale. Køkke
net har forlængst vist sin nytte, både i det daglige og ved større arrange
menter - længe savnet og og nu stærkt benyttet.
På førstesalen er et betydeligt gulvareal til rådighed, som bør gøres
brugbart til kontorformål, og derved aflaste det påtrængende behov for
plads til administration, registrering og opbevaring af indkomne gen
stande m.v.
I gennem flere år har vi på museet diskuteret mulighederne for en
udbygning af museets udstillingslokaler evt. i form af en ekstra fløj til
særudstillingerne. Senest har et samarbejde med multikunstneren Per K ir
keby og arkitekt Jens Benhelsen ført til, at Kirkeby og Berthelsen har skit
seret en ide til en nybygning ved Museet i Mothsgården i form af en
model med tilhørende beskrivelse. Planen går ud på en nybygning med
lokaler til skiftende udstillinger, vestibule med »kiosk« og handicaptoilet,
et værksted og en kælder til magasinformål. Første salen tænkes også
anvendt til udstillingsformål, men kan også rumme arbejdspladser til M u
seets personale. Derved kunne den tætpakkende hovedbygning blive af
lastet og i højere grad indgå i udstillingsvirksomheden. Det skal dog med
det samme understreges, at en ny udstillingsbygning på ingen måde må
skæmme det idylliske miljø ved Søllerød gadekær, men må indpasses som
et selvstændigt bidrag til Søllerøds særegne karakter. Om det overhovedet
er muligt at realisere projektet et så følsomt sted som i hjertet af Søllerød
må tiden vise.
Den kommende renovering af udstillingsbygningen er omtalt under
udstillingsvirksomheden.

PER SO N A LE

Museets faste stab er ikke ændret i 1997. Det bestod pr. ultimo 1997 af
museumsinspektør Niels Peter Stilling (heltid), sekretær Inge Lund Andersen
(4/5 tid), registrator Peter M .M . Christensen (28 t/uge), viceinspektør Jens
Johansen (24 t/uge). Inge Panduro, Kirsten Schmidt og Tony Jørgensen har
været studentervagter og assisteret ved registreringsarbejdet. De to først
nævnte har derudover været særdeles aktive ved udstillingsforberedelser.
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Frivillige
medarbejdere

Især har Kirsten Schmidt påtaget sig en selvstændig rolle ved opbyg
ningen af udstillingerne med kunsthåndværkerne og hovedvandsæggene.
Ole Jensen har fortsat gået til hånde både ude og inde og bidraget med
konstruktive ideer, bl.a. en nyttehave i Museets lille park. Ja n Krønert, der
tidligere har været ansat ved Arkivet, har været en solid hjælp i det daglige.
I efteråret tiltrådte Svend Støckl og har siden fungeret som kustode ved
Museets særudstillinger.
Igennem hele 1997 har Henrik Lærum varetaget museumstekniske op
gaver især i forbindelse med særudstillingerne på free lancebasis. Desuden
er Ole Tage Hartmann fast knyttet til Museet og Arkivet som fotograf.
Også i 1997 har Museet kunnet glæde sig over god assistance fra en lille
gruppe pensionister: Grete Hoppe har fortsat hjulpet med at passe Museets
scrapbog, læst korrektur, bistået ved renskrivning af manuskripter og regi
streringskort og i det hele taget deltaget i museets daglige rutiner. Ena
Berg har ikke mindst været en dygtig sekretær for Museets kulturrejse,
ligesom hun har bistået ved det omfattende arkiveringsarbejde. Aksel
Skjødt har været en konstruktiv og effektiv løser af »umulige« håndværks
mæssige opgaver.
M ed udgangen af 1997 sagde vi farvel til arkivsekretær Anne-Lise Høck.
Hun var den længst ansatte ved »væsenet«, idet hun i 1979 blev ansat ved
det dengang lille lokalarkiv på Nærum Bibliotek. Sammen med Niels
Peter Stilling var hun hovedkraften i opbygningen af Byhistorisk Arkiv på
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GI. Holtegård fra 1982 - og det er således med både taknemlighed og
vemod, at vi tog afsked med den trofaste og loyale Anne Lise, der med
stor kreativitet skabte de æstetiske og behagelige rammer for det herlige
arbejdssted på GI.Holtegård. Med Anne-Lise Hocks ophør blev sekretari
atet for Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune flyttet fra
Arkivet til Museet på Mothsgården, hvor det nu varetages af Museets
sekretær Inge Lund Andersen.

Vedbækfundene
Beretning 1997
A f Pernille Foss

En hestekæbe fra
Kikh arterenden

Foredragsrække

Påskeudstilling

Året 1997 gav Vedbækfundene en lille stigning i besøgstallet, som allerede
spået sidste år. Rekordtallet fra 1995 på næsten 14.000 er ganske vist ikke
nået, men med et besøgstal på 10.927 er det en stigning på 20,4 % i
forhold til 1996. Interessen i folkeskolerne er stadig usvækket og selv om
mange er gamle kendinge, som benytter museet år efter år, kommer der
hele tiden nye skoler og andre pædagogiske institutioner til.
I februar måned blev en hestekæbe indleveret til Vedbækfundene af
Ingrid Holm i Nærum. Finderen havde fulgt arbejdet med omlægningen
af motorvejen ved Kikhanerenden i Nærum, og fandt kæben liggende ved
gangstien. Den var gravet op af gammel mosejord nedenfor de stejle
skråninger, som kanter det flade område omkring Kikhanerenden i N æ 
rum, hvor den passerer under motorvejen. Kikhanerenden er en tunnel
eller erosionsdal, og i samme område er der tidligere registreret bl.a. en
overpløjet gravhøj og et menneskekranium. Set med arkæologiske øjne er
gamle vådområder som dette ofte interessante, idet man har knyttet for
skellige handlinger og anlæg dels til selve vådområdet, dels til de højereliggende områder omkring det. Derfor vil fremtiden muligvis bringe nye
spændende fund. Hestekæben blev sendt videre til Københavns Amtsmuseumsråd, som besigtigede stedet, men der blev ikke gjort yderligere fund.
Ligeledes i februar 1997 indledtes en foredragsrække i samarbejde med
den lokale amatørarkæologiske gruppe i Søllerød. Foredragene fandt sted
i forhallen på Vedbækfundene, og emnerne varierede fra ældre stenalder
og yngre jernalder på Sydsjælland, over den velbevarede »ismand« fra de
italienske alper, det antikke Grækenland og til grønlandske fangerkul
turer. D er er vist stor interesse for foredragsrækken, bl.a. fra andre ama
tørarkæologiske foreninger, og indtil videre fortsætter den de første tre
måneder af 1998.
I perioden 27. marts til 4. maj og i anledning af Påsken vistes en ud
stilling om fugleæg. Æ g fra de fuglearter, der er repræsenterede i museets
udstilling, og som kendes fra knoglefund på bopladserne i Maglemosen,
blev vist i sammenhæng med billeder af redeforhold og en kort tekst.
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Arbejdende
værksteder

Åbent Hus

Stammebåde
—og andre både

Æ ggene var venligst udlånt af Zoologisk Museum, og omfattede bl.a. en
afstøbning af et æg fra den uddøde gejrfugl. Gejrfugle kunne ikke flyve, og
da de levede i tætte kolonier ud for Grønlands, N ew Foundlands og Is
lands kyster var de nemt bytte for især søfolk. Den uddøde i 1844, hvor de
to sidste overlevende fugle blev dræbt og deres æg knust. Inden da var
fuglen og dens levevis blevet beskrevet, og flere zoologiske museer verden
over havde sikret sig eksemplarer til udstopning. Således også Zoologisk
Museum i København, hvis samling omfatter flere udstoppede fugle og
æg. Udstillingen var velbesøgt i Påsken, hvor der også var tilbud til bør
nene om at farve æg eller løse en opgave. Præmien for rigtig besvarelse var
et påskeæg af marcipan. T il stor fornøjelse for forældre og bedsteforældre
indeholdt nogle af dem cognac.
Ifølge en god tradition er maj måned på Vedbækfundene viet til de
arbejdende værksteder, og 1997 var ingen undtagelse. Mange skoler i
København og Frederiksborg amt benytter sig af dette tilbud til eleverne
om i et par timer at lære om jægerstenalderens teknikker og adskillige
ringer allerede måneder i forvejen for at sikre sig en plads. I løbet af to
timer kan børnene stifte bekendtskab med fire værksteder, hvor de syr
punge af sælskind, laver tranlamper af ler og sælspæk, hugger flint og laver
fiskesuppe efter en opskrift man er nået frem til ud fra madrester på
indersiden af lerkar fra jægerstenalderen. Efter selv at have prøvet sig
frem i et par timer, kan børnene gå ind i museet og sammenligne resulta
terne med både de originale genstande og de rekonstruktioner, der er
lavet ud fra dem. Det er en oplevelse, hvad enten de ligner eller ej. T il at
varetage og planlægge tre af de arbejdende værksteder deltog Gunvor
Christiansen, Cecilie Krause, Ju lie Lund, Katinka Stentoft og Ulla Wagner
Smitt, og til varetagelse af flintværkstedet deltog Thor Bjørn Petersen.
Hele forløbet afsluttes hvert år af en dag med Åbent Hus, i år søndag
den i.juni. Alle værkstederne holder åbne for publikum, og de, der har
lyst, kan selv deltage. For andet år i træk havde museet desuden allieret sig
med naturvejleder Bent Hjorth Nielsen fra Naturskolen i Rådvad, som
havde skaffet en råbuk til dagen. Den blev flået og opskåret med friskhuggede flintknive, og kødet blev stegt over en langild. Vejret viste sig den
dag - for første gang i 14 dage - fra sin bedste side, og Åbent Hus blev
godt besøgt.
I august åbnede Kunstforeningen en udstilling på GI. Holtegård, hvor
Annette Holdensen, der arbejder med båden som grundform, fremviste
ca. 60 af sine både af forskellige materialer. I denne forbindelse lavede
Vedbækfundene en særudstilling om stammebåde og andre bådformer.
Båden som transportmiddel har en flere tusinde år gammel udviklings204

Zoologisk Muse
ums bedste og mest
velbevarede eksem
plar af en gejrfugl,
her monteret med
et æg på rede.

historie. Æ ldst i Danmarks oldtid er stammebåden med sin enkle form,
hugget ud af en træstamme, og rester af stammebåde er fundet på en af
bopladserne i Maglemosen. Båden har kunnet bruges i det daglige og på
rejser, med den har man kunnet skabe kontakt over store afstande, ud
veksle ideer, handle og kolonisere fjernere egne. Den enkle men effektive
udformning har endog holdt sin form helt op i nyere tid. Særudstillingen
fortalte således om stammebåde og både i almindelighed, og om den
betydning skibe havde i bronzealderen og ældre jernalder. Både er blevet
fremstillet i mange materialer, og ved hjælp af tre små modeller vistes
eksempler herpå: Den syddanske Hjortspringbåd af syede lindeplanker,
en grønlandsk konebåd af sælskind og en sivbåd fra Peru, alle venligst
udlånt af Vikingeskibshallen i Roskilde. Det fremgår, at selv om variatio
nerne er mange, er formen universel.

Åbent Hus, den
i. juni 1997, er i
fuld gang og den
koncentrerede flinthugger ænser ikke,
hvad der ellers fo
regår omkring ham.
I baggrunden er rå
bukken ved at blive
flået.
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Modellerne af en grønlandsk konebåd (umiaq) og en sivbåd fra Peru. På bille
derne ved siden af ses bådene i brug. Nederst ses hvordan bådene i Peru trækkes
på land og stilles til tørre. Billedet af den grønlandske umiaq er fra søsætningen af
den kopi, der blev lavet til Vikingeskibshallen af grønlandske fangere.

Kultuniat

Efterårsferien

Vedbækfundene deltog også i Kulturnatten den 5. september, som i
1997 havde sin debut i Søllerød kommune. Det var ikke mange andre
steder i kommunen baggrunden for aktiviteterne var så smukke som på
GI. Holtegård. Overalt på gårdspladsen og på plænen foran Vedbæk
fundene var der tændt fakler, og her sad historiefortælleren Flemming
Alrune, som over fire timer fortalte om våbenbrug fra de ældste tider og
helt frem til den sene middelalder. I begge udstillinger var der åbent til
midnat, og de der kom, kunne glæde sig over at se de gamle bygninger
oplyst af fakler. Desværre benyttede kun knap 70 mennesker sig af til
buddene, hvilket nok kom sig af den lidt perifere placering i aktivitetsom
rådet.
I dette års efterårsferie havde Vedbækfundene valgt at sætte fokus på
nålebindingsteknikken. som kendes helt tilbage fra jægerstenalderen. Man
har bl.a. fundet flere stykker nålebundet fiskenet og tekstil på den under
søiske stenalderboplads ved det sydvestlige Fyn, Tybrind Vig. En lille
udstilling i forhallen fortalte om teknikken og dens anvendelse op gennem
forhistorien. I forhallen kunne man desuden prøve selv at lave en kurv af
bast i nålebinding eller en tranlampe af ler. Et stort antal mennesker
benyttede sig af tilbuddene, på seks dage kom der ca. 500 besøgende og
flere glædede sig over at der foregik noget lokalt fordi »... det er svært at
komme til inde i København.«
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Renovering

Personale

Årets sidste to uger blev brugt til en hårdt tiltrængt renovering af mu
seet. Udstillingen blev gjort grundigt ren, tekster skiftet ud og enkelte
objekter udskiftet. Forhallen er blevet frisket op, idet væggene som er
beklædt med en hessian, der mere leder tanken hen på 1970’erne, er blevet
malet i en lys grå farve. Efter en afsluttende hovedrengøring af alle rum
mene, er museet klar til at åbne dørene for 1998.
Vedbækfundene faste personale bestod i 1997 af museumsassistent Ulla
Birkved, museumspædagog Jens Bruhn, daglig leder Pernille Foss og museumstekniker Erik Schøning, der tiltrådte stillingen i juli måned. T il at
varetage museet i weekend’er og helligdage er ved årets udgang ansat
Gunvor Christiansen, Cecilie Krause, Ju lie Lund, Katinka Stentoft og Abigail
Wheadon, som alle er arkæologistuderende. I årets løb har vi sagt farvel til
de to arkæologistuderende Hoda El-Shamouby og Ulla Wagner Smitt, som
ligeledes har fungeret som weekendvagter.

Byhistorisk Arkiv for
Søllerød Kommune
Beretning 1997
A f Jens Henrik Tiemroth

Arkivets flytning

Arkivets personale

I marts måned 1997 flyttede Byhistorisk Arkiv fra GI. Holtegård, general
bygmester Laurids de Thurahs fornemme 1700-talsbygning, til nyindret
tede lokaler i Hovedbiblioteket i Holte Midtpunkt. Mens de æstetiske
kvaliteter i Thurahs gamle sommerbolig er utvivlsomme, har Holte M idt
punktbyggeriet allerede skabt historie ved at have været genstand for en
voldsom debat, hvor man bl.a. (og som noget uhyre sjældent) har set
velrenommerede arkitekter kritisere kollegers arbejde i fuld offentlighed.
Som så meget andet kan denne strid også ses i lyset af det evige spørgs
mål om tradition og fornyelse, herunder om Søllerøds udvikling fra en
landkommune med sommerboliger for bedre folk fra hovedstaden til en
moderne forstadsbebyggelse. Det er en historie, som er blevet fortalt på
mange måder, også her i Søllerødbogen, og vil blive gjort det på endnu en
i det følgende.
Forinden skal dog fremhæves, at flytningen til et moderne bibliotek og i
helt nye omgivelser har haft afgørende virkninger på Arkivets dagligdag. I
første række kan nævnes de stærkt forbedrede magasinforhold, men også
den udbygning af digitaliseringen af Arkivets samlinger, som den nær
mere tilknytning til Hovedbiblioteket har muliggjort. Herved er det før
ste skridt taget til, at Arkivet kan blive et dokumentationscenter for lokal
historien og andre former for historie via adgang til og udveksling af data
med biblioteksverdenen og med andre historiske institutioner. Nævnes
skal også, at arkivets samlinger er præsenteret for et mere bredt inter
esseret publikum på egen hjemmeside på Internettet. Fra hjemmesiden er
også adgang til et digitalt lysbilledshow, »Sådan så her ud - før Holte
Midtpunkt. 6 kapitler af Nyholtes historie«, som blev præsenteret i Arki
vets nye læsesal i anledning af flytningen fra GI. Holtegård.
Også på personaleområdet er der sket store ændringer i 1997. Edith
Andersen fratrådte ved flytningen til Holte Midtpunkt, og her ved årsskif
tet måtte Arkivet sige farvel til den mangeårige, afholdte sekretær, Anne208

Sådan så her ud før
Holte Midtpunkt.
Postkort fra julen
1932. »Før Holte
Midtpunkt« er også
titlen på en større
billedserie, som
blandt meget andet
kan ses på hjemme
siden på Internet
tet, www/sollerod.dk/musark.

Arkivets publikum

Lise Høck, hvis føljeton her i Søllerødbogen, »For 100 år siden«, heldigvis
ikke stopper før årtusindskiftet. T il sikring af kontinuiteten har de frivil
lige medarbejdere Jørgen Vagn Jensen og J.B . Friis-Hansen fortsat deres
værdsatte indsats med henholdsvis registrering af billedsamlingen og ar
bejdet med Søllerød-bibliografien. N ye medarbejdere i 1997 har været
Bettina Cortzen, Michael Johansen og Birgit Andersen, uden hvis hjælp den
udbyggede digitalisering af samlingerne havde været umulig. Sidstnævnte
har også udarbejdet arkivets nye præsentationsfolder, der lige nåede at se
dagens lys inden årsskiftet.
Det er imidlertid ikke bare Arkivets ydre rammer og personalet, der har
ændret sig efter udflytningen til Holte Midtpunkt. Også publikum synes
at have skiftet sammensætning. Byhistorisk Arkiv har i 1997 registreret
1189 henvendelser fra personer og institutioner inden og uden for Søl
lerød kommune. Om selve tallet skal bemærkes, at det er en stigning på
knap 10% fra året før, selv om arkivet af praktiske hensyn var lukket i knap
halvanden måned før flytningen fra GI. Holtegård. En sådan stigning var
vel at forvente i kraft af den nye centrale beliggenhed i Hovedbiblioteket.
M ere overraskende er måske, at henvendelserne har skiftet karakter. Mens
publikum på GI. Holtegård viste bred interesse for selve stedet, for de
gamle Søllerødslægter og for egnens historie i almindelighed, har hen
vendelserne i Holte Midtpunkt i højere grad drejet sig om den historie,
der kan ligge bag de besøgendes egne, ofte nyerhvervede ejendomme. Det
er en tendens, som utvivlsomt vil fortsætte i de kommende år også andre
steder i landet, og som skal ses i lyset af de senere årtiers voldsomme
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forandringer i bebyggelsesmønstre og befolkningsudvikling. Nutidens
brugere af de lokalhistoriske institutioner synes i mindre grad end tid
ligere at søge efter »biologiske rødder«, snarere efter nye lokale identiteArkivets tilvækst

Mens henvendelserne om Arkivets samlinger således er stigende, er
mængden af afleveringer til Arkivet stagnerende. I årets løb har der været
72 journaliseringer, som er blevet fordelt på følgende arkivkategorier:
Personarkiver: 12
Foreningsarkiver: 6
Erhvervsarkiver: 4
Kommunale forvaltninger og institutioner: 1
Institutioner uden for kommunen: Ingen
Samlinger: 4
Dvs. ialt 27 arkivfonds
Fotos: 5 albums samt 305 enkeltfotos
Film og video: 2 film
Lydbånd:Ingen
Stik og tegninger: 34
Plakater og plancher: 15
Kort og bygningstegninger: 8

Billeder a f
Greenway og
de Coninck

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
Sollerodforhold.
E t års arkivtilvækst må ifølge sagens natur i høj grad bero på tilfældig
heder, men alligevel er det som regel muligt ud fra tilvæksten for det
enkelte år at give en sammenhængende fremstilling af kommunens histo
rie. Historien i årets afleveringer kan begynde med Laurids de Thurah,
der, før han blev generalbygmester, bl.a. udgav Den danske Vitruvius I-II
(1746-1749) med 120 kobberstik af dansk bygningskunst. Hertil hørte
landstedet og slottet Frydenlund i dets daværende skikkelse, og det er for
nylig lykkedes for Byhistorisk Arkiv at erhverve et originalt stik af an
lægget.
Under krigene mellem de store sø- og kolonimagter i 1700-tallets sidste
årtier havde den neutrale danske skibsfart (som senere under 1. verdens
krig) usædvanlig gode kår. København udviklede sig til en europæisk stor
havn, og formuer blev placeret i nordsjællandske landsteder og godser.
Byhistorisk Arkiv har erhvervet farvefotos af malerier af henholdsvis Jens
Juel og Daniel Orme, der illustrerer en af de mere blakkede sider af den
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florissante handelsperiode, som den er blevet kaldt. D et første billede er
fra 1788 og forestiller den engelske kaptajn Joseph Greenway på hans
danske agent C. Fabritius de Tengnagels landsted Enrum; Greenway var
en af de mange englændere, der omgik sit lands love og sit kompagnis
monopol ved at handle på Indien under dansk flag. Maleriet af Jens Juel
hænger på National Gallery i London som det eneste danske maleri i
dette fornemme museum. Det andet billede er fra 1799 og forestiller den
hollandsk fødte storkøbmand Frédéric de Coninck på hans gods Dron
ninggård. M ed sine mange internationale kontakter var han den ledende
skikkelse i neutralitetsudnyttelsen, og hans fald blev stort, da han efter
englændernes angreb i 1801 og 1807 blev gjort til syndebuk for den førte
politik. Herom kan bl.a. læses i bogen »Frédéric de Coninck og D ron
ninggård« (1987). Maleriet af Daniel Orme tilhører Handels- og Søfarts
museet på Kronborg.
Dokumenter fra
Årtierne i slutningen af 1700-tallet var ikke alene på handelsområdet en
Paradishuset
brydningstid, hvis konsekvenser rakte langt ind i det næste århundrede.
Det er også landbo- og skovbrugsreformernes tid, ligesom den enevæl
dige regering lagde grunden til et lokalt selvstyre, det senere kommu
nestyre. Med fattigloven af 1803 blev det pålagt de enkelte sogne at tage
vare på deres ulykkeligt stillede medborgere, hvilket i den tidlige økono
miske liberalismes tidsalder næppe var til fordel for det stigende antal
nødstedte i den hastigt voksende befolkning. Sognenes fattighuse og fat
tiggårde opfattes i dag som monumenter over lokal påholdenhed, når den
er værst. E t sådant fattighus var det endnu eksisterende Paradishuset,
Rudersdalsvej 39, som tilhørte Søllerød Sogns Fattigvæsen fra 1861 til
1916, hvor det blev solgt til en slægtning af den nuværende ejer, fra hvem
arkivet har modtaget dokumenter vedrorende husets historie. H eraf frem
går at ejendommen oprindelig blev udstykket fra Vejlegård til en af tidens
mange husmænd og daglejere, en gruppe som i reformperioden var blevet
en af landbosamfundets absolutte tabere i kampen om jordressourcerne.
Vinderne var de større gårde, der kom til at stå i spidsen for den moder
nisering af landbrugssektoren, som fandt sted i 1800-tallets sidste årtier og
var en væsentlig del af baggrunden for urbaniseringen og industrialise
ringen af det danske samfund. Blandt årets afleveringer til arkivet er en
Erindringer fra karl beretning om tilværelsen og landbruget på GI. Holtegård i slutningen af
1880’erne. Den er skrevet af en karl, der senere drev det til at blive for
på GI. Holtegård
valter på Dragsholm og siden herregården Rodsteenseje ved Odder.
Fra omkring 1890 ændredes den politiske situation afgørende i Dan
mark. Hermed blev der åbnet mulighed for en ny sociallovgivning. Fattig
husene blev til alderdomshjem og med socialreformen af 1933 blev det
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Familie på »Strandmølleveien« i Jægersborg Hegn, årstallet er ca. 1905. Nærums matador, kulgrosserer
Alfred Christensen, ejede på dette tidspunkt Strandmøllen, og billedet viser formentlig en af hans sønner
med familie.

Tegninger til
aldersrenteboligeme

pålagt kommunerne at sørge for selvstændige små lejligheder til ældre
mennesker, de såkaldte aldersrenteboliger. Resultatet blev her i kommu
nen en art typerækkehusbyggeri i Øverød, Trørød, GI. Holte og Nærum
af en kvalitet, så de i dag bruges som pensionistboliger. Denne lille over
sigt over 150 års danske socialpolitik kan afsluttes med omtalen af en
aflevering til arkivet, formidlet af vores kolleger i Lyngby. Den viser, at
ligheden mellem aldersrenteboligerne i Søllerød Kommune og et tilsvarende kompleks i Virum, opført i 1934 og tegnet af en privat prakti
serende arkitekt, næppe har været tilfældig.
At et stort københavnsk publikum i 1890’erne var tiltrukket af Ø re
sundskystens herligheder har en aflevering fra et fotoatelier i hovedstaden
endnu en gang bekræftet, og om en velhavende families lyse sommerliv i
Villa Sømærke, Vedbæk Strandvej 392, vidner en anden aflevering be21 2

Søllerød Vandtårn under
opførelse 1906-07. Sådan
skulle en bygning se ud i
de historiske stilarters tid.
Arkitekten Ivar Bentsen
arbejdede sig senere frem
mod et enklere formsprog
under påvirkning af funk
tionalismen. Han skal
have givet sine mange ele
ver følgende håndfaste
råd: En plan skal være så
enkel, at den kan pisses i
sne.

Før Søllerødegnen
blev befolkningsmæssigt udbygget,
var den som andre
omegnskommuner
leverandør af gart
neriprodukter til
den voksende hoved
stadsbefolkning. Bil
ledet, der formentlig
stammer fra årene
omkring 1. verdens
krig, viser handels
gartner Frederiksen
fra »Bjergbo«, Struensee Allé i Søllerød,
på vej til Grønttorvet
med friske varer.

En optagelse fra ca. 1910 af Elleslettegård i Trørød; til højre skimtes Trørød Skov. Midt for søen står et
piletræ, som der blev hæget om, og som først forsvandt omkring 1940 med anlæggelsen af Elleslettegårdsvej. I følge overleveringen havde en af gårdens beboere gemt sig i træet, da den engelske hær var på besøg
i 1807 efter at have gjort landgang i Vedbæk. Senere fulgte det barbariske bombardement af København.

Fotos fra Vedbæk

Fotos fra
Næmmbanen

stående af affotograferinger fra et privat fotoalbum. Udviklingen mod
villabyggeri til helårsbeboelse accellererede med Kystbanens åbning i
1897 og med udstykningen af det store Dronninggård gods ved N ord
banen i den modsatte ende af kommunen, hvor det nuværende Holte
opstod. En aflevering omfatter barndomserindringer fra et grossererhjem
i Holte i 19 10 ’erne og 1920’erne.
T il jernbanenettet føjedes år 1900 den private Lyngby-Vedbæk-bane,
der i 1923 blev afkortet til Nærum, og som især var kommet i stand på
initiativ af kulgrosserer og skibsreder, Alfred Christensen, Nærums store
jordopkøber og -udstykker. Om Lyngby-Vedbæk-jernbanen har vi modta
get en større samling fra en jernbaneentusiast, og om Alfred Christensens
famileforhold vidner en anden aflevering, nogle fotos fra Strandmollen,
som Alfred Christensen ejede fra ié
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Før velstandssam
fundet satte ind i
1960’erne, udgjorde
de mange cykelreparationsværksteder, cykelstalde og
cykelforretninger
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gadebilledet. Bille
det viser en cykelforretning på Øve
rød omkring 1930.

Fotos fra
Søllerøds vandtårn

Regnskaber fra
blikkenslager

M ed de store befolknings- og bebyggelsesmæssige ændringer fulgte
krav om løsning af fælles opgaver vedrørende skoler, gas, vand, el, kloak
og veje. Fra det endnu eksisterende firma, der opførte det borglignende
Søllerød Vandtårn i årene 1906-07, har vi lånt og affotograferet foto og
lystryk. I synet på nødvendigheden af offentlige værker havde arbejdere
og tilflyttere fælles interesser over for de hidtil politisk dominerende jord
brugere, hvilket var medvirkende til det kommunalpolitiske systemskifte i
1901. At forholdet mellem eksempelvis landbofolkningen i Trørød og sta
tionsbybefolkningen i Vedbæk naturligvis også havde andre sider, vidner
en række fotos med omhyggelige oplysninger, påført af et oldebarn af
gårdejer Ole Jensen, Elleslettegård i Trørød (se beretningen i Søllerød
bogen 1996).
Til belysning af udviklingen i Vedbæk har arkivet også modtaget ejendomspapirer og regnskabsbøger efter en af byens fremtrædende håndvær
kere i første halvdel af dette århundrede, blikkenslagermester Vilhelm
Henriksen (se Søllerødbogen 1991). Materialet er skænket af hans barne
barn, datter af boghandler K. Falkjær-Pedersen, der fra 1934 drev Holte
Boghandel ved viadukten på Holte Stationsvej 2 2. Forretningen lukkede i
1979, et par år efter Falkjær-Pedersens død.
Til den nye bymæssige livsform hørte en særlig ungdomskultur, som
bl.a. fandt udtryk i sporten og i spejderbevægelsen (se Søllerødbogen
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I befrielsesdagene i
maj 1945 kom det
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mellem modstands
bevægelsen og grup
per, som havde støt
tet den tyske besæt
telsesmagt. Dette
sjældne billede, hvis
autencitet der ikke
er grund til at be
tvivle, viser bombe
sprængning af to bi
ler fra det berygtede
HIPO (Hilfspolizei),
et dansk-nazistisk
terrorkorps. Man
ser lige den anden
bil køre ind i bom
beområdet.

Protokol fra SN IK

Fotos fra børnehjem

1993). Denne ungdomskultur, der bl.a. havde til hensigt at skærme de
unge mennesker mod alkoholens og kønslivets fristelser, var voksenstyret
på frivillig basis og lagde i karakteropdragelsen vægt på fysisk udfoldelse
og friluftsliv. Arkivet har i 1997 modtaget en forhandlingsprotokol fra
Søllerød-Nærum (dengang Skodsborg og senere Skodsborg-Nærum)
Idræts Klub (SN IK ) for årene 1924-1941 som supplerer arkivets righol
dige materiale fra denne forening. Fra samme periode har vi modtaget
materiale om Vedbæk K F U M ’s sommerlejre. Om Det danske Spejder
korps er modtaget materiale fra 1. Holte Trop; det kan belyse de store
ændringer som bevægelsen har gennemgået i perioden 1923-73, hvoraf de
senere år dækker en turbulent periode i danmarkshistorien. Den kan også
følges i en aflevering om Søllerød Sommerlejrforening for årene 19561991.
En anden form for ungdomskultur knytter sig til de børnehjem, som
blev etableret for københavnske børn herude. I årets løb har Arkivet mod
taget fotoalbums og andet materiale fra tidligere ansatte på henholdsvis
børnehjemmet Bethlehem ved Høje Sandbjerg (stiftet 1883 og udflyttet
fra N ørrebro 1916) og børnehjemmet i Nærumgårds hovedbygning (etab
leret 1907). Begge institutioner blev til på privat initiativ i en tid, hvor
man ikke fandt det naturligt, at det offentlige tog sig af den slags opgaver.
Bethlehem nåede lige at fejre 100 års-jubilæum, mens børnehjemmet på
Nærumgård stadig eksisterer under Københavns Kommune. De afleve
rede fotografier dækker tilsammen perioden 1916-1940.
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Fotos og regnskaber
fi'a cykelhandler

Redegørelse om
besættelsen

Tysk-jødiske
flygtninge

Fra disse år før velstandssamfundet satte ind, og Søllerød Kommune
blev udbygget med statsstøttet parcel- og rækkehusbyggeri, har arkivet
også modtaget materiale om egnens karakteristiske erhvervsvirksomhe
der. Hertil hørte Johs. Frederiksens handelsgartneri i Søllerød, hvorfra en
række fotos både af familiær og erhvervsmæssig karakter stammer. En
anden lokal virksomhed var Christian Suhrs cykelforretning, der blev
etableret i 1929 i ejendommen Søllerødvej 54, hvor familien i de første år
tillige havde vaskeri; senere flyttede cykelforretningen til Nærum. I en
periode kørte Christian Suhr også taxa og var i sin fritid med til at starte
det kendte cykelløb Sorgenfriløbet. Fra næste generation, der overtog
virksomheden i Nærum og yderligere etablerede sig i Holte Midtpunkt,
har arkivet bl.a. modtaget regnskabsmateriale efter Christian Suhr samt
en række fotos fra cykel- og taxabranchen i kommunen i 19 30’erne og
40’erne. Fra en anden aflevering stammer nogle fotografier fra midt i
30’erne af busserne mellem Holte og Skodsborg, som før bilen blev almen
eje bidrog væsentligt til at binde den vidtstrakte kommune sammen.
I majdagene 1945 fandt den 5 år lange tyske besættelse sin afslutning,
og herom har arkivet modtaget et fotoalbum vedlagt en redegørelse fra
den oprindelige ejer, tilsyneladende en militærperson med tilknytning til
frihedskæmpergruppen Holger Danske. Redegørelsen omfatter hans en
gagement i modstandsbevægelsen og hans kritiske syn på den politiske
udvikling i resten af 1945.
Et af de problemer, som Søllerød Sogneråd blev stillet overfor efter den
tyske besættelse, skyldtes et tysk-jødisk ægtepar fra Holte, som i 1938 var
kommet til Danmark og i 1943 var flygtet videre til Sverige efterladende
deres børn, som af sognerådet var blevet sat i pleje på Fyn. Da de efter
krigen ønskede deres børn tilbage forfulgte Søllerød Sogneråd, set med
nutidens øjne, sine økonomiske og andre interesser med overordentlig
nidkærhed over for de statsløse flygtninge. Sagen nåede helt til H øje
steret, indtil familien i 1955 valgte at udvandre til Tyskland. Ifølge en
artikel i Weekendavisen i efteråret 1997, hvor familiens skæbne omtales,
foregik udrejsen delvis til fods fra København og sydpå og med det sidste
af syv børn i barnevogn. Forfatteren til artiklen har overladt noget af sit
materiale til Byhistorisk Arkiv.
Efterkrigstidens »økonomiske genopretning« blev basis for vore dages
velstandssamfund med dets særlige vækstdynamik og med opløsningen af
det traditionelle forhold mellem land og by. Fra disse år, slutningen af
1950’erne og fremefter, har Byhistorisk Arkiv i 1997 ikke modtaget meget
materiale udover det allerede nævnte bortset fra fotos. Man kan naturlig
vis hævde, at historien om den tyske flygtningefamilie kan ses i en såre
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aktuel sammenhæng, hvilket nok også er årsag til, at den blev omtalt i
Weekendavisen. M en i stedet for at bruge historien som en absolut mo
ralsk målestok for, hvorledes man skal handle i bestemte situationer, kan
man drage den lære såvel af den store historie som af lokalhistorien, at
mennesker lever og handler inden for rammer, som ikke nødvendigvis er
bevidste for dem, men som er samfundsmæssigt bestemte, og som foran
dres over tid.

Historisk-topografisk Selskab
for Søllerød Kommune i 1997
Beretning 1998
A f Erik Hehler Pedersen

Å R E T D E R G IK

Egentlig burde en god part af denne beretning for 1997 være skrevet af
vor højtagtede kasserer H. Hemming Hansen, idet han ved siden af sine
øvrige hverv påtog sig den opgave at fungere som formand under mit
fravær 15. august - 1. december 1997 på et studieophold ved Det europæi
ske Universitetsinstitut i Firenze, en institution, som mange andre dan
skere kender fra et kortere eller længere studieophold. Denne gruppe af
Italiensfarere tæller bl.a. vor dynamiske redaktør, museumsinspektør Niels
Peter Stilling, som opholdt sig dernede i næsten to år 1979-80, indtil histo
rien om den danske stationsby uimodståeligt kaldte på hans forskertalent.
Med den givne anledning vil jeg gerne takke Hemming Hansen for den
store indsats, han også præsterede på dette område.
Året 1997 kan næppe karakteriseres som epokegørende for lokalhisto
rien i Søllerød - og dog. Som heldigvis mange medlemmer har noteret
sig, gik vi foråret 1997 i gang med at realisere et længe næret ønske om at
komme rundt i kommunen med vort foredragshold. Starten gik, som det
vil vides, i Skodsborg. Hensigten bag det store projekt er den enkle at
opsøge vore medlemmer, ja borgerne i almindelighed, for at fortælle dem
om stedets egen historie som del af en større helhed.
Foredrag i Skodsborg
N år jeg, måske noget flot, bruger ordet »foredragshold« om de specia
lister, vi fik sat sammen ved foredragsrækken i Skodsborg, hænger det
sammen med, at vi her som ved andre lejligheder trækker store veksler på
velkendte Søllerødkendere som Niels Peter Stilling, Jens Johansen og Peter
M .M . Christensen, alle ansat på Søllerød Museum. Vi skylder dem derfor
en stor tak, fordi de så beredvilligt stiller op ved sådanne begivenheder.
M en publikum kan lide dem, fordi de ved siden af en faglig ekspertise er i
stand til at formidle deres viden på en underholdende og god måde. Der
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Foredrag i Holte

lyttes intenst, når d’herrer Stilling, Johansen & Christensen ubesværet
opridser det lokalhistoriske panorama, så Skodsborg pludselig vågner af
sin tornerosesøvn og bliver sin historiske egenart bevidst som den hvide
by ved Sundet.
M en de fik skam konkurrence ved denne lejlighed og det ikke mindre
end to gange. Det var nemlig lykkedes os at få to velkendte Skodsborg’ere
af det ældre slægtled, fru Ruth Andersen og fhv. overlæge ved Skodsborg
Kurbad Aksel Milholt til at dele ud af deres personlige mindeskat. Begge
evnede de at holde forsamlingen i ånde fra først til sidst med deres selvop
levede beretning om fortidens Skodsborg. Sagaen om Skodsborg, be
retningen om stedets helt unikke særpræg, dets særlige kvalitet, fik her
mund og mæle.
D er var meget stor tilslutning til Skodsborg-foredragene, godt hjulpet
på vej af den store omtale i martsnummeret af vort forholdsvis nye meddelelsesblad n y t f r a l o k a l h i s t o r i e n , redigeret af Ole Sørensen, Anita
Mikkelsen og Peter M .M . Christensen. Selv om jeg desværre ikke selv fik
lejlighed til at opleve det, kunne den samme entusiasme spores omkring
(Ny) Holtes historie, når de enkelte foredragsholdere i efteråret 1997 på
Sollerød Rådhus talte om Holte som vadestedet, der blev midtpunkt (Jens
Johansen), om Kongevejens skaber, den schweizisk-franske vejinspektør
Jean Marmillod (Steffen Elm er Jørgensen), når historien om Søllerød
Rådhus omkring indvielsen i 1942 blev genoplivet (Ole Sørensen) og når
vi oplevede Næsseslottet indefra (Niels Peter Stilling).
I foråret 1998 er det Nærums tur til at blive lokalhistorisk kortlagt.
Dette sker i et tæt samarbejde med kulturcentret på Nærum Skole under
Ole Borgstens ledelse. Vi håber, at vi på denne måde kan optage et nærmere
samarbejde med de lokale foreninger og kredse, som ligeledes interesserer
sig for stedets kulturhistoriske udvikling.

Sø l l e r ø d p å / v e d v e j e n

Ganske mange Søllerødborgere har oplevet at genopdage deres egen
kommune med historiske øjne, når de med Niels Peter Stilling og andre
kyndige som guider har været passagerer på en bus, som roligt og stille
fragtede dem gennem området i dets historiske særpræg. Man ser plud
selig fortidens mennesker og deres miljø dukke lyslevende frem fra den
historiske remise, hvortil den ofte så selvoptagne nutid skødesløst har
henvist dem - uden større omsorg for deres historiske eftermæle, må det
desværre konstateres.
Søllerød ligger ikke gemt af vejen, men nægtes kan det ikke, at vort
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Telefondirektør

Fritz Johannsen i
haven til Rosenhøj i
Vedbæk ca. 1914.
Formentlig optaget
af ham selv ved
selvudløser.

område i fartkilometrenes undertiden så blodige æra ofte får karakter af at
være et gennemfartsområde for folk, der er på vej til et andet sted oppe
nordpå eller inde i storbyen, Nordeuropas største. Søllerødfolket er dog
forlængst kommet ud over det stade, hvor man står ved vejen eller jern
banen for blindt at beundre de eksemplarer af teknikkens vidundere, som
drøner forbi med en støvsky hængende efter sig som et ulæseligt visitkort.
Tak for besøget.

Kystbanen ioo år

Fritz Johannsens
fotoalbum

I forbindelse med Kystbanens ioo-års jubilæum den 2. august 1997 var
undertegnede bidragyder til en mindre, men farvestrålende publikation
K Y S T B A N E N OG D E N S O M G IV E L S E R . K L A M P E N B O R G -H E L SIN G Ø R , udgivet af de
lokalhistoriske foreninger langs banen. M ed støtte fra lokale fonds og
virksomheder kom prisen ned på 30 kr, og efterspørgslen var så stor, at
der måtte trykkes et ekstraoplag. Dette projektarbejde var et særdeles
vellykket eksempel på et nærmere samarbejde mellem de lokalhistoriske
foreninger langs Øresund, og det må meget håbes, at det kan gentages i
andre sammenhænge.
På selve jubilæumsdagen havde foreningen Mere liv i Vedbæk i samar
bejde med Søllerød Museum og vort selskab arrangeret et lokalhistorisk
træf på Vedbæk Station. Foreningen stod for det ydre arrangement, M u
seet for en meget interessant plancheudstilling med Kystbanen som midt
punkt, og selskabet sørgede for den lokalhistoriske information i øvrigt.
Et sådant arrangement er dobbelt spændende, fordi det giver én lejlighed
til at snakke uformelt med mange medlemmer og andre interesserede.
D et er en ubestridelig kendsgerning, at mange uden for selskabets
kreds interesserer sig levende for lokalhistorien. Hvorfor melder I jer da
ikke ind i selskabet, spurgte jeg ved denne som ved andre lejligheder. Ofte
er svaret desværre, at man ikke har kendskab til vor eksistens. Vi rager
åbenbart ikke højt nok op i det lokale kulturlandskab, og det bør der gøres
noget ved. Vi efterlyste ved sidste års generalforsamling Søllerødborgere,
som kunne tænke sig at gøre en ekstra PR-indsats for selskabet. Der
meldte sig desværre ingen til den krævende opgave.
Vedbæk har på mange måder bevist sit egenværd lokalhistorisk be
tragtet, og det forsøgte vi at højne yderligere ved i samarbejde med Søl
lerød Museum og Fonden Telefonmuseet at udgive billedbogen
- V E D B Æ K , et prægtigt udvalg af billeder fra telefonpio
neren Fritz Johannsens enestående samling af private fotos, nu sikkert
forvaret på vort museum. Udvalget er foretaget af Fritz Johannsens brors
barnebarn, fhv. museumsinspektør ved Den Gamle By i Arhus Ebbe J o 
hannsen, som også har skrevet den forbindende tekst, hvilket i sig selv
skulle borge tilstrækkeligt for billedværkets autenticitet.
E t blad mere i Vedbæks historie som fisker- og landliggerby blev næn
somt vendt gennem major Erik Sindings artikel i s ø l l e r ø d b o g e n 1997
»E t Mindeblad i Bakkehuset«, hvori forfatteren kyndigt levendegører de
to hovedpersoner på stentrykket (litografiet) fra guldbrylluppet den
20. august 1850 mellem etatsråd Lauritz Nicolai Hvidt og hustru W il
helmine Therese f. Lorck. Denne artikel er blot et enkelt eksempel på den
mængde af seriøs og alligevel letlæst information, man får på det lokal
k ø
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sen.

historiske gebet ved at studere årets udgave af Søllerødbogen, hvor redak
tøren Niels Peter Stilling og hans medredaktør Jens Johansen lægger så
meget og kvalificeret arbejde.

T I L A N SV A R FO R M E D L E M M E R N E

Generalforsamlingen Årets generalforsamling blev holdt på Hovedbiblioteket, »Penthouse«, i
Holte den 12. juni 1997. Stadsbibliotekar Karen Lunde Christensen, som
1997
ved siden af sine mange gøremål også har påtaget sig at være vor sekretær,
bød velkommen til stedet, idet hun udtrykte det håb, at rigtig mange ville
benytte de mange udmærkede muligheder, hovedbiblioteket har fået i
hænde for bedre at kunne opfylde borgernes ønsker på det biblioteksmæssige og kommunikative område. Vor rutinerede og veloplagte diri
gent, H. Bolt Jørgensen sørgede som sædvanligt for, at forhandlingerne
foregik i en god og fordragelig atmosfære.
Som selskabets formand fremlagde jeg den mundtlige beretning, der
som tema havde Søllerøds lokalhistorie i et større, Danmarkshistorisk
perspektiv. Såvel den skriftlige som den mundtlige beretning blev god
kendt. Kassereren Hemming Hansen kunne med stolthed fremlægge et
regnskab, der udviste et overskud på 21.058 kr. Heldigvis er de senere års
nedtur på det økonomiske område vendt til det modsatte.
Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Jens Johansen, Eigil Koefoed, Tage Lauritsen og
Anita Mikkelsen. M ed undtagelse af Tage Lauritsen, om ønskede at ud-
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Holte Midtpunkt

træde af bestyrelsen, blev alle genvalgt. I et brev til Tage Lauritsen har jeg
udtrykt selskabets store taknemmelighed over det omfattende og uegen
nyttige arbejde, han gennem mange år har nedlagt i bestyrelsesarbejdet.
Han har altid taget sin tørn i det daglige slæb, og det ved en formand at
påskønne. I den ledige plads i bestyrelsen indtrådte derefter Carl Steen
Berggreen, Peter M .M. Christensen avancerede fra posten som 2. suppleant
til i. suppleant og som ny 2. suppleant indvalgtes gymnasielærer og musi
ker Torsten Søgaard, som på professionel vis havde præsteret musikledsa
gelsen til et af Skodsborg-foredragene: Om det muntre og fjerlette for
lystelsesliv i Skodsborg, holdt af undertegnede. I øvrigt kender læsere af
Søllerødbogen allerede Torsten Søgaard som forfatter til den meget gi
vende artikel »Attemosevej 33, Søllerød. En lille historie om skjult nød i
1950’ernes Søllerød« (Søllerødbogen 1995). Og hans pen er på ingen
måde tørret ind, som artiklen i nærværende Søllerødbog om komponisten
og fotografen Axel Grandjean viser. Efter foredraget holdt Niels Peter
Stilling et lysbilledforedrag om fynske herregårde, et emne, der indgår i
en rigt illustreret publikation om danske herregårde, som han udgiver i
juni 1998.
Som det vil være de fleste Søllerødborgere bekendt, gør der sig mange
delte meninger gældende om den arkitektoniske værdi af den nye hjørne
facade til Holte Midtpunkt, strategisk placeret som den er over for et
sandt mesterværk inden for moderne dansk arkitektur, Arne Jacobsens
berømte rådhus. Det er ingen hemmelighed, at vort selskab i sin tid ud225

Samarbejde med
kommunen

Bevaringsudvalget

trykte sig meget afvisende over for den arkitektoniske løsning, man valgte
at give bemeldte hjørnegrund. M en forgæves, sådan som det desværre
meget ofte er blevet vor lod i den kommunale bevarings- og bygningsdebat. Det er imidlertid lykkedes for formanden for vort bevaringsudvalg,
arkitekt m.a.a. Martin Rubow og et andet medlem af udvalget Jens Johan
sen at få mulighed for at øve indflydelse på et tidligt punkt i sagsforberedelsen inden for forvaltningens og Byplanudvalgets arbejde med en gi
ven sag, og det skulle på længere sigt åbne helt nye muligheder for at få
kulturhistoriske og topografiske synspunkter inddraget i behandlingen,
inden det er for sent. Vi håber også på at kunne blive repræsenteret i de
nye kulturmiljøråd, som en lov af 10. juni 1997 åbner mulighed for at få
etableret med de nuværende regionale museumsråd som initiativtagere.
Vort bevaringsudvalg har også været aktivt medinddraget i arbejdet for
at forbedre kvaliteten af de butiksskilte, der pryder eller desværre ofte
misklæder butikkerne i de enkelte byområder. I forbindelse med et om
råde som Holte har kommunen i december 1997 meget prisværdigt ud
givet en lille pjece h o l t e , b u t i k s f a c a d e r o g s k i l t e , hvori mange illustra
tioner meget pædagogisk viser forskellen på æstetisk forsvarlig og grimt
udformet butiksskiltning. Det er et nyt og godt eksempel på det bekendte
Berggreenske Initiativ, som på en god måde forener det forvaltningsmæssige ansvar med en historisk-topografisk helhedsopfattelse. Der skal
være balance i tingene. Vi Søllerødborgere er med rette stolte over at bo i
et grønt og historisk nogenlunde velbevaret område. Hermed skulle gerne
følge en forpligtelse til at prøve på at respektere stedets iboende kvaliteter
og ikke skilte med sine varer og tilbud på en måde, der kunne minde om
saloon-stilen i et primitivt nybyggersettlement på den amerikanske præ-

Forvaltningen a f den
Set i et rigshistorisk perspektiv kan varetagelsen af vor lokalhistoriske
arv godt tåle en sammenligning med andre områder. På den anden side
lokalhistoriske arv
har vi fået så mange ting at tage vare på, at opgaven i virkeligheden kalder
på en daglig, vedholdende indsats fra alle kredse i vort lokalsamfund. Vort
kommunalråd bør her give tonen an ved hele tiden at styre og admini
strere lokalhistorisk ansvarligt, vor kommunalforvaltning bør i den en
kelte sag spørge sig selv, om de historiske værdier nu er tilstrækkeligt
tilgodeset, og vore medborgere bør ikke alene i deres hjemlige adfærd,
men også som stedets arvtagere være sig bevidst, at de i deres daglige
dispositioner omkring hus og hjem ikke blot handler på eget ansvar, men
også på fællesskabets vegne, det forstået såvel aktuelt som historisk.
Det er her, Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune nu
som før tilbyder sin assistance. Tag imod tilbudet!
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Selskabets regnskab 1997
A f Hemming Hansen
Resultatopgørelse for tiden i. januar 1997 - 3 1. december 1997
1997
174.676
15.902

Indtægter i alt ........................................................................................................

220.686

218.146

46.032
12.564

I 55-°73
39.204
12.645
0

OC
''J
00
Os

1996

IN D T Æ G T ER
Kontingenter..........................................................................................................
Salg af bøger............................................................................................................
Tilskud Søllerød Kom m une................................................................

206.992

U D G IFTER
Arbogen1 ...........................................................................
Foreningsomkostninger2 ................................................ ......................................
Medlemsinformation3 .................................................... ......................................
Nye bøger4 .......................................................................
Udgifter i alt.....................................................................

177-545
10.493
30.108

11.224

Resultat før ren ter...........................................................
Renteindtægter................................................................. ......................................

9.108

9.834

Arets resultat (underskud)......................................................................................

-58.068

21.058

1997

1996

T rykning...................................................................................................................
Forsendelse...............................................................................................................
Andre omkostninger (særtryk).............................................................................

119.32 5
7.365
4' ° 7°

139-750
12.016
3'3°7

I alt Søllerodbogen..................................................................................................

130.760

155.073

N oter
i .

2.

Udgifter til Søllerødbogen

Foreningsomkostninger

Kontorhold m.v........................................................................................................
Sekretærbistand betalt til Søllerød K om m une..................................................
Arrangementer........................................................................................................

10.079
30.108
5.B45

17.092
20.410
1.702

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

46.032

39.204

3. Medlemsinformation
Trykning m.v............................................................................................................
Forsendelse...............................................................................................................

6.375
6.189

5-S^1
7.084

Medlemsinformation i a lt ......................................................................................

12.564

12.645

4. Nye bøger ............................................................................................................
De nye bøger var: »Svend fra Kratmosen« og »København-Vedbæk-Yerden«

98.506

O

A K T IV E R .................................................................................................................
Giro- og checkkonto..............................................................................................
Girohojrentekonto..................................................................................................
Båndlagte m id ler....................................................................................................

■997
26.291
194.773
60.000

44-^35
235-727
60.000

Aktiver i alt ............................................................................................................

281.064

340.362

PASSIVER
Kapitalkonto i. januar 1 9 9 7 .................................................................................
Overfort årets resultat............................................................................................
Moms til gode..........................................................................................................

>74-755
-58.068
0

153.697

Egenkapital 31. december......................................................................................

i64-377

16 1.12 6

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

281.064

340.362

Balance pr. 31. december 1996
1996

2 I.O58

4.481

Bemærkninger:
1) 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 fi'a boglageret vil - som hidtil - blive indtægtsføret i regtiskabet.
2) Selskabet er pr. 30.9.1997 udtrådt a f momsordningen.
3) Der foreligger tilsagn o?n tilskud til bogen »København-Vedbæk-Verden« på 25.000 kr.
Nærum den 12. februar 1998
Hemming Hansen, kasserer

228

Revisionspåtegning:
Vi har revideret årsregnskabet for Historisk-Topografisk Selskab for Søllerod Kommune og har herun
der konstateret, at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogforing. Vi har endvidere konsta
teret tilstedeværelsen af selskabets kontante beholdninger pr. 31. december 1997.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 1997, dets aktiver
og dets økonomiske stilling iovrigt.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Søllerod, den 19. marts 1998.
Henrik Stott
Revisor

Oluf Bang
Revisorsuppleant
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