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Vedbæks ældste stenalderboplads

Frants Olsen 
og A lfird  Avnholt

Stationsvej 19. Blik
kenslagermester 
Vilhelm Henriksens 
villa og slagter
mester Eibergs 
kødudsalg. Foto 
ca. 1910, Kyst Ateli
eret, Asta Lichten
berg Madsen. By
historisk Arkiv.

A f Pia Bøttiger Mørck, Claudio Casati, Flemming Hansen, 
Katrine Moberg Riis, Lasse Sørensen og Jens Tang Kristensen

1 1986 foretog Nationalmuseet en nødudgravning på Stationsvej 19 i Vedbæk by. 
Efterladenskaber fi'a  den ældste bosættelse i den forhistoriske Vedbækfford korn 
frem  i dagens lys. Forfatterne a f denne artikel er arkæologistuderende fra  Køben
havns Universitet. I  forbindelse med et Bachelor-projekt i foråret 1998 under
søgte de materialet fi'a  udgravningen på Stationsvej 19. Resultaterne a f denne 
undersøgelse fremlægges i det følgende.

Området omkring Vedbæk har været præget af menneskelig aktivitet 
igennem en lang periode af Oldtiden. Dysser fra Bondestenalderen og 
høje fra Bronzealderen er iøjnefaldende eksempler, men at der var men
nesker allerede i Jægerstenalderen blev først opdaget i slutningen af sidste 
århundrede. Dette skyldes især ihærdige lokalhistorisk interesserede, som 
lagde grunden til det billede, vi i dag har af det forhistoriske Vedbæk.

Malermester Frants Olsen opsamlede i 1890’erne en stor mængde oldsa
ger af flint fra de dengang ubebyggede markområder nordvest for Vedbæk



Den nyopførte 
Vedbæk Station, 
1897. I forgranden 
ses den endnu ube
byggede parcel, 
Stationsvej 21, det 
nuværende Ved- 
bækhus. Det var 
blandt andet her, at 
malermester Frants 
Olsen fandt spor ef
ter jægerfolket fra 
Vedbækfjorden. By
historisk Arkiv.

by. I årene fra 1919 til først i 1950’erne opsamlede gartner og amatørarkæ
olog Alfred Avnholt flint fra Jægerstenalderen i flere haver inden for Ved
bæk by. I modsætning til tidligere amatørarkæologer i området, kortlagde 
han bopladserne. Dette systematiske arbejde var årsag til at flere af disse 
lokaliteter blev udgravet i 1970’erne og 1980’erne i forbindelse med Ved- 
bækprojektet. Dette projekt blev indledt i 1974. Projektets målsætning er 
»at beskrive og forklare de kulturelle forandringer der kan iagttages i en jæger- 
befolknings tilværelse omkring en Nordsjællandsk fjord gennem Atlantisk tid« 
(ca. 6000 til 3900 f. Kr.).

I Adantisk tid var klimaet et par grader varmere end i dag. Isen fra 
polerne smeltede og skabte derved nogle havstigninger. Dette havde en 
stor betydning for det danske landskab, da der opstod talrige fjorde og 
bugter i de danske kystområder. Langs med Øresundskysten skabtes flere 
nye fjordsystemer, som ved Klampenborg, Vedbæk og Nivå. Ved havstig
ningens maksimum stod havet fem meter højere i Vedbæk end i dag. Da 
Vedbækfjorden var størst, strakte den sig ind til bunden af den nuværende
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Kongemoseboplad- 
serne i oldtidens 
Vedbækfjord. i) 
Maglemosegårds 
Vænge; 2) Vænget 
Nord; 3) Vænget 
Øst; 4) Vedbæk 
Boldbaner; 5) Gøn- 
gehusvej 7; 6) Sta
tionsvej 17-19.

Bopladserne

Maglemose. Denne nye fjord, sammen med det varme klima, gjorde, at 
der opstod et rigt dyreliv i og omkring fjorden. Jægerstenalderens be
folkning blev tiltrukket af disse fordelagtige vilkår for jagt og fiskeri, og 
bosatte sig derfor i dette område. Udgravningen af bopladsen på Stations
vej 17-19  giver et billede af de første jægere, der bosatte sig ved Vedbæk- 
fjordens bred. Denne jægerkultur kaldes også Kongemosekultur 
(ca. 6500-5500 f.Kr).

Fra den forhistoriske Vedbækfjord er der i dag udgravet seks Kongemo- 
sebopladser. Det drejer sig om lokaliteterne Vedbæk Boldbaner, Magle
mosegårds Vænge, Vænget Nord, Vænget Øst, Gøngehusvej 7 og Sta
tionsvej 17-19. Disse lokaliteter ligger alle i den yderste del af fjorden, der 
endnu ikke havde nået sin maksimale udbredelse. Det gjorde den i den 
seneste del af Jægerstenalderen, derfor finder man bopladserne fra Erte- 
bøllekulturen, (ca. 5500-3900 f.Kr.), i et højere niveau og længere inde i 
fjorden.

U N D ERSØ G ELSEN

I forbindelse med nybyggeri i Vedbæk by undersøgte Nationalmuseet 
flere lokaliteter på den nuværende Stationsvej. I 1976 påbegyndtes et ny
byggeri af en sparekasse på Stationsvej 17. Her fandtes flere kulturlag fra 
Jægerstenalderen. Et kulturlag er et mørkt jordlag, som består af en blan
ding af sand, trækul, aske, og brændte sten. Det stammer fortrinsvis fra 
ildsteder og madlavningsgruber. I Jægerstenalderens kulturlag er der des-
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Stationsvej 19

Bronzealdergrave

uden en stor mængde flintaffald fra redskabsproduktion samt redskaber. 
Under optimale bevaringsforhold kan dyreknogler fra jagtvildt og fisk 
optræde i laget. Dette kulturlag opstår gerne over flere kortvarige bosæt
telser på samme sted og kommer derved til nærmest at ligne en losseplads.

I 1985 stod naboejendommen på Stationsvej 19 for nedrivning og der
for undersøgtes grundstykket. Her fandtes et kulturlag, der i sin udstræk
ning kunne sættes i forbindelse med kulturlagene fra Stationsvej 17. Det 
stod nu klart, at der var tale om en samlet boplads af stor ælde.

Undersøgelsen indledtes med en søgegrøft på 17 gange 1 meter i den 
østlige del af baghaven, parallelt med Hotelstien, idet huset på dette tids
punkt ikke var revet ned. I denne grøft konstateredes flere kulturlag. Det 
nederste og dermed ældste kulturlag på Stationsvej 17-19  blev bestemt til 
Kongemosekultur, ca. 6500-5500 f.Kr. Dette lag var uforstyrret og derfor 
blev det besluttet at fortsætte udgravningen på pladsen. Denne fortsattes 
efter nedrivning af huset i februar 1986.

U D G RA VN IN G EN

Huset der blev revet ned, havde haft en kælder. Denne kælder var gravet 
ned igennem kulturlagene. Lagene lå som i en lagkage og det lodrette 
snit, profilen, som kældernedgravningen havde skabt, var vigtigt for den 
rette forståelse af aflejringerne. Forenklet sagt er det nederste lag i en 
profil det ældste og det øverste det yngste. I de profilvægge kælderned
gravningen havde efterladt, kunne man se det mørke Kongemosekultur- 
lag nederst. Dette strakte sig i flere retninger, men i det østlige hjørne var 
kulturlaget dog borteroderet af havstigningerne i Atlantisk tid.

Profilerne på Stationsvej 19 viste, at der havde været mindst fem for
skellige bosættelser på stedet. Den vngste bosættelse var det nedrevne 
hus, og fund af potteskår fra en ornamenteret stjertpotte viste, at laget 
neden under kunne dateres til Middelalderen.

Længere nede i profilen, ud mod Stationsvej, opdagedes et menneske
kranie. For at finde, hvad der formodedes at være en grav, blev feltet ud 
mod Stationsvej derfor udvidet. Under denne udvidelse dukkede endnu 
en grav op. Disse to jordfæstegrave var meget dårligt bevaret. Til trods for 
dette kunne de gravlagte køns- og aldersbestemmes. Der var tale om to 
kvinder på 25-30 år. De havde intet gravudstyr med og var derfor svære at 
datere. Tæt ved gravene, og i niveau med disse, fandt man et ildsted, der 
ud fra en kulstof-14 datering bestemmes til yngre Bronzealder (ca. 1100- 
500 f.Kr.). De to jordfæstegrave er derfor enten samtidige med den bron
zealderbebyggelse, man finder spor af under Vedbæk by, eller også hører 
de sammen med det yngste Ertebøllekulturlag, som lå under gravene.

10



Profil set mod Stationsvej. Nederst anes det Bopladsen under udgravning set fra ejendommen
mørke kulturlag fra Kongemosekulturens tid. Stationsvej 20. Foto Nationalmuseet.
Foto Nationalmuseet.

Under jordfæstegravene fandtes et tykt, sandet kulturlag som stammede 
fra Ertebøllekultur. Det indeholdt keramik, mange karakteristiske flint- 
redskaber og flintafslag, men laget viste sig at være meget omrodet. Dette 
skete under de voldsomme havstigninger i løbet af denne periode, da 
vandet skyllede ind over bopladsen.

Den ældste bosættelse som kunne ses i profilen, viste sig at stamme fra 
Kongemosekulturen. Dette kulturlag var forseglet af et lag gytje. Gytje er 
organisk materiale, der langsomt går i forrådnelse, synker til bunds og 
lægger sig som en dyne over bosættelsen på havbunden. Denne situation 
er optimal for bevaringen af træ, knogler og anlæg på en boplads, og 
derfor var dette kulturlag det mest interessante.

U D B R ED E LSE N  AF K O N G EM O SEK U LTU RLA G ET

Det var nu vigtigt at finde kulturlagets udbredelse i fladen, for derved at 
fastslå bopladsens udseende. Sjældent er der mulighed for at totaludgrave 
en boplads, da det er et bekosteligt og tidskrævende arbejde. Derfor blev 
Stationsvej 19 heller ikke totaludgravet, men det lykkedes med økonomisk 
støtte fra de lokale banker Bikuben, Den Danske Bank og Handelsbanken
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Jordfæstegrav -  
muligvis fra Bron
zealderen. Foto Na
tionalmuseet.

Det ældste kulturlag

samt Handelstandsforeningen Vedbæk foruden Nationalmuseet at ud
grave 26,5 in2 af Kongemosebopladsen.

Det ældste kulturlag var rigest på fund midt i den sydlige profil. Derfor 
blev udgravningsfeltet udvidet mod syd ned igennem baghaven. Det blev 
udgravet i kvarte kvadratmetre, vandsoldet og sorteret i felten. Man fulgte 
kulturlaget ned til en dybde af cirka tre meter, men blev tvunget til at 
stoppe i denne dybde på grund af indtrængende grundvand.

Fra udgravningen i baghaven fremkom et rigt bopladsmateriale samt et 
vigtigt faunamateriale. Flintmængden tiltog des længere, man kom mod 
syd. Dette materiale ligger til grund for efterbehandlingen af bopladsen 
på Stationsvej 19.
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Nærbillede af kra
niet fra »grav 2«. 
Foto Nationalmu
seet.

HVO RDAN P R O JE K T E T  TO G FORM

Undersøgelsen af materialet fra udgravningen af Stationsvej 17-19  blev 
varetaget af seks arkæologistuderende fra Københavns Universitet som et 
led i et Bachelor-projekt. Formålet med projektet var at give os indsigt i, 
hvordan man arbejder med et arkæologisk fund. I starten af februar 1998 
blev materialet fra Stationsvej 19 overladt til os. Vi besluttede at kon
centrere undersøgelsen omkring materialet fra Kongemosekulturens tid, 
da det er det ældste fund fra Vedbæk.

Knoglematerialet var på forhånd blevet undersøgt på Zoologisk M u
seum. Pattedyrene af Ulrik Møhl og fiskene af Inge Bødker Enghoff. Det 
resterende materiale, som bestod af cirka 23.000 flintgenstande, blev un
dersøgt af os.
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Vandsoldning og grov sortering blev foretaget i felten under udgravningen 1986. Foto Nationalmuseet.

Registrering og Vi begyndte med at indregistrere det flint, der ikke i forvejen var regi-
sortering a f  flin t- streret. Vi nummererede hvert enkelt stykke flint med koordinater og 
materialet nummer. Således kunne vi gå ind og finde hvert enkelt stykke flints pla

cering på bopladsen. Samtidig sorterede vi flinten efter type, for eksempel 
flække, afslag og redskaber. Formålet med denne sortering var at isolere 
redskaber fra affald. Disse oplysninger lagde vi i en database. Vi kunne 
herefter se flintens spredning og koncentrationer ved at tælle antallet af 
flintstykker i hvert udgravningsfelt. Flintmaterialet kan bruges til at se, 
hvordan en boplads er bygget op. Fordelingen af flinten på bopladsen 
afspejler aktiviteter som slagsteder og forarbejdning af redskaber indenfor 
beboelsesområdet.

Alle redskaberne samt flintafslagene blev undersøgt nærmere for at 
bestemme, hvordan de var forarbejdet. De blev bestemt efter type, og den 
procentvise fordeling af redskaber i forhold til andre bopladser blev un
dersøgt.

Anlæggene på bopladsen blev også bearbejdet. Indholdet i anlæggene 
blev undersøgt. Således blev alle ildskørnede stykker flint og sten vejet. 
Dette blev gjort for at påvise forskelle i anlæggenes funktion. Flintred
skaberne og afslagene, der var i anlæggene, undergik samme behandling 
som resten af materialet.



Derefter rekonstruerede vi udgravningsfeltet og lagde flinten op i fel
terne, hvor de var blevet fundet. Vi gjorde dette for at se, om vi kunne få 
flint fra forskellige felter til at passe sammen. Flintsammensætninger er, at 
sammenføje, hvad flinthuggeren har adskilt. Derved kan man få sikre 
oplysninger om, hvor flinthuggeren havde sit slagsted, og derudover fås 
gode oplysninger om flintteknologien på den pågældende boplads. Denne 
sammensætning er en meget møjsommelig og til tider frustrerende pro
ces. Man skal forestille sig, at verdens største puslespil er ved at blive lagt, 
men de fleste af brikkerne mangler. Derfor skulle man være dygtig for at 
lave én til to sammensætninger om dagen. På én måned sammensatte vi 
cirka 0,2% af flintmaterialet. Dette viser, hvor tidskrævende en proces 
flintsammensætning er.

GRU BER OG IL D ST E D E R  PA BO PLA D SEN

En boplads fra Jægerstenalderen fremstår aldrig, som da den blev forladt. 
Det er ofte et kaos af flere forskellige bosættelser på samme sted. For at 
danne sig et billede af bopladsens forskellige faser, og hvilke funktioner 
bosættelserne har haft, undersøges de forskellige anlægsstrukturer. E t an
læg er en grube, grav, depot, hytte eller ildsted. Anlæggene på bopladsen 
viser, hvordan den har været brugt. Indholdet af flint og fauna i og om-

Puslespillet

Flinten blev i for
året 1998 lagt op i 
kælderen under In
stitut for Forhisto
risk Arkæologi med 
henblik på at re
konstruere en del af 
udgravningsfeltet. 
Herefter blev det 
forsøgt at sammen
sætte flinten.
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kring anlægget, fortæller om dets funktioner og alder. De var derfor et 
vigtigt led i vores undersøgelse.

Et ildsted På Stationsvej 19 fandt man otte anlæg, der dateres til Kongemosekul-
turen. De lå alle i den sydlige del af udgravningen. E t af anlæggene bestod 
af et eller flere lag af varmepåvirkede sten af bjergart og flint. Koncentra
tionen af de knytnævestore sten var iblandet trækul og hvidbrændt flint, 
derfor må dette anlæg tolkes som et ildsted.

Plan over udgrav
ningen af Stations
vej 19 med angi
velse af højdekurver 
og anlæg. Det ned
revne hus med til
hørende kælderned
gravning efterlod et 
stort fundtomt om
råde.

S i a . i c o r ) s u e j  -i9
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Ajfaldsgruber

Kraniefragmenter

Fire af de andre anlæg var nedgravninger af forskellig dybde og stejle 
sider. Heri fandtes mange brændte sten, der var fra små til barnehoved- 
store. Der er tale om gruber til kogning og stegning. Ved siden af en af 
disse gruber fandt man en stor koncentration af brændte fiskeben. Dette 
viser grubens funktion.

To små gruber med flintaffald og dyreknogler var affaldsgruber. Der 
var ingen spor efter ild i gruberne. De kan derfor ikke have fungeret som 
ildsteder i forbindelse med tilberedningen af mad. Det sidste anlæg kunne 
ikke bestemmes nærmere end til en koncentration af tre sten.

De tre typer anlæg, der optræder på denne boplads, er almindelige på 
de andre Kongemosebopladser i Vedbækfjorden. Anlæggene på boplad
serne ligger normalt som et bælte rundt om hyttetomterne, og dette var 
også tilfældet på Stationsvej 19. Der blev dog ikke fundet hyttestrukturer 
på Stationsvej 19, da kælderen i det nedrevne hus havde fjernet hele top
pen af bopladsen, hvor hytterne traditionelt ligger.

De indtil nu beskrevne anlæg har alle været synlige under udgravnin
gen, men man kan ved bearbejdningen af materialet opdage skjulte struk
turer. Det kan for eksempel dreje sig om et ildsted, en hytte eller ligefrem 
en grav.

D AN M A RKS Æ L D ST E  LIG BR Æ N D IN G

Hvordan jægerfolkene så ud, ved vi ikke, men der blev fundet fem 
brændte kraniefragmenter af menneske. To af fragmenterne kunne sam
mensættes, selv om de blev fundet i forskellige områder af udgravnings
feltet. Dette beviser, at det er fra ét og samme individ, men selve graven 
var der ingen spor af. Dette er de ældste spor efter en ligbrænding i 
Danmark. Placeringen af kraniefragmenterne i det nederste kulturlag da
terer dem til Kongemosekulturen. Fra tidligere udgravninger i Vedbæk 
kendes brandgrave fra Vedbæk Boldbaner og Gøngehusvej 7. Vedbæk 
Boldbaner er kulstof-14 dateret til 6000-5500 f.Kr. Gøngehusvej 7 dateres 
til overgangen mellem Kongemose- og Ertebøllekulturen 5700-5500 
f.Kr. Disse bopladser er derfor yngre end bopladsen på Stationsvej 17-19.

F LIN T A FFA LD  OG R E D SK A BE R  PÅ BO PLA D SEN

Flint er den oldsagsgruppe, der er størst på alle stenalderbopladser. Dette 
er ikke underligt, da flint ikke forgår. Flint, der ligger på stranden, får et 
helt specielt udseende. Det bliver vandrullet. Normalt er flint dækket af et 
tykt lag kalk, men når flinten ligger i vandkanten afvaskes dette kalklag.



Flintredskaber

Piletyper

Denne type flint optræder i store mængder på Stationsvej 19. Flinten på 
bopladsen er god, da der ikke er urenheder i flinten, i form af krystaller 
eller forsteninger. Jægerfolkene har samlet den egnede flint på stranden 
og derefter båret den tilbage til bopladsen. Herefter har de tilhugget 
flintknoldene og redskaberne på selve bopladsen. På bopladsen efterlader 
de sig således en stor mængde flintaffald. Dette affald stammer fra til
hugningen af de forskellige redskaber.

Flintaffaldet er en fundgruppe, der for i tiden blev kasseret. Et skræm
mende eksempel er lokaliteten Vedbæk Boldbaner, som blev udgravet i 
1940’erne. Her kasseredes alt flintmateriale, der ikke var erkendt som 
redskaber. Dette er beklageligt, da flintaffaldet normalt rummer mange 
oplysninger om, hvordan og hvor man tilhugger redskaber. Endnu 
ukendte redskabstyper blev derfor også kasseret. Det er tilfældet med 
stikler (høvl), mikrostikler (forarbejde til pilespids) og ægafslag (opskærp- 
ning af økser), som alle er typer, der først er erkendt senere.

De almindelige dagligdags redskabstyper, som vi bruger i dag, brugte 
de også for 8000 år siden. Disse redskaber finder vi på Jægerstenalderens 
bopladser, men her er de forarbejdet i flint. Normalt finder man pile, 
økser, skrabere, knive, bor og stikler.

Pilespidser er en vigtig fundgruppe, da materialet dateres ud fra formen 
på disse. Flintmængden i en pil er så lille, at det ikke kan svare sig at hugge 
en pil om til et andet redskab. Derfor ændrer formen sig ikke på den 
enkelte pil. På Stationsvej-bopladsen har vi kunnet udskille to typer pile.

Begge typer pile er lavet ved hjælp af mikrostikkelteknik. Det vil sige, at 
man først hugger to forskudte indhak på hver sin side af en flække. H er
efter knækker flækken i tre dele og den midterste har en rhombisk form. 
Denne retoucheres på de to knækkede sider og derved dannes den rhom
biske pilespids med bred æg. De to andre dele af flækken danner et karak
teristisk affaldsprodukt. Det er den type, som kaldes mikrostikler.

Den første type kaldes Villingebæk-typen og er en stor rhombisk pil 
med en bred æg og en lige base retouche. Dette er den hyppigste type på 
bopladsen. Den anden type, Vedbæk-typen, er anderledes af udseende. 
Den karakteriseres som en stor skæv tværpil. Der er i alt fundet 186 pile på 
Stationsvej 19. 75 er bestemt som pile af Villingebæktype, 25 som pile af 
Vedbæktype og 86 var så fragmenterede, at de ikke kunne typebestemmes.

Under arbejdet med et praktisk flinthugningsforsøg blev vi opmærk
somme på en mindre kendt type af forarbejder til pilespidser, mikrostikler 
af type Krukowski. En mikrostikkel af type Krukowski er et lille trekantet 
stykke flint med retouche på den ene side. Der blev fundet 16 mikrostikler 
af type Krukowski på Stationsvej 19. Den almene opfattelse af en Krukow-
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ski-mikrostikkel er, at det er et produkt af et fejlslag i forbindelse med 
produktionen af en skævpil. Det praktiske forsøg viste dog, at en mi- 
krostikkel af type Krukowski kan blive slået fra den ufærdige skævpil, for 
at give pilen en optimal spids. Derved er en Krukowski-mikrostikkel ikke 
et produkt af et fejlslag, men et produkt af en bevidst formgivning af 
pilens spids.

Økser er en af de oldsagstyper, der blev først erkendt. De udvikler sig 
fra dominans af kerneøkser i starten af jægerstenalderen til dominans af 
skiveøkser i den sidste del af jægerstenalderen. I Kongemosekulturens tid 
dominerer kerneøkserne, hvorimod skiveøkserne dominerer i den senere 
Ertebøllekultur. På Stationsvej 19 er der fundet 33 økser. 29 af disse er 
kerneøkser og fire er skiveøkser. Dermed passer de ind i det typiske red- 
skabsinventar fra Kongemosekulturen. Økser er en redskabstype, der bli
ver opskærpet. Ved en opskærpning afslås et ægafslag. Der optræder et 
stort antal ægafslag, 88 stk., der viser, at økser er blevet opskærpet i langt 
hyppigere grad end hidtil antaget. At man har tilhugget økser på selve 
bopladsen er blevet klart, efter at vi har kunnet sammensætte en økse med 
nogle kropsafslag.

!9



Udsnit af Konge- 
mosematerialet fra 
Stationsvej 17-19. 1) 
Skiveøkse; 2) Ker
neøkse; 3) Ægafslag 
fra kemeøkse.



Udsnit af Konge- 
mosematerialet fra 
Stationsvej 17-19. 1) 
Stikkel på afslag. 2) 
Sammensat flække 
med to stikler. 3) 
Flækkeskraber. 4) 
Skivebor. 5) Flånd- 
tagsblok og mikro- 
flække. 6) Kanne- 
leret flækkeblok. 7) 
Mikrostikler. 8) 
Krukowski -mikro- 
stikkel.



Knive og skrabere

Flintægspyd. Frag
menter af to flin
tægspyd blev fundet 
på Stationsvej 
17-19.

Skraber, kniv, stikkel og bor findes også i materialet. De optræder dog 
ikke så talstærkt, men det passer fint med det billede, vi har fra de andre 
bopladser i Vedbækfjorden. Skrabere blev fortrinsvis brugt til forarbejd
ning af skind. De kan laves på både flækker og afslag. Begge typer op
træder på bopladsen, og en af flækkeskraberne er usædvanlig flot og lang. 
Stikler er en høvl lavet på enten flække eller afslag. De blev brugt til at 
forarbejde redskaber af ben, for eksempel harpuner og lystre.

Håndtagsblokken er en type, der er kendetegnende for Kongemosekul- 
turen. Før i tiden var denne type kendt som kølskrabere. Håndtagsblok- 
ken er som regel lavet på et stort afslag, en opbrugt flækkeblok eller et 
aflangt stykke pølseflint. På denne lille blok afslås de karakteristiske mi- 
kroflækker. Det er små mikroflækker på tre til fire centimeters længde og 
en halv centimeters bredde. De anvendes som skærper i flintægspyd og 
flintægdolke af ben.

RED SK A BE R  AF O RGAN ISK M A TERIA LE

I et jægersamfund udnytter man dyrets ressourcer. Man spiser kødet, 
anvender skindet til blandt andet klæder og dyrets tænder til smykker. 
Dyrets knogler anvendes til forskellige redskaber. Disse genstande er dog 
sjældent bevaret, men nogle gange er man heldig. Så gunstige bevarings- 
forhold var til stede på Stationsvej 19. Her fandtes fragmenter af en ben
spids samt to stykker ben, hvorpå dybe furer kunne ses på de to sider. 
Benspidsen er et fragment af en fiskekrog. En sådan kendes fra bopladsen 
ved Maglemosegårds Vænge. Dette viser, at denne form for fiskeri har 
været udøvet i fjorden. Benstykkerne med de dybe furer er forarbejder til 
enten en lyster, et flintægspyd eller -dolk. Et flintægspyd er et stykke ben, 
hvori der er ridset to furer. I disse bliver der sat små skarpe mikroflækker. 
Herved opnås et fornemt redskab, og på denne boplads er der fundet 
fragmenter af netop to sådanne flintægspyd.

M A D K AM M ERET PA BO PLA D SEN

Det forarbejdede knoglemateriale som findes under en udgravning, er 
kun en lille del af det totale faunamateriale, der findes på en bopladsud
gravning. Under en udgravning dukker dyreknogler frem fra kulturla
gene. De indeholder mange informationer om, hvad der blev jaget og 
spist. I løbet af de sidste 20 år er mængden af artstyper, som man finder på 
en stenalderboplads øget betydeligt. Fisk og gnavere er blevet tydelige i 
materialet. Dette skyldes især en finere udgravningsteknik, hvor hele kul
turlaget bliver soldet igennem et millimetersold.
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Vildsvin og hjorte

På Stationsvej 19 blev der fundet knoglerester fra flere arter af pattedyr. 
De dominerende var rådyr, vildsvin og kronhjort. Dette billede svarer til, 
hvad man forventer at finde på en boplads fra Atlantisk tid.

Knoglerne fra vildsvin og kronhjort adskiller sig fra det øvrige materia
le af pattedyr ved næsten kun at bestå af fod- og tåledsknogler. Dette 
skyldes, at man parterede dyret på nedlægningsstedet. Kronhjort og vild
svin er for store og tunge til, at man kan bære dem tilbage til bopladsen. 
Man skar derfor skind og kød af dyret og bar det tilbage til bopladsen. Ved 
flåning af et vildsvin eller en kronhjort ville jægeren normalt ikke skære 
klovene af skindet. Derfor ville kun fod- og tåledsknogler blive bragt med 
tilbage til bopladsen. Hvis hele dyret blev bragt tilbage til bopladsen ville 
der være flere forskellige knogler fra dyret såsom kranie og lårben. Et 
rådyr er derimod ikke større, end at det kunne transporteres tilbage til 
bopladsen. Derfor er der større variation indenfor knogletyperne hos rå
dyret.
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Havpattedyr

Hunde

Fisk

Det er vigtigt, at der er fundet knogler af en vildsvineunge, der zoolo
gisk er bestemt til at være fem måneder gammel. Vildsvin føder i de første 
måneder af foråret, og derfor må den nedlagte vildsvineunge være blevet 
skudt i september/oktober. Dette viser, at bopladsen har været beboet på 
dette tidspunkt af året.

Der er også gjort fund af andre typer pattedyr såsom havpattedyr og 
gnavere. Vedbækfjordens rigdom på plankton og små krebsdyr afspejles i 
faunabilledet for havpattedyr. Der er således på Stationsvej 19 fundet grå
sæl og ringsæl. Gråsælen var en almindelig gæst, mens ringsælen var mere 
sjælden.

Faunamaterialet afslører, at jægerfolket på bopladsen har fanget en 
række mindre pattedyr. Det drejer sig om skovmus, pindsvin, mosegris, 
odder, vildkat og skovmår. Disse dyr er primært fanget på grund af deres 
skind, ved hjælp af snarer og andre fælder. Skovmusen er næppe fanget på 
grund af skindet, men undersøgelser på Zoologisk Museum har påvist, at 
flere af musene er blevet spist af rovfugle og ugler. Knoglerne fra musene 
findes på bopladsen i form af uglegylp.

På Vedbækfjordens bopladser findes der ofte hunde. Jægerstenalderfol- 
kets hunde var hemmeligheden bag de succesrige jagtture. Hunden var en 
uvurderlig hjælper under jagten. Det var derfor ingen overraskelse, at der 
blev fundet spor af hunde på bopladsen ved Stationsvej. På grund af fire 
højre underkæber kan man konstatere, at der har været mindst fire hunde 
på bopladsen. Kæberne viser, at hundene havde en størrelse, der svarer til 
en grønlandsk slædehund. Hundene er døde på bopladsen, men om de har 
endt deres dage på en naturlig måde, eller om de er blevet dræbt og spist 
af deres ejermænd, kan vi ikke vide. Da knoglerne lå spredt ud over hele 
kulturlaget kan man dog forstå, at de ikke er blevet begravet, som man 
ellers kender det fra andre stenalderbopladser. En hundegrav er fundet på 
bopladsen ved Gøngehusvej 7.

Fugle blev jaget til føde og for at få styrefjer til pilene. Fugleknoglerne 
fra kulturlaget var meget dårligt bevaret. Til trods for dette har det været 
muligt at artsbestemme svane, havmåge og havørn.

Fisk hørte naturligvis til menuen hos jægerfolket fra Vedbæk. På grund 
af mere forfinede udgravningsteknikker er antallet af fiskeknogler som 
optræder på bopladserne steget voldsomt inden for de sidste 20 år. H er
ved er antallet af arter, som man kan udskille på de enkelte bopladser, også 
steget. På denne boplads optræder især torsk samt rødspætte og skrubbe. 
A f andre arter var der pighaj, sild, hvilling, makrel, almindelig ulk, grå 
knurhane, slethvar, pighvar, ål, helt, gedde, rudskalle, bras og aborre. Fra 
disse fiskearter er det først og fremmest ryghvirvlerne der er bevaret.



Fiskerne

Kulstof-14 datering

Dette gælder især fiskearter som torsk, rødspætte og skrubbe. Ål, ørred og 
laks bevares i langt ringere grad. Til trods for dette er der fundet en over- 
kæbe fra ål på Stationsvej 17-19-bopladsen. Det dokumenterer de gode 
bevaringsforhold på Vedbæk-bopladsen.

Ud fra de bevarede ryghvirvlers størrelse bestemmes fiskens alder. Un
dersøgelsen af fiskeknoglerne viser, at Vedbækfjordens fiskende jægerbe
folkning fangede fiskene, mens de var små. Unge saltvandsfisk søger ge
nerelt ind mod lavt vand i forår/sommer, da det er lettere for dem at finde 
føde i de kystnære områder. Denne situation muliggør fangst med ruser 
eller fiskegærder. Rester af en fiskeruse fra Vedbækfjorden kendes fra 
Maglemosegårds Vænge.

Ud fra de resultater, der blev opnået ved studiet af faunamaterialet, kan 
vi danne os et billede af, på hvilke tidspunkter af året jægerne har beboet 
bopladsen. Størrelsen på fiskenes ryghvirvler beviser, at jægerfolket har 
boet der i forårs- og sommermånederne, og den nedlagte vildsvineunge 
viser, at bopladsen også var beboet i efteråret. Disse perioder stemmer 
godt overens med de sæsonindikatorer, man kender fra de andre udgra
vede bopladser i Vedbækfjorden.

D A T ER IN G

Der arbejdes med flere forskellige metoder til datering. Traditionelt da
terer man på flintmaterialet ud fra en samlet typologisk vurdering. Det er 
især pilespidserne, der er dateringsgrundlaget. Som tidligere nævnt er der 
udskilt to typer pilespidser, Villingebæk- og Vedbæktypen. De strækker 
sig kronologisk over cirka 700 år. Villingebæk er den lokalitet i Nordsjæl
land, hvor man første gang kunne udskille den type pilespids, som siden 
hen har båret navnet. Pilespidser af Vedbæktype er opkaldt efter den 
arkæologiske lokalitet Vedbæk Boldbaner. Dateringerne baserer sig på 
pilespidsernes karakteristiske form. Dateringer ud fra oldsagsmaterialet 
suppleres gerne med kulstof-14 dateringer for at få en mere præcis da
tering. Kulstof-14 dateringer er også foretaget på Stationsvej 17-19-bo- 
pladsen og den ældste (K-4959) daterer bopladsen til 6370-6060 f.Kr. 
Denne datering fra bunden af en af madlavningsgruberne gør dette til den 
ældste kendte boplads i Vedbækfjorden.

Den ældste fase af Kongemosekulturen kaldet Blak-fasen er opkaldt 
efter en lokalitet i Roskilde Fjord. Den kendetegnes ved sine små trapez- 
formede pilespidser. Denne type er ikke fundet på bopladsen Stationsvej 
17-19  eller andre steder i Vedbækfjorden. Årsagen til dette kan være, at det 
på grund af det indstrømmende grundvand ikke har været muligt at



komme tilstrækkeligt dybt ned under udgravningerne i Vedbæk. Samtidig 
skal bopladser fra Blak-fasen nok soges submarint uden for Vedbæks nuti
dige strandlinje. De formodede ældste bopladsers nuværende undersøiske 
placering skyldes havstigningerne, som oversvømmede landet og dannede 
Vedbækfj orden.

BO PLA D SEN S KARA K TER

På trods af bopladsens ødelagte karakter på Stationsvej 17-19, kan vi alli
gevel konstatere, at der er tale om en lille boplads placeret på et næs i 
Vedbækfjordens udmunding. Derved adskiller den sig ikke fra de andre 
erkendte Kongemosebopladser fra Vedbæk, der alle er placeret i udkanten 
af Oldtidens fjord.

Jægerfolket Jægerfolket har beboet pladsen ved det nuværende Stationsvej 17-19  på
flere forskellige tider af året igennem 700 år og sporene efter det brændte 
menneske viser os, at ikke alle er taget derfra igen. De har haft en varieret 
fangstøkonomi, der er baseret på især fiskeri, idet der ses tegn på statio-
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nært fiskeri. Jagt på storvildt, små pattedyr og fugle, har også fundet sted. 
Faunamaterialet ligner det velkendte billede fra Vedbækfjordens boplad
ser. Dog er de fire hunde bemærkelsesværdige i antal.

Jægerne har opsamlet flint ved strandlinjen og produceret redskaber af 
flint og ben på bopladsen. Disse redskaber repræsenterer et typisk gen- 
standsmateriale fra Kongemosekulturen. At de har bosat sig gennem læn
gere perioder fremgår af de anlæg på pladsen som man kan knytte til de 
daglige gøremål, såsom madlavning.

Det, der især adskiller denne boplads fra de tidligere udforskede, er 
dateringen. Det er den ældste boplads fra Vedbækfjorden.

V ED BÆ K FJO RD EN S BAGLAN D

Jægerstenalderens befolkning har flyttet meget rundt i landskabet. De har 
fulgt jagtvildtet og deres færd. Ved Vedbækfjorden har de bosat sig for at 
udnytte de gode forhold for fiskeri i fjorden og på havet og muligheden 
for at jage vildt i den bagvedliggende urskov. Her er de kommet år efter år 
på bestemte tidspunkter af året, hvor der var optimale muligheder for 
fiskeri, jagt og indsamling.

I den fremtidige forskning bør der indgå en undersøgelse af, om og 
hvordan jægerfolket fra Vedbækfjorden har udnyttet indlandets ressour
cer. I deres stammebåde er de sejlet ind i fjorden og ned ad de forskellige 
åsystemer til de store indlandssøer. Her har de haft mulighed for at ud
nytte områderne omkring Furesøen og Sjælsø, der geografisk set ligger
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inde i inden for en dagsrejse. I moseområderne ved Vaserne og Sjælsø er der 
tegn på bosættelser fra jægerstenalderen.

Vedbækprojektet er fortsat et vigtigt arkæologisk forskningsprojekt, 
fordi vi her har mulighed for at få oplysninger til rekonstruktionen af en 
stenalderfjords komplekse kulturmiljø i Atlantisk tid. På grund af de gode 
bevaringsforhold og det omfattende fundmateriale er der skabt optimale 
muligheder for at registrere, udforske og rekonstruere bopladsernes pla
cering, udseende og levevilkår. Dette giver et unikt grundlag for sammen
ligning mellem såvel Vedbækfjordens forskellige bopladser som med bo
pladserne ved de andre atlantiske fjordsystemer fra Nivå og Klampen- 
borg. Her er Kongemosebopladsen på Stationsvej 17-19  en vigtig brik.

LIT T E R A T U R  OM V E D BÆ KFU N D EN E OG V E D B Æ K P R O JE K T E T  I 9 7 5 - I 9 9 8

Svend Erik Albrethsen & Erik Brinch Petersen: Gravene på Bøgebakken, Ved
bæk. Søllerødbogen 1975, side 9-60.

Svend Erik Albrethsen & Erik Brinch Petersen: Jægerfolkets grave. Skalk 5,1975, 
side 3-10.

Erik Brinch Petersen: Vedbækprojektet. Nyt og Noter fra Kulturmuseerne nr. 3,
1975, side 6-7.

Svend Erik Albrethsen, Verner Alexandersen, Erik Brinch Petersen & Jørgen 
Balslev Jørgensen: De levede og døde for 7000 år siden. Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1976, side 5-23.

Svend Erik Albrethsen & Erik Brinch Petersen: Tillfallighet räddade 7000-årig 
gravplats åt arkeologer. Forskning och Framsteg nr. 3, 1976, side 1-5.

Svend Erik Albrethsen & Erik Brinch Petersen: Excavation of a Mesolithic Ce
metery at Vedbæk, Denmark. Acta Archaeologica nr. 47, 1976, side 1-28.

Tord Bengtson: Stenaldergravplads i Vedbæk. Institut for landmåling og foto- 
grammetri. Danmarks Tekniske Højskole. Meddelelse nr. 7, 1976 side 50-51. 

Erik Brinch Petersen, Charlie Christensen, Peter Vang Petersen og Kim Aaris- 
Sørensen: Vedbækprojektet. Udgravningerne i Vedbækområdet. Søllerødbogen
1976, side 97-122.

Peter Vang Petersen: Bosættelsesmønstre i Atlantisk tid i Nordøstsjælland. Kon
taktstencil nr. 12, 1976, side 77-94.

Peter Vang Petersen: Stammebåd fra ældre stenalder. Nationalmuseets Arbejds
mark 1976, side 168.

Erik Brinch Petersen, Jens Flenrik Jønsson, Peter Vang Petersen og Kim Aaris- 
Sørensen: Vedbækprojektet. I marken og museerne. Søllerødbogen 1977, side 
113-176.

Erik Brinch Petersen, Verner Alexandersen, Peter Vang Petersen og Charlie Chri
stensen: Vedbækprojektet. N y og gammel forskning. Søllerødbogen 1979, side
2Í-97-

28



Kim Aaris-Sørensen: Atlantic Fish, Reptile and Bird Remains from the Mesolithic 
Settlement at Vedbæk, North Zealand. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk 
Naturhistorisk Forening, nr. 142, 1980, side 139-149.

Kim Aaris-Sørensen: Depauperation of Mammalian Fauna of the Island of Zea
land during the Atlantic Period. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Natur
historisk Forening, nr. 142, 1980, side 131-137.

Kim Aaris-Sørensen: Vilde dyr fra fjord og skov. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 
år siden, bd. 6, Munksgaard, 1980.

Verner Alexandersen: Knogler, tænder -  og mennesker. Stenalder -  et jægerfolk 
for 7000 år siden, bd. 4, Munksgaard, 1980.

Erik Brinch Petersen: En grav fra Jægerstenalderen. P.V.Glob (red.): Danefæ. Til 
Flendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. April 1980, side 74-75.

Charlie Christensen: Fjorden og de store skove. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 
år siden, bd. 5, Munksgaard, 1980.

Svend Aage Knudsen: Vi graver på en boplads. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 
år siden, bd. I, Munksgaard, 1980.

Svend Aage Knudsen: Livet på bopladsen. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 år 
siden, bd. 8, Munksgaard, 1980.

Erik Brinch Petersen: De døde og deres grave. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 
år siden, bd. 2, Munksgaard, 1980.

Erik Brinch Petersen: Blev de myrdet alle tre? Stenalder -  et jægerfolk for 7000 år 
siden, bd. 3, Munksgaard, 1981.

Peter Vang Petersen: Stenøkse, bue og pil. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 år 
siden, bd. 7, Munksgaard, 1981.

Poul Vestergaard: Transparenter. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 år siden, bd. 9, 
Munksgaard, 1981.

Poul Vestergaard: Lærervejledning. Stenalder -  et jægerfolk for 7000 år siden, bd.
10, Munksgaard, 1981.

Kim Aaris-Sørensen: A Classification Code and Computerized Data-Analysis for 
Faunal Materials from Archaeological Sites. Ossa, nr.8, 1982, side 3-29.

Erik Brinch Petersen, Helle Juel Jensen, Peter Vang Petersen og Kim Aaris- 
Sørensen: Vedbækprojektet. Under Mosen og Byen. Søllerødbogen 1982, side 

II7"152'Charlie Christensen: Havniveauændringer 5500-2500 f.Kr. i Vedbækområdet, 
NØ-Sjælland. Dansk Geologisk Forenings Arsskrift, 1981, side 91-107.

Charlie Christensen: Stenalderfjorden og Vedbækbopladserne -  havspejlets sving
ninger 5500-2500 f.Kr. Nationalmuseets Arbejdsmark 1982, side 169-178.

Svend Aage Knudsen: Landskab og Oldtid. Atlas over Søllerød og Lyngby-Taar- 
bæk kommuner. De historisk-topografiske Selskaber for Søllerød og Lyngby- 
Taarbæk Kommuner, 1982.

Peter Vang Petersen: Jægerfolket på Vedbækbopladserne -  kulturudviklingen i 
Kongemose- og Ertebølletid. Nationalmuseets Arbejdsmark 1982, side 179- 
189.

Kim Aaris-Sørensen: An Example of Taphonomic Loss in a Mesolithic Faunal 
Assemblage. J. Clutton-Brock and C.Grigson (eds.): Animals and Archaeology:



1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

I. Hunters and their Prey. British Archaeological Reports (BAR), International 
Series nr. 163, 1983, side 243-247.

Erik Brinch Petersen: Stenalderboplads i Vedbæk. Humaniora 5 1981-82, 1983, 
side 128-134.

Inge Bødker Enghoff: Size Distribution af Cod (Gadus morhua L.) and Whiting 
(Merlangius merlangus (L.)) (Pisces, Gadidae) from Mesolithic Settlement at 
Vedbæk, North Zealand, Denmark. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Na
turhistorisk Forening, nr. 144, 1983, side 83-97.

Peter Vang Petersen: Chronological and Regional Variation in the Late Mesolit
hic of Eastern Denmark. Journal of Danish Archaeology vol. 3, 1984, side 7-18.

Erret Callahan: Experiments with Danish Mesolithic Microblade Technology. 
Journal of Danish Archaeology vol. 4, 1985, side 23-29.

Helle Juel Jensen & Erik Brinch Petersen: A Functional Study of Lithics from 
Vænget Nord, a Mesolithic Site at Vedbæk, N E  Zealand. Journal of Danish 
Archaeology vol. 4, 1985, side 40-51.

Søllerød Museum: Vedbækfundene -  et jægerfolk for 7000 år siden. Hæfte til den 
permanente udstilling om Vedbækfundene på GI. Holtegaard, 1985.

Helle Juel Jensen: Unretouched blades in the late Mesolithic of South Scandina
via. A functional study. Oxford Journal of Archaeology nr. 5, 1986, side 19-33.

Jens Henrik Jønnson: Geokemiske undersøgelser på den mesolitiske boplads 
Maglemosegård, Vedbæk, NØ-Sjælland. Upubl. Konferensspeciale, Køben
havns Universitet, 1987.

Søren Moses: Stammebådsprojktet på Vedbækfundene 1986. Søllerødbogen 1987, 
side 148-164.

Douglas T. Price & Erik Brinch Petersen: A Mesolithic Camp in Denmark. 
Scientific America, March 1987, side 90-99.

Verner Alexandersen: The Late Mesolithic Dentition in Southern Scandinavia. 
Rivista di Antroplogia 66 (suppl.), 1988

Erik Brinch Petersen: Excavation, Documentation and Interpretation of a Meso
lithic Site from Vedbæk, Denmark. Bonsall (ed.): Proceedings of the 3rd Inter
national Mesolithic Symposium 1985, Edinburgh 1989, side 325-330.

Keld Møller Hansen: Vænget Nord. Bopladsstrukturer på mesolitiske bopladser, 
analyser af anlægsspor. Upubl. Konferensspeciale, Københavns Universitet, 
1989.

Svend Erik Albrethsen: Kvinden fra Bøgebakken. Poul Kjærum og Rikke Agnete 
Olsen (ed.): Oldtidens ansigt. Dansk Arkæologis lykønskning til Dronning 
Margrethe II på hendes 50 års dag den 16. april 1990, side 32.

Erik Brinch Petersen: L ’art et les Sepultures Mesolithiques en scandinavie Meri- 
dionale. L’adventure Humaine, 1990, Brüssel, side 188-125.

Erik Brinch Petersen: Nye grave fra Jægerstenalderen -  Strøby Egede og Vedbæk. 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1990, side 19-33 •

3°



Charlie Christensen: Stone Age Dug-Out Boats in Denmark: Occurence, Age, 
Form and Reconstruction. D.E. Robinson (ed.): Experimentation and Recon
struction in Environmental Archaeology, 1990, side 119-141.

Lykke Johansen: Vænget Nord. En sammensætningsanalyse af flintmaterialet fra 
en mesolitisk boplads i Vedbækfjorden. Upubl. Konferensspeciale, Københavns 
Universitet, 1990.

Bente Jønsson: Alfred Avnholt og de første Vedbækfund. Søllerødbogen 1991, side 
39- ó í -

Peter Vang Petersen: Eksotiske Faunarester i Kongemose- og Ertebølletid -  et 
resultat af udveksling. Flikuin 16, 1991, side 17-30.

Følgende bidrag i Birger Storgaard & Steen Hvass (red.): Da klinger i Muld -  25 
Ars Arkæologi i Danmark, 1993 : Verner Alexandersen: Tænder, side 81. Inge 
Bødker Enghoff: Kystfiskeriet, side 69. Charlie Christensen: Land og Hav, side 
20-33. Lykke Johansen: Flintsammensætning, side 50. E. Kannegaard Nielsen 
& Erik Brinch Petersen: Grave, mennesker og hunde, side 76-81.

Erik Brinch Petersen, Verner Alexandersen & C. Meiklejohn: Vedbæk, graven 
midt i byen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1993, side 61-68.

Lykke Johansen: Flint og mennesker på Vænget Nord. En sammensætningsana
lyse af flintmaterialet fra en mesolitisk boplads i Vedbæk. Upubl. Prisopgave, 
Københavns Universitet, 1993.

Inge Bødker Enghoff: Fishing in Denmark During the Ertebølle Period. Inter
national Journal of Osteoarchaeology 4, side 65-96.

Bente Jønsson: Stenalderjægerne i Vedbæk. Søllerød Museum, 1994.

Kim Aaris-Sørensen & T. Nord Andersen: Small Mammals from Danish Mesolit- 
hic Sites. Journal of Danish Archaeology 11 1992-93, 1995, side 30-38.

Charlie Christensen: The Littorina Transgressions in Denmark. Anders Fisher 
(red.): Man & Sea in the Mesolithic, 1995

Erik Brinch Petersen: Danmarks ældste Brandgrave. D.L.D. Mahler & L. Brandt 
Povlsen (red.): Red Hvad Reddes Kan. Arkæologi i Københavns Amt 1982-95, 
1996, side 14-15.

Erik Brinch Petersen: Spisekammeret i Vedbæk for 7000 år siden. Annette Rathje, 
Birger Storgaard & Lone Wriedt Sørensen (red.): Himmelsk Vin -  Jordisk 
Føde. Historiske Smagsprøver, 1997, side 139-149.

D. Perry: The Archaeology of Hunter-Gatherers: Plant Use in the Dutch Meso
lithic. Upubl. Dissertation, New York University, maj 1997.

C. Meiklejohn, Erik Brinch Petersen & Verner Alexandersen: The later Mesolit
hic Population of Sjælland, Denmark, and the Neolithic Transition. M. Zvele- 
bil, L. Domanská and L. & R. Dennell (eds.): Harvesting the Sea, Farming the 
Forest: The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region and Adja
cent Areas, 1998.



Byhomet

Byhorn, bystævne og 
bondegårde i Øverød
Øverøds seks bondegårde fra 1766 til i dag

A f Niels Peter Stilling

I mange år har Bystævnet i Øverød henligget ubemærket og uplejet i hjertet a f 
den gamle landsby. 1 1998 har Historisk-topografisk Selskab i samarbejde med 
Søllerød Museum og Søllerød Kommunes tekniske Forvaltning taget initiativ til 
restaurering a f dette levn fra  landsbyfællesskabets tid. Afhandlingen er skrevet 
som et bidrag til planen om ny indvielse a f By stævnet i forbindelse med fejringen 
a f Grundlovsjubilæet, den 5 .jun i 1999. Til bystævnet knytter sig det bevarede 
byhom i Søllerød Museums samlinger og historien om Øverøds seks bondegårde. 
Nedenstående er baseret en ar~tikel a f forfatteren, »Byhornets tale« i Lokalposten 
den 24. ju li 1990, samt et foredrag holdt fo r Historisk-topografisk Selskab på 
Flavarthigården den 9. nov. 1998.

Museumsinspektør p e t e r  s t i l l i n g  (f. 1953) er leder a f Søllerød M u
seum. Han har redigeret Søllerødbogen siden 1984/85 og senest publiceret bogen 
Danmarks Slotte og Herregårde fo r  p o l i t i k e n s  f o r l a g , 1998.

På Søllerød Museum hænger en lille kulturhistorisk perle: et horn -  ikke 
noget guldhorn og ej heller et drikkehorn eller for den sags skyld et 
tågehorn; det er et ganske simpelt kohorn, hvorfra historiens toner lyder.

Byhornet er fra landsbyen Øverød. Før det kom på museum, hang 
hornet i forstuen på Villa Gammelbo på hjørnet af Søbakkevej og Øve- 
rødvej. Fra 1917 til 1966 boede folkemindeforskeren Hans Ellekilde (1891- 
1966) i Gammelbo. Hans Ellekilde var en pioner inden for vor egns histo
rie. I 1920’erne og 30’erne redigerede han det hedengangne Holte Ju 
leblad, og fra 1940’erne til kort før sin død var Ellekilde Søllerødbogens 
dygtige redaktør og mest flittige bidragyder.1 På vejen gennem Søllerød- 
egnens historie må Ellekilde være faldet over det gamle byhorn fra Øve
rød. Efter almindelig skik blev byhornet opbevaret i et hus nær landsbyens 
centrum. Ofte var det smeden, der som landsbyens ledende håndværker 
passede på klenodiet, men i Øverød siger traditionen, at det blev opbe
varet i et af småhusene ved bystævnet, enten i den gamle skole eller måske
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Øverød byhorn med selvejerbøndernes indridsede initialer:
MOS. PMS. HPS. HOS. TOS.

CLS. ITS.
MOS = Mathias Olsen (Højbjerggård), PNS = Peder Nielsen (Havarthigård), HPS = Hans Pedersen 
(Vejlegård), HGS = Hans Gunnersen (Paradisgård) og TOS = Tønnes Olsen (Skovly).
I anden række ses CLS = Christoffer Larsen, der i 1785 købte Paradisgården af Hans Gunnersen og ILS 
for Jens Tønnesen, der i 1800 overtog Skovly efter sin fader Jens Tønnesen.
Man bemærker at såvel Peder Nielsen som Hans Gunnersen har haft visse vanskeligheder med selv denne 
simple bogstavering. På hornets bagside er indridset initialerne NOS. H. og HMS. 0 . Det sidste henviser 
formentlig til Øverød, mens personerne bag de øvrige initialer ikke kan identificeres med sikkerhed. 
(Søllerød Museum)

»Kastaniehytten« på bystævnets østside.2 I Holte Juleblad skrev Hans 
Ellekildes hustru, svenskfødte Ella Ellekilde (1889-1962), en lille artikel om 
byhornet uden dog at komme ind på, hvordan ægteparret var kommet i 
besiddelse af dette sjældne symbolrige horn fra landsbyfællesskabets tid.3 
Efter Hans Ellekildes død i 1966 blev hornet lykkeligvis reddet til Søl
lerød Museum.4

Byhornet hørte til landsbyen fra tiden før landboreformerne i slutningen 
af 1700-tallet. Hornet blev anvendt af oldermanden til at sammenkalde 
bymændene, dvs. bønderne til møde, når der skulle træffes aftaler eller 
drøftes emner af fælles interesse. I et produktionssystem, hvor man plø
jede, såede og høstede i fællesskab, og hvor de fleste beslutninger omkring 
landsbyens sociale og økonomiske liv berørte alle byens indbyggere, var 
disse fællesmøder af afgørende betydning.

Bystævnet N år byhomet kaldte, mødte bønderne op på landsbyens mødested, by
stævnet, der i reglen var placeret på den såkaldte forte. Forten lå centralt i
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Bønderne

Byens true

landsbyen omgivet af bøndergårdene. Forten var gerne indhegnet, således 
at kreaturerne ad fægangen kunne drives sammen her, når de om som
meren blev hentet ind fra overdrev eller græsningsarealer af byhyrden 
eller bommanden, ham der holdt landsbyleddet lukket.5

Byhornet kunne også anvendes til andre formål. Nok blev der kimet 
med sognekirkens klokker i tilfælde af brand. Men det var jo langt fra alle 
landsbyer, der var forundt en kirke. Man tudede derfor i byhornet for at 
advare og samkalde folk ved de hyppige og farlige brande i landsbyens 
tætliggende stråtækte gårde og huse.6

Landsbyens daglige ledelse blev varetaget af bonderne, der af deres kreds 
valgte en oldermand for et år ad gangen. Skønt bønderne som fæstebøn
der ikke ejede den jord, de dyrkede og de bygninger de beboede, havde de 
alligevel et udstrakt selvstyre inden for landsbyen. Så længe fæsterne be
talte deres afgifter, holdt fæstegården vedlige og udrettede det krævede 
hoveri på hovedgården, kunne de frit råde inden for deres landsbylav. 
Man kan således godt vove at sammenligne oldermanden med en senere 
tids sognerådsformand og i dag borgmester — ligesom mødestedet, lands
byens bystævne, kan jævnstilles med nutidens demokratiske fællesskabs 
mødested, rådhuset.

De fleste landsbyer havde et bystævne, der dog kun kunne anvendes i et 
nogenlunde vejrlig. Om vinteren og ved dårligt vejr måtte sammenkom
sterne holdes i oldermandens stuer. Oldermandens fornemste opgave var 
at lede forhandlingerne ved bystævnet. Byens husmænd og i nogle tilfælde 
endog bønderkonerne kunne deltage ved disse »stævnemøder«. Men de 
måtte stå op. Selve bystævnet var reserveret byens ledende mænd, bøn
derne, der hver havde en sten at sidde på. Stenene var lagt i en rundkreds, 
en for hver gård og i kredsens midte stod »Byens Træ«.7 Kun få steder i 
landet er bystævnerne bevaret. E t af disse er Øverøds Bystævne. Her 
ligger endnu bymændenes sten, 6 i alt, svarende til antallet af Øverøds 
gårde fra 1300-tallet og indtil den gamle landsby blev opløst ved den 
hastige forstadsudvikling i 1900-tallet.8

Øverød er den af Søllerøds landsbyer, der er blevet mest ødelagt af 
moderne bebyggelse. Skønne pletter omkring Kildevej og Søbakkevej er 
nok bevaret, men for den, der ikke kender til landsbyens historie, er 
Øverøds oprindelige landsbystruktur nærmest ubegribelig. Bydannelsen, 
hvis man kan tale om en sådan, fremtræder i dag langs en øst-vestgående 
linie langs Øverødvej. Men det Holte, der langsomt har ædt sig ind på 
Øverød fra vest, er en ny villaby, opstået efter 1900. Her var ingen vej, før 
stationen blev anlagt i 1864. Og mod øst i retning af »det rigtige« Holte,
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Bystævnet omkring 1920. De to smukke huse eksisterer endnu. Huset til højre »Kastaniehytten« var i 
mange år bageri, i dag tilhører det arkitekten Henrik Høck.

Bystævnet blev af en rejsende på Søllerødegnen beskrevet således i 1825: »I den til Søllerød grændsende 
bye Øverød findes ligeledes et usædvanligt stort gadetræ omkring hvilket er anbragt 6 vældige stene for byens 6 
gårdmand, for at de her kunne tage sæde, når der i byens anliggender blev tudet til stevne«. Gadetræet var et 
prægtigt gammelt lindetræ. »Byens Træ« havde oprindeligt en symbolsk betydning og blev formentligt 
jævnligt udskiftet, når det blev for stort. Da bystævnet i 1800-tallet mistede sin oprindelige betydning, lod 
man træet vokse og allerede i 1850’erne var det hult. Træet blev fældet omkring 1900 og stenene lagt ud på 
Øverød Mark. Herfra blev 5 af de originale sten reddet på initiativ af sognerådet i marts 1909. Og istedet 
for at ende som fyldsten på Kronborg, blev de bragt tilbage til deres oprindelige plads og en ny lind blev 
plantet. (Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune)

nu GI. Holte, krogede vejen sig langs Kirkeskovens stengærder. Den nu
værende snorlige vej blev først bygget 19 11-19 27.

Landevejsbyen Øverød var før denne udvikling rigtignok en landevejsby, men lande
vejen gik syd-nord tværs gennem byen forbi centrum, forten, hvor by
stævnet i dag ligger i yderste beskedenhed. Mod syd kan vejen endnu 
genkendes i Søbakkevejs smukke forløb ned forbi Søllerød Sø med fattig
hus og skole og op til kirkebyen Søllerød ad den stejle, men indtil langt 
ind i 1800-tallet vigtige transportvej, hulvejen mellem »Søllerød Slot« og
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Vor tids sogneråd, 
kommunalbestyrel
sen, har i 1998 be
sluttet at gøre en 
indsats for istand
sættelse af det 
gamle bystævne i 
anledning af 
Grundlovens 150 
års jubilæum, 5. juni 
1999. Bystævnet er 
her fotograferet af 
forfatteren i 1988. 
Lindetræet ser ikke 
så stort ud, men det 
er formendig det 
træ, der efter me
gen debat blev 
plantet i 1918. 
(Byhistorisk Arkiv)

Sollerod Kirkegård. Mod nord fra bystævnet blev vejen ødelagt omkring 
i960. Her lå indtil 1959 Øverøds fornemste bygning, landstedet Suhms- 
minde, der måtte lade livet til fordel for det nye etagebyggeri. Dermed 
blev landevejen også skåret væk. Den del der løb gennem landsbyen er i 
dag reduceret til et lukket vejstykke, der ender ved en trappe. Ruders- 
dalsvejs linieføring herfra mod nordvest er resterne af den ældgamle alvej. 
Vejen krydsede igennem Øverød ved bystævnet, i landsbyens hjerte om
givet af byens seks bondegårde.

Bystævnet på Øverød Torv blev som bystævner overalt i landet anvendt 
til at diskutere alle slags fællesspørgsmål. Foruden dyrkningsfællesskabets 
landbrugsmæssige gøremål debatteredes de kongelige forordninger om 
landbrugets tarv. Man afgjorde gældsspørgsmål og ejendomstvistigheder, 
man fordelte husmændenes jordlodder, samlede ind til de fattige, udviste 
de besværlige og dovne, drak sig en pot brændevin eller to og planlagde, 
hvornår der skulle være fest i landsbyen, og hvem der næste gang skulle 
forhandle om adgangen til overdrevet ved Rude Skov med de besværlige 
bonder i nabolandsbyen (Gl.)Holte.

Byhomets navne Med landboreformerne mistede bystævnet snart sin betydning som møde
sted for politiske og økonomiske spørgsmål. På Søllerødegnen, som til
hørte Københavns Amts Rytterdistrikt, og hvor jorderne blev admini-
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i. Vue de Øverød, 
malet af den hol
landske indvandrer 
J.F. de Jonquiéres i 
sommeren 1798. 
Motivet er malet 
fra Søllerød Kirke
skov med hulvejs- 
skrænten tv., Søl
lerød Sø i centrum 
og Øverøds endnu 
ikke-udflyttede 
gårde th.
(Søllerød Museum)

streret fra Dronninggård, indførtes selvejet ved kongelig resolution den 
6. maj 1766. I løbet af sommeren 1766 blev enslydende såkaldte arvefæ
steskøder læst op for sognets bønder i Kirken i Søllerød.9 Skøderne var 
udstedt af amtsforvalter og forvalter på Frederiksdal og Dronninggård 
Frederik Ludvig Lemwigh. Arvefæstet betød, »at ejendomsretten til Vores 
bøndergods under Københavns Rytterdistrikt være sig ligsåvel jorden eller grun
den, som bygningerne, til nuværende fæstere... overdragef. Med privatiserin
gen af bondegårdene var fællesskabets tid forbi. Hele ideen bag refor
merne var jo netop at effektivisere jorddyrkningen på klart adskilte par
celler. Udskiftningen af Øverødbøndernes jorder blev gennemført alle
rede i 17 7 111, og i løbet af de næste generationer blev gårdene udflyttet fra 
landsbyen til de pågældende gårdes jorder.

At der fortsat var behov for en eller anden form for fællesstyring af
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Øverød blev opmålt i forbindelse med den ny (endnu eksisterende matrikel) i 18 11 af N. Lyngbye. På 
kortet ses 3 af byens 6 gårde. Matr. nr. 5 og 6, Højbjerggård og Havarthigård, lå endnu på deres op
rindelige plads, mens nr. 2,3, og 4, Vejlegård, Paradisgård og Skovly, var blevet flyttet et lille stykke uden 
for landsbyen. Den først udflyttede gård, matr. nr. 7, Rygård, lå et stykke længere væk fra landsbyen mod 
nordøst, ved grænsen til Holte.

Kortet viser den oprindelige indkørsel til byen fra nordvest, nu Rudersdalsvej. Landstedet Suhmsminde 
lå ved indkørslen til byen, og vejen passerer herefter byens forte, med bystævne og skole, for at forsætte 
sydpå via den nuværende Søbakkevej. Husene på bystævnets sydside og de første huse langs Søbakkevej, 
bl.a. bysmedien, er bevaret endnu i dag. (Byhistorisk Arkiv)

landsbyens anliggender, er de indridsede navne på Øverøds Byhorn et 
indirekte bevis på. Som anført måtte bønderne have deres skøder læst op i 
kirken. Enkelte af Søllerøds bønder kunne måske nok læse de religiøse 
tekster. Men skrivefærdigheden var ikke stor. Det var stolte gårdejere, de 

De første selvejere fleste var første generations selvejere, der i årene efter 1766 ridsede deres 
navnetræk i det gamle byhorn. Deres initialer læses som: M OS. PN S.
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Dette hyggelige 
lille maleri af Her
man Ipsen viser ud
sigten mod Øverød, 
1847, malet fra Vej
legårdens marker 
mod øst. I baggrun
den th. er det Kir
keskoven og fjer
nere bevoksningen 
omkring (GI.) Hol- 
tegård. De strå
tækte tage tilhører 
Øverøds småhuse, 
mens man tv. for
mentligt skimter 
konturerne af går
den Skovly. 
(Maleriet tilhører 
komponisten, pro
fessor Jørgen Jer- 
sild)

HPS. H G S. TO S. / CLS. ITS. Det er Øverøds ledende mænd i slutningen 
af 1700-tallet, vi her møder, den besiddende klasse, der markerer sig for 
eftertiden på det gamle byhorn.

Før vi ser nærmere på hvem, der gemmer sig bag initialerne er det værd 
at huske på, at der ved landboreformernes privatisering af fæstegårdene 
og den følgende samling af bøndernes jorder, udskiftningen, var en række 
tabere, faktisk en hel del, nemlig hele husmandsgruppen. Hvor de sidste 
før havde dyrket landsbyjorden i fællesskab med bønderne, blev husmæn- 
dene nu skubbet ud på de marginale jorder. Den bedste jord sikrede 
selvejerbønderne sig naturligvis. Husmændene blev henvist til de sandede 
yderposter mod Rudeskov og Høje Sandbjerg eller som i Nærum, hvor 
husmændene pludselig omkring 1790 blev indlemmet i den jordløse dag
lejerklasse.12

N år byhornet kaldte i årene efter 1766, mødte fra h ø j b j e r g g å r d  M a
thias Olsen (M O S = Mathias Oles søn), fra h a v a r t h i g å r d e n  Peder Nielsen 
(PN S), fra v e j l e g å r d  Hans Pedersen (HPS), fra p a r a d i s g å r d e n  Hans Gun- 
nersen (H GS) og fra s k o v l y  Tønnes Olsen (TOS). Ejerforholdene på den 
sidste Øverødgård, r y g å r d , var temmelig uklare på den tid. I øvrigt blev 
ejendommen udflyttet på sine marker langt fra bystævnet i forbindelse 
med udskiftningen, så måske havde ejeren derude, Christoffer Christensen, 
ikke hørt hornets kalden den dag, de andre besluttede at indridse deres 
navne. T il gengæld sørgede siden Christoffer Larsen (CLS), der i 1785
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Øverøds seks gårde

Øverød 1766

Udsigt over det centrale Øverød 1903. 1 forgrunden til venstre skolen ved bystæv
net. Den høje skorsten på den lille tilbygning kaldtes i folkemunde »Blåtårn«. På 
dette tidspunkt benyttedes den gamle skole til boligformål, og den nedbrændte i 
januar 1904.

Den moderne, tårnprydede murstensskole, der her ses som landsbyens domi
nerende bygning, blev opført 1901-02 på Øverøds højeste punkt, hvor Højbjerg
gård oprindeligt havde ligget. (Byhistorisk Arkiv)

købte Paradisgården af Hans Gunnersen (H G S), for at få sine initialer 
indridset sammen med Tønnes Olsens søn Jens Tønnesen {ITS). Den sidste 
arvede først Skovly i år 1800.

I det følgende skal vi forsøge at følge ejerne på de seks Øverødgårde frem 
til gårdenes nedlæggelse som landbrugsbedrifter i 1900-tallet. A f nem- 
hedsgrunde anvendes som gennemgående gårdbetegnelse de gårdnavne, 
der for de flestes vedkommende først opstod i 1800-tallet, med tilhørende 
matrikelnummer i henhold til matrikuleringen 18 11.

Øverøds første selvejerbønder i 1766 var:
Hans Pedersen (på byhornet HPS). Hans gård blev registreret som nr. 3 i 
1766. Gården kaldes siden v e j l e g å r d , matr.nr. 2 af Øverød. Navnet skyl
des gårdens beliggenhed med marker vest for Øverød by ned til ejerlavs- 
skellet ved Vejle Sø. Vejle betyder »bro« og henviser til Kongevejens 
overgangssted over det moseagtige område mellem Vejle Sø og Søllerød 
Sø.
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Øverød ejerlav 
1811, tegnet efter 
N. Lyngbyes origi
nale matrikelkort af 
Jens Johansen. 
(Søllerød Museum)

Gunner Pedersen (ses ikke på byhornet). Hans gård blevet registreret som 
nr. 5 i 1766. Gården kaldes siden p a r a d i s g å r d e n , matr.nr. 3 af Øverød. 
Gårdens navn hidrører fra en lille skovstrækning, Paradiset, i Rude Skov 
umiddelbart inden for det skovskel, der grænser op til gårdens jorder i det 
nordvestlige Øverød.

Peder Pedersen (ses ikke på byhornet). Hans gård blev registreret som nr. 6 
i 1766. Gården havde flere navne i forrige århundrede. Fra midten af 
1800-tallet kaldtes den s k o v l y , matr.nr. 4 af Øverød.

Mathias Olsen (på byhornet MOS). Hans gård blev registreret som nr. 1 i 
1766. Kaldtes siden h ø j b j e r g g å r d , matr.nr. 5 af Øverød. Navnets skyldes 
gårdens oprindelige beliggenhed på landsbyens højeste punkt, hvor den 
nu nedlagte Øverød Skoles bygning -  opført 1901-1902 -  ligger i dag.

Peder Nielsen (på byhornet PNS). Hans gård blev registreret som nr. 2. 
Siden kaldt h a v a r t h i g å r d , matr.nr. 6 af Øverød. Navnet Havarthi hen
viser til en senere ejers, fra 1804, oprindelsessted, Rødovre (Awarta/æ).



Ved overdragelse af selvejerskoderne i 1766 blev der ikke registreret no
gen ejer på den daværende gård nr. 4. (senere matr.nr.7 ,  r y g å r d ). I Kilde
materialet betegnes de nye ejere slet og ret som »Øverøds Udflyttere«.

Vejlegård

Øverød bys matr.nr. 1 er den gamle landsbyskole, der lå på vestsiden af 
bystævnet og først blev nedrevet efter en brand i begyndelsen af 1 9 0 0 -  

tallet. Matr.nr. 8 er r u d e r s d a l  k r o , den yderste bygning i Øverød bylav 
og den ældste kro ved Kongevejen.'3 Endelig skal nævnes matr.nr. <?, 
SU H M SM IN D E, historikeren P. F. Suhms ( 1 7 2 8 - 1 7 9 8 )  landsted på nordsiden 
af bystævnet, der sørgeligt nok blev nedrevet i 1 9 5  9 . 14

Matr.nr. 2 :  v e j l e g å r d

1 7 6 6 :  Hans Pedersen
1 7 8 4 :  Didrik Hansen
1 8 2 4 :  Jacob Didriksen
1 8 5 9 :  Anders Jacobsen ( 1 8 3 9 - 1 9 1 8 )

1 9 2 0 :  Udstykning påbegyndes
1 9 2 7 :  Gården nedbrænder, genopbygges ikke, jorden udstykkes.

Ejerforholdene på landsbyens betydeligste gård, Vejlegård, var uhyre sta
bile. Fire slægtled ejede gården frem til umiddelbart før dens nedlæggelse 
som landbrug. Gårdens jorder lå på vestsiden af byen og strakte sig ud til 
ejerlavsgrænsen til Dronninggårds domæner, mod nordvest grænsede den 
op til Rudersdals Kros jorder, og mod nord var naboen Paradisgårdens 
marker. Hans Pedersens gård lå oprindeligt på vestsiden af Bystævnet, 
men blev som den første gård efter Rygård flyttet ud på sine marker, ca. 
1 0 0  m øst for landsbykernen. Det skete omkring 1 7 7 5 ,  hvor en firlænget 
gård blev opført midt på marken med vid udsigt over Søllerød Sø. Den lå 
omtrent over for det sted, hvor Vejlegårdsvej i dag munder ud i Øverød- 
vej.

Vejlegård blev brandforsikret i januar 1 7 7 5 .  Den bestod da af fire læn
ger. Nordfløjen var hovedbygningen, et 11  fag langt hus med lerklinede 
vægge, ege-bindingsværk og stråtag. Der var to stuer og et kammer for
uden køkken med åbent ildsted og et bryggers. I forlængelse af hoved
bygningen lå et selvstændigt tørvehus med vognremise. Mens hovedbyg
ningens bindingsværk var fornemt egetræ, var de øvrige fløje mere be
skedne bygninger opført med traditionelt spinkelt sjællandsk, tjæret bin
dingsværk.15 Østfløjen var lade og kostald. I sydfløjen var foruden lade 
indrettet fåre- og hestestald, mens den lille vestfløj var indrettet dels til 
brændehus, dels med en aftægtsbolig med eget køkken med åbent ild
sted.'6



Suhmsminde foto
graferet i slutnin
gen af i95o’erne af 
J. Gørløv. Gørløv 
var vicevært på de 
nyopførte etage
ejendomme ved 
Øverødvej fra hvis 
tag det unikke far
vefoto er optaget. I 
baggrunden anes 
Øverød Skoles tårn. 
Suhmsminde, der 
var ejet af kommu
nen, blev anvendt 
til boligformål ind
til nedrivningen 
r959-

Gårdens første selvejer, Hans Pedersen, blev i 1784 afløst af sin søn 
Didrik Hansen. Denne drev gården i 40 år frem til 1824. Vejlegård ned
brændte i sommeren 1820, men blev straks genopført. Stuehuset blev ved 
den lejlighed udvidet til 17 fag, med fire stuer og forstue. Den nyopførte 
gård blev indrettet på en måde, der vidnede om en stigende velstand i det 
københavnske opland. Ydermurene blev rejst med stampet ler, og de 
gamle lergulve blev i hele to stuer afløst af bræddegulv, engelske vinduer 
og fyldningsdøre blev indsat, og der blev indrettet to køkkener i det lange 
hus. Det var således en smuk og velstående gård, sønnen Jacob Didriksen 
arvede i 1824. Fra ham passerede slægtsgården videre i 1859, hvor sønnen, 
den første selvejers oldebarn, Anders Jacobsen (1839-1918) blev Vejle
gårds sidste gårdmand. Anders havde en søster, Johanne Jacobsdatter 
(1829-1903), der siden blev kendt som Hanne Nielsen, Danmarks berømte
ste bondekone i kraft af sit virke som osteproducent på Havarthigård.

Efter Anders Jacobsens død begyndte udstykningen af Vejlegårds jorder 
langs stationsvejen til Holte, Øverødvej, og den 3. marts 1927 nedbrændte 
den firlængede stråtækte gård for aldrig siden at blive genopført.'7
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Vejlegård var Øverøds fornemste gård, ejet af 4 slægtled fra selvejets indførelse 1766 til 1918. Gården lå 
smukt med udsigt over Søllerød Sø i syd og omgivet af sine marker, der strakte sig helt ned til Dron
ninggård ejerlav ved Vejlesø i vest. Den firlængede gård vi ser her blev opført efter en brand i 1820.

Maleriet, der nu ejes af Søllerød Museum, er malet af Axel Schovelin omkring 1873 i anledning af 
Hanne og Hans Nielsens sølvbryllup på Havarthigården. En plakette på guldrammen melder følgende: 
»Erindring til HANNE N IELSEN  a f hendes fødegård fi~a datter og svigersøn, d. n.sept. 1873«.

Paradisgård Matr.nr. 3: p a r a d i s  g å r d

1766: Gunner Pedersen 
1780: Hans Gunnersen 
1785: Christoffer Larsen 
18 11: Morten Christoffersen
1865: Jorgen Mortensen (1828-1889), videredrevet af enken til 
1897: Nedbrændt og ikke genopbygget.
1898: Jorden erhverves af A .F .Ibsen og udstykkes. En nyopført herskabs

villa kaldes Paradisgården.
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Maleren Axel Schovelin (1827-1893) blev i 1851 gift i Søllerød Kirke med Oline Hansigne Moos, datter af 
Søllerøds kroholder. Schovelin blev dermed en af Søllerødegnens flittige malere. Ved siden af bestillings
arbejderne for Øverøds bønder, kender vi en snes billeder fra hans hånd. Det her gengivne, malet omkring 
1874, viser den nyanlagte grusvej over Vejlegårds marker til stationen i N y Holte. Markvejen følger den 
nuværende Øverødvejs forløb. På den grønne mark th. ligger i dag Søllerød Kommunes biograf »Repri
sen«. I det fjerne th. ses Søllerød Kirke og præstegård og ved enden af Søllerød Sø fattighuset, Drewsens 
Hospital. (Søllerød Museum)

Gunner Pedersen drev sin gård i 14 år som selvejer, før han i 1780 over
drog den til sønnen Hans Gunnersen, der imidlertid allerede i 1785 solgte 
gården videre uden for slægten til Christoffer Larsen. Herfra gik gården 
videre i samme slægt, indtil den i slutningen af 1800-tallet ophørte som 
landbrugsbedrift. Gården, der oprindeligt lå på bystævnets nordøstside, 
nedbrændte den 24. juni 1810, hvorefter en ny gård blev opført ude på 
marken på vestsiden af den nuværende Vestre Paradisvej. Året efter blev 
gården overtaget af den ældste søn Morten Christoffersen (1786-1865).
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Skovly

De to slægter fra Vejlegård og Paradisgård, betegnet som henholdsvis 
Didriksen-slægten og Mortensen-slægten, var i 1800-tallet Øverøds do
minerende bondefamilier. Deres born kom før eller siden til at regere på 
samtlige Øverøds gårde. Efter Morten Christoffersens død blev gården i 
1865 overtaget af sønnen Jørgen Mortensen (1828-1889). Efter Jørgen 
Mortensens død blev gården drevet videre nogle få år af hans enke, før 
hele herligheden nedbrændte i 1897.

Jorden blev året efter erhvervet af den kendte spekulant A .F.lbsen  
(1839-1899), der sammen med broderen C.L.Ibsen (1837-1917) opkøbte 
Nordegnens »ledige« bondegårde og gennemførte omfattende udstyk
ninger i Gentofte, Lyngby, Gladsaxe og Søllerød Kommuner.18 Herude 
foregik brødrene Ibsens udstykninger efter gårdslagtning af Fogedgården, 
Attemosegård, Larsengården og Paradisgården. Udstykningen af Paradis
gårdens jorder i 1898 var begyndelsen til den senere tætte villabebyggelse 
i Øverød, Paradiskvarteret.

Matr.nr. 4: s k o v l y  

1766: Peder Pedersen 
1775: Tønnes Olsen 
1800: Jens Tønnesen 
1810: Chr. Lange, justitsråd
1828: Hans Pedersen (død 1842, videreført af enken) 
i860: Peter Hansen (1831-1883)
1874: solgt og fra ------
1891: i Hanne og Hans Nielsens slægts eje -  Julius

Jacobsen -  Ane og Jens Ole Jensen -  Marinus Christensen 
1952: Solgt til udstykning

Peder Pedersen overtog fæstegården i 1754 efter en Søren Christensen. I 
1766 blev han selvejer, men knapt 10 år senere i marts 1775 nedbrændte 
gården ved en af de hyppige bybrande i Øverød. Heldigt for ham havde 
han netop i januar 1775 ladet gården brandforsikre.19 Gården blev genop
ført umiddelbart nord for landsbyen på den plads der endnu optages af en 
senere opført gårdbygning. Selv ønskede Peder Pedersen ikke at drive 
gården videre. En del af forsikringssummen blev anvendt til opførelse af 
et aftægtshus på gårdens jorder, mens selve den nye gård blev overtaget af 
den unge Tønnes Olsen (født 1750). Jorderne strækker sig fra landsbyen i 
syd til skov-, amts- og ejerlavsgrænsen i nord ved Rude Skov. De ujævne 
grænsedragninger ved udskiftningen mellem naboerne på matr.nr. 3 (Pa
radisgården) og matr.nr. 5 (Højbjerggård) genfindes endnu i dag i form af
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Desværre kendes ingen fotografier eller malerier af den i 1897 nedbrændte Paradisgård. Efter branden 
blev gårdtomten med landbrugsarealer erhvervet af grundopkøberen A.F. Ibsen, der opførte bygningen 
tv. i billedet og påbegyndte udstykningen af sommerhusgrunde i »Paradiset«. Da Volmer Fugl malede 
dette maleri i 1912 fandtes der tydeligvis stadig landbrugsarelaer på Paradisgårdens gamle marker. 
(Søllerød Museum)

stengærder og krogede vejforløb i det nordlige Paradiskvarter, og er må
ske de sidste rester af grænsen til det store Holte Overdrev op mod Rude- 
skov.

Tønnes Olsens ældste søn, Jens Tønnesen overtog gården 23 år gammel 
i år 1800. Men i 18 10  fik han et tilbud han ikke kunne afslå, idet justitsråd 
Christian Lange ønskede at købe gården og indrette den som lystgård til 
sin søn. I 18 14  blev stedet overtaget af sønnen H.W .Lange, der pietets- 
fuldt opkaldte gården efter sin fader: »Langesminde«. I 1828 kom gården 
tilbage i lokale bondehænder, da en søn fra Trørødgård, Hans Pedersen, 
købte Langesminde. Han var gift med en datter af en af egnens nye 
storbønder, fynboen Rasmus Nielsen fra Nærum. Birthe Rasmusdatter 
(1801-1886) hed bondepigen, der overlevede sin mand i 44 år. Hans Pe-
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Bindingsværksgår- 
den Skovly blev 
omkring 1870 fuld
stændigt ombygget 
af gårdmand Peter 
Hansen. Stuehuset 
fik to etager i røde 
mursten fra Havar- 
thigårdens teglværk 
og skifertag. Dertil 
kom to nybyggede 
hvidmalede brede 
staldbygninger. Fo
tografiet er fra 
I9I9-
(Byhistorisk Arkiv)

dersen døde kun 42 år gammel i 1842. Birthe forsøgte at føre gården 
videre sammen med den ældste søn Niels Peter Hansen. Men gårdmands
sønnen ejede ikke evnerne for landbrug og endte med at blive sendt til 
Amerika.20 Gården solgte Birthe Rasmusdatter i i860 til gårdmand Peter 
Hansen, der ikke tilhørte familien.

Peter Hansen (1831-1883) var den første af Øverøds storbønder, der 
blev formand for sognerådet. Hermed blev han bindeled mellem det 
gamle samfunds oldermandsfunktion og det moderne samfunds borgme
ster.21 Peter Hansen bestred embedet i et år i 1868, før han overlod den 
ansvarsfulde post til den lokale »herremand« Sophus Anthon G. von Ro
sen fra Henriksholm i Vedbæk. Inspireret af Hanne og Hans Nielsens nye 
Havarthigård, som de lod rejse i 1865, nedrev Peter Hansen omkring 1870 
de gamle bindingsværksbygninger på Langesminde og opførte en ny mur- 
stensgård, som herefter blev kaldt Skovly. I 1874 arvede han sin svigerfa
ders gård i Bregnerød, hvorefter Skovly blev solgt. Efter forskellige ejer
skift kom gården tilbage til Øverods gårdmandsslægter, da Hans Nielsen 
til Havarthigård i 1891 købte gården og overlod den til sin nevø, Julius 
Jacobsen fra Vejlegård.22 Gården forblev i slægtens eje indtil 1952, hvor 
den blev solgt til udstykning. Først omkring i960 blev udstykningen gen
nemført med 17 1 parceller. Hovedbygningen blev overtaget af køleskabs- 
fabrikken Danmax. Skovlys hovedbygning fra 1870 har siden 1974 tilhørt 
firmaet Knud Wexøe i industrikvarteret omkring den gamle bondegård på 
Skovlytoften.
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Gården Skovlys ho
vedbygning og 
staldbygninger eksi
sterer den dag i 
dag, nu som firma
domicil i industri
kvarteret ved Skov- 
lytoften. Gårdbyg
ningerne er ikke 
blevet kønnere med 
årene. Foto nov. 
1998, Ole Tage 
Hartmann.
(Sollerød Museum)

Højbjerggård Matr.nr. 5: h ø j b j e r g g å r d

1766: Mathias Olsen
1787: Ole Larsen (svigersøn ?)
1850: Hartvig Mortensen (1820-1905), køber gården af O L ’s enke 
1906: Laurids Beck, myrdet 1908 
19 11: Jens Ole Jensen
1925: Dansk-amerikaneren Gorm (George) Rasmussen 
1959: Udstykning påbegyndes 
1970: Gården nedrives

Ved tildelingen af arvefæsteskøder i 1766 blev Mathias Olsens gård regi
streret som byens største, hvad hartkornstilliggendet angik.23 Ved brand
taksationen 1775 blev Mathias Olsens gård sat til 800 rigsdaler i værdi. 
Bygningen på højdedraget oven for den nuværende Søbakkevej bestod da 
af et mod landsbyen, vestvendt stuehus i bindingsværk med stråtag, med 
en stue, to kamre, køkken med kobberkedel til brygning, åben skorsten, 
bageoven og maltkølle. Sammenbygget med stuehuset var et brænderum 
og en vognport. Mod syd lå ladebygningen med stald og port mod den 
sydgående vej. Staldbygningen vendte mod øst, mens nordfløjen i det 
firlængede gårdkompleks husede lade og lo. På gårdens grund var endvi
dere et aftægtshus.

Mathias Olsen overlod gården til Ole Larsen omkring 1787: Dette år 
registreres den ugifte Ole på 26 år som bosat i Mathias Olsens husstand.24
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Højbjerggård havde kun tre ejere mellem 1766 og 1906. Efter bybranden i 1819 lod gårdmand Ole Larsen 
gården udflytte fra landsbyens højeste punkt ovenfor Søllerød Sø. Den store, meget fornemme bindings- 
værksgård på markerne nordøst for Øverød fik siden tilføjet nogle ret grimme tilbygninger, således at 
beslutningen om at nedrive gården ikke var så svær at træffe i 1960’erne, da behovet for moderne skoler 
trængte sig på. Her er gårdkomplekset fotograferet fra øst i 1969 kort før nedrivningen. Fotografen er 
Øverød Skoles inspektør Knud Weise, der åbenbart har villet udforske terrænet, hvor »hans« ny skole 
Skovlyskolen blev opført. Skovlyskolen afløste 1970 murstensskolen i Øverød fra 1902, og Knud Weise 
blev den ny skoles første skoleinspektør. (Søllerød Museum)

14 år senere, ved folketællingen 1801 har den da 41-årige Ole Larsen med 
sin kone Karen overtaget Højbjerggård, mens den 65-årige enkemand 
Mathias Olsen »nyder undentag« (aftægt) i egen husstand på gården.25

Højbjerggård lå tag ved tag med gård nr. 6 (Harvarthigård) i landsbyens 
østlige del. En brand den 22. juni 1819 jævnede de to gårde med jorden. 
Ole Larsen lod herefter sin gård udflytte på sin noget krogede mark, der 
endte i en spids i landsbyen og derfra bredte sig mod nordøst omgivet af 
Havarthigårds og Rygårds jorder på østsiden, overdrevet og husmands
lodder mod nord og Skovlys marker på vestsiden.

Ole Larsen døde i slutningen af 1830’erne, hvorefter hans unge enke af
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Hojbjerggård blev 
nedrevet i januar
februar 1970. Til 
venstre ses den 
ødelagte portfløj, 
som var gårdens 
mest bevaringsvær- 
dige bygning. På 
gårdtomten opfør
tes Skovlyskolen, 
der burde have 
heddet Højbjerg- 
gårdskolen. Foto 
febr. 1970. 
(Byhistorisk Arkiv)

andet ægteskab førte gården videre. I 1850 blev gården købt af Hartvig 
Mortensen (1820-1905), næstældste søn fra Paradisgården. Hermed kom 
Mortensen-slægten i besiddelse af tre af Øverøds seks gårde. Hartvigs 
eneste søn døde i 1894, og efter Hartvig Mortensens død blev gården 
solgt til en »indvandret« landbruger Laurids Beck. Beck, der var nevø til 
Indre Missions bannerfører Vilh. Beck, ønskede at indføre moderne, kri
stelige principper på gården. Han androg sognerådet om at oprette en 
afholdsrestauration og anvendte udenlandsk, fortrinsvis østeuropæisk ar
bejdskraft i sit landbrug. En af disse, en russisk revolutionær, kaldet Bu- 
lotti, myrdede den gode gårdejer i 1908.26 Dermed blev det -  til stor 
lettelse for sognerådet -  ikke til noget med afholdsrestaurationen.27 Går
den kom atter tilbage i Øverødslægters hænder, da Hanne Nielsens svi
gersøn Jens Ole Jensen overtog den ulykkesramte gård.

Den fortjenstfulde dansk-amerikaner Gorm Rasmussen (1872-1936) 
overtog Højbjerggård i 1925. Gorm Rasmussen købte siden nabogården 
Rygård (1928) og Egebækgård i (Gl.)Holte omkring 1930. Alle steder blev 
erhvervet for deres kvaliteter i det åbne landskab. Udstykningerne fandt 
først sted efter Gorm Rasmussens død. Højbjerggårds smukke bindings
værksbygninger tjente i 1950’erne og 6o’erne som rideskole, mens stadig 
større områder omkring den historiske gård blev opslugt af de gode tiders 
parcelhusbyggeri.28 I februar 1970 blev den firlængede gård nedrevet til 
fordel for betonskolen Skovly, der rettelig burde have heddet »Højbjerg- 
gårdskolen«.
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I forbindelse med Hanne og Hans Nielsens sølvbryllup på Hanne Nielsens fødselsdag den n . sept. 1873 
lod datteren og svigersønnen maleren Axel Schovelin udføre to malerier af forældrenes fødegårde. På det 
tidspunkt havde Hans Nielsen dog ladet sin fødegård nedrive (1864). Schovelin havde malet billeder på 
egnen siden 1850, så måske er det idylliske billede af den stråtækte Havarthigård ikke ramt helt ved siden 
af. (Søllerød Museum)

Havarthigård Matr.nr. 6: h a v a r t h i g å r d

1766: Peder Nielsen 
1804: Niels Hansen 
1847: Hans Nielsen 
1903: Ane og Jens Ole Jensen
1912: Bortforpagtet til Fr. Clausen (1889-1962), gift med Anna Jacobsen. 
1923: Fr. Clausen køber gården 
1956: Vognmand Axel Sørensen 
1973: Holte Borgerhus
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Den unge Johanne 
Jacobsdatter = 
Hanne Nielsen ma
let af en ukendt 
maler omkring 
i860. Hanne Niel
sen blev født den
il .  sept. 1829 på 
Vejlegård i Øverød 
som ældste datter af 
gårdmand Jacob 
Didriksen og hustru 
Ane Kirstine An- 
dersdatter. Hun 
blev gift på sin 18 
års fødselsdag 1847 
med den ældste 
gårdmandssøn fra 
Havarthigård i 
Øverød, Hans 
Nielsen. Sammen 
blev ægteparret 
nogle af egnens 
mest fremgangsrige 
landbrugere, og 
Hanne opnåede in
ternational berøm
melse for sine oste
produkter.

Peder Nielsen, der fik selvejerskøde på fæstegården i 1766 var en dygtig 
bonde. Han havde imidlertid ingen børn til at overtage gården, og efter 
næsten 40 år som selvejer solgte han den gamle gård, der lå side om side 
med Højbjerggård øst for bystævnet i 1804. Køberen, Niels Hansen, kom 
fra Brønshøj, men var født i Rødovre. Det gamle latinske navn for føde
stedet medbragte han til sin ny gård som blev kaldt Avarta-gård = H a
varthigård.

Niels Hansens gård nedbrændte sammen med nabogården i sommeren 
1819. Den foretagsomme gårdejer lod gården genopføre et stykke øst for 
landsbyen ved Kirkeskoven. Herfra bredte gårdens marker sig mod øst 
langs skovdiget til ejerlavsgrænsen ved (GI.) Holte. Havarthigårdens mar-
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I takt med frem
gangen på Havar- 
thigård kunne man 
ikke »nøjes« med 
den simple firlæn
gede stråtækte bin- 
dingsværksgård. I 
1864 lod Hans 
Nielsen sin føde
gård nedrive og op
førte med de bedste 
mursten fra eget 
teglværk den endnu 
eksisterende mur- 
stensgård. Her gen
givet på en akvarel, 
der befinder sig i en 
mappe med minder 
fra Havarthigård i 
Hanne Nielsens 
privatarkiv. 
(Byhistorisk Arkiv)

ker øst for hovedbygningen indgår i dag i den fredede Søllerød Natur
park.

Sønnen Hans Nielsen (1822-1902) overtog Havarthigård i 1847, og året 
efter blev han gift med datteren fra Vejlegård (Jo)Hanne Jacobsdatter på 
hendes 19 års fødselsdag. Det blev indledningen til over 50 års blom
strende virke på Havarthigård. Hanne Nielsen sørgede for osten, mens 
Hans Nielsen ved siden af landbruget drev et betydeligt teglværk og enga
gerede sig i det kommunalpolitiske liv.29
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Rygård

Den driftige gårdmandsfamilie lod i begyndelsen af i86o’erne den 
gamle stråtækte gård nedrive til fordel for en murstensgård i tidens for 
landbrugsbyggeri karakteristiske lidt formelle klassiske stil. Gården, der 
blev opført af gule og røde sten fra Hans Nielsens eget teglværk, stod 
færdig i 1865.

Datteren Ane og svigersønnen Jens Ole Jensen arvede gården i 1903. 
Herfra overgik Havarthigård i 1912 som forpagtning til fynboen Frederik 
Clausen, der samme år blev gift med Anna Jacobsen, datter af Julius Ja 
cobsen til Skovly. Frederik Clausen (1889-1962) købte gården i 1923 og 
drev den som landbrugsbedrift frem til 1956. Mest bemærket gjorde Clau
sen sig dog som Søllerøds magtfulde sognerådsformand fra 1925 til 1940 
og igen 1941 til 1943. I hans periode skiftede egnen endegyldigt karakter 
fra bondeland til forstadskommune. Sognerådets opkøb af nogle velbe
liggende landbrugsejendomme og opførelsen af Arne Jacobsens moderne 
funktionalistiske rådhus fra 1942 står som markante mindesmærker over 
den sidste Øverødbonde Frederik Clausens storhed og fald.

Matr.nr. 7: r y g å r d

1766: »Øverøds Udflyttere«: Peder Assersen &  Elias Nielsen,
1767-1820: Skiftende ejere
1820: Rasmus Nielsen fra Nærum overdrager gården til datteren Margre

the og svigersøn Jørgen Didriksen (1791-1854).
1868: Fra enken til Christoffer Mortensen 
1893: Hans Mortensen 
1918: Hans Mortensen fallit
1918-1928: Forskellige spekulanter, men ikke udstykket 
1928: Dansk-amerikaneren Gorm (George) Rasmussen 
1940: Palle Suenson

Fæstegården blev indtil 1765 drevet af Asser Pedersen, der dette år af
løstes af sin søn Peder Assersen. Han indgik kort efter et kompagniskab 
med Elias Nielsen om landbrugsbedriften. Elias Nielsen døde imidlertid i 
1766, hvorefter enken giftede sig med karlen Ole Jørgensen.3“ Han blev 
igen afløst på gården af Christoffer Christensen i 1767. Men ingen af disse 
første selvejere, der ikke længere var beskyttet af fæstesystemets indbyg
gede sikkerhedsnet, kunne få udflyttergården til at give et afkast. Fallit på 
fallit fulgte før gården, nu kaldet Rygård, matr.nr. 7 af Øverød, så sent 
som 1820 kom i driftige bondehænder. Dette år blev Rygård erhvervet ved 
tvangsauktion af Rasmus Nielsen (1765-1831), en af egnens store bønder,
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Rygård fotograferet 
1904. Til højre en 
karakteristisk bred 
staldbygning fra an
den halvdel af 
1800-tallet, magen 
til tilsvarende stalde 
på Skovly og Ha
varthigård og for
mentlig opført af 
sten fra Havarthi- 
gårdens teglværk. 
Til gengæld er ho
vedhuset bevaret i 
den skikkelse det 
fik ved udflytningen 
i 1760’erne. Her ef
ter sjællandsk skik 
overkalket uden 
fremhævelse af bin
dingsværket. 
(Byhistorisk Arkiv)

der med bistand af landboreformernes jurist Chr. Colbiørnsen, Nærum- 
gård, havde tjent sig op som »moderne« landmand i Nærum med præ
mier fra Landhusholdningsselskabet til folge.3' Ved skode den 29. decem
ber 1820 overdrog Rasmus Nielsen gården til sin svigersøn Jørgen Didrik- 
sen fra Vejlegård og datteren Margrethe Rasmusdatter.

Ægteparret fik imidlertid ingen børn, men det må tidligt være blevet 
bestemt, at Rygård skulle blive inden for Øverød bondestands kreds. Jø r
gen Didriksen døde i 1854 og hans enke overlod 14 år senere i 1868 
Rygård til den ældste søn fra Paradisgården Christoffer Mortensen (1818- 
1904). Dermed sad tre brødre bondefødt i »Paradiset« på henholdsvis 
Rygård, Højbjerggård og Paradisgården. Havarthigård og Vejlegård var 
ejet af slægtninge i form af Hanne Nielsen og hendes bror Anders Jacob
sen. Kun på Skovly herskede lidt fjerne slægtninge, dog ikke mere end at 
Peter Hansen var beslægtet med bønderne i GI. Holte og Trørød.

Christoffer Mortensen overlod slægtsgården til sin søn Hans i 1893. 
Hans Mortensen (1862-1924) blev den sidste »rigtige« landmand på Ry
gård. På Søllerød Museum findes en række af Hans Mortensens moderne 
landbrugsredskaber.32 Hans Mortensen var den første landmand i Søl
lerød Sogn, der anvendte en motordreven radrensningsmaskine, og i 1916 
indførte han som den første bonde i Danmark den motordrevne plov. To 
år senere fulgte pionerens fallit. Efter forskellige ejere, som heldigvis ikke 
nåede at udstykke gården, købte dansk-amerikaneren Gorm Rasmussen 
Rygård. Fra sit domicil på Sølyst (ved Klampenborg) overvågede Gorm
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Efter arkitekten 
Palle Suensons 
overtagelse i 1940 
blev den gamle 
gård restaureret.
Bortset fra det sort- 
bejsede bindings
værk og de mange 
runde kviste i strå
taget har Rygård 
bevaret sit autenti
ske præg som den 
sidste gamle bonde- 
gårdsbygning på 
Søllerødegnen.
Luftfoto fra om
kring 1940.
(Byhistorisk Arkiv)

Rasmussen, der fra Amerika havde lært at sætte pris på åbne landskaber, at 
hans besiddelser i Søllerød ikke blev gjort til genstand for egoistisk pro
fitjageri. Rasmussen døde i 1936 og få år senere blev Rygård købt af 
arkitekten og professor ved Kunstakademiet Palle Suenson (1904-1987).

Der er megen symbolik i, at Havarthigårds nabo Rygård, endnu mens 
Frederik Clausen søgte at styre udviklingen, blev overtaget af arkitekten 
Palle Suenson i 1940. Det var netop Palle Suenson, der i samarbejde med 
Søllerøds borgmester 1959-1974, landsretssagfører Erik Øigaard, kom til 
at fastlægge forstadsudviklingen i Søllerød Kommune.33 Helt i overens
stemmelse med Frederik Clausens visioner blev der i løbet af 1950’erne og 
1960’erne skabt en grøn forstadskommune, hvor det afgørende var de 
klart afgrænsede byområder og de rekreative grønne enklaver.
Det er tankevækkende, at »den grønne kommune« i høj grad blev formet 
af mænd fra Øverød, den landsby, der mere end nogen andre af Søllerød 
Kommunes bydele har betalt prisen for forstadsudviklingen.

Landsbyen blev udslettet og vil inden for en overskuelig fremtid være 
helt opslugt af villabyen med det fejlagtige navn Holte. I dag er gårdene 
væk eller indrettet til andre formål. Ole Larsens smukke Højbjerggård 
blev nedrevet så sent som i 1970 til fordel for skolen med det misvisende 
navn Skovlyskolen. Peder Nielsens Havarthigård, der siden blev så be
rømt ved hans efterkommeres, Hans og især Hans’ kone Hanne Nielsens, 
osteproduktion, huser i dag bag sine 1865-mure Holte Borgerhus. Hans 
Pedersens Vejlegård vest for landsbyen nedbrændte 1927, men da lå den
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også godt i vejen for udretning af Øverødvej og planerne om et nyt villa
kvarter på dens marker. Hans Gunnersens Paradisgård er i dag opslugt af 
det store villakvarter nordvest for det gamle Øverod. Endelig Tonnes 
Olsens og især Peter Hansens Skovly: Den eksisterer faktisk endnu, dog i 
fuldstændig ombygget skikkelse som centrum for industrikvarteret i Øve
rød. Som bylavets sidste oldermand fik Tønnes Olsen indridset sine initia
ler i Øverøds byhorn. Rygårds ejere omkring 1766 fik aldrig lov til at 
indridse deres navne i byhornet. T il gengæld ligger gården med sine del
vist bevarede 1700-tals længer, omgivet af sine oprindelige marker på alle 
sider i det åbne landskab, der nu er en fredet naturpark -  det sene 1900- 
tals rekreative, fritids-landskab.

Der er al mulig grund til at blæse en fanfare i oldermændenes byhorn, når 
Søllerød Kommune markerer indgangen til et nyt årtusind med reno
veringen af et demokratisk og historisk symbol fra de tider, hvor det lokale 
selvstyre kunne ordnes på seks store marksten.
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Fotograf Asta Lichtenberg Madsen

Kaptajn
Claudius Madsen

og Kyst Atelieret i Vedbæk

A f Harriet M. Hansen, Middelfan Museum

Kyst Atelieret i Vedbæk er et a f  Søllerød Kommunes kendte gamle fotografiske 
atelierer. Det blev grundlagt i 1864 og eksisterede med forskellige indehavere 
frem til 19 35 . 1 Søllerødbogen 1991 gives en grundig beskrivelse a f  et jubilæums- 
billede taget i 1923 på et tidspunkt, hvor frøken Rosa M. Holm havde atelieret. 
Her er temaet en a f  hendes forgængere, fotograf Asta Lichtenberg Madsen.

Harriet M. Hansen, f .  1952, er cand. mag. og ansat som museumsinspektør på 
Middelfan Museum og leder a f  Middelfart By arkiv. E r medforfatter til bl.a.
M ID D E L FA R T . FRA FÆ R G EB Y T IL  B R O B Y  (19 9 6 ) Og E L E K T R IC IT E T E N S Å RH U N 

D R ED E (1991) og har iøvrigt skrevet diverse artikler især om elhistorie og lokal
historie. Harriet M. Hansen er desuden redaktør a f  tidsskriftet j o u r n a l e n ,  der 
udgives a f  Dansk Lokalhistorisk Forening og Sammenslutningen a f  Lokalarki
ver.

I ikke så få tilfælde sidder vi på det enkelte lokalarkiv med brikker til en 
historie, og undertiden sker det, at brikker fra to arkiver finder sammen. 
Sådant et tilfælde havde Byhistorisk Arkiv i Søllerød og Byarkivet i M id
delfart omkring fotografen Asta Lichtenberg Madsen.

Asta Lichtenberg Madsen (1876-1964) var datter af Middelfarts legendari
ske redaktør, kaptajn Claudius Madsen, stifter af Middelfart Avis i 1857. 
Kaptajn Madsen var en væsentlig og fanærig person i byen i anden halvdel 
af 1800-årene, og i 1960erne — en meget aktiv periode for lokalhistorie i 
Middelfart -  fik Museum og Arkiv kontakt med flere af efterkommerne, 
ikke mindst med datteren Asta. Efter hendes død i 1964 modtog museet 
møbler, bøger, malerier, sølvtøj m.v., der stammede fra Astas barndoms
hjem, mens arkivet fik breve, papirer og fotografier. Det var tænkt som en 
aflevering fra en datter om hendes kendte fader, men i virkeligheden 
kastede materialet også lys over datteren. I 1964 forekom det aspekt ikke 
så interessant, al den stund Astas liv førte hende væk fra Middelfart! Først



Kaptajn Madsens 
børn

Kaptajn Claudius Madsen, 
fotograferet af datteren 
Asta. (Middelfart Byarkiv)

i 1998, i forbindelse med en udstilling, kom Asta i fokus som andet end sin 
fars datter. Og da hendes historie, i hvert fald gennem 18 år, også har 
forbindelse med Vedbæk, skal den fortælles her.

RED A K TØ REN S D A T T E R

Som nævnt var Astas far en markant personlighed, der skabte et levende 
og farverigt miljø omkring sig. Han deltog i aktiv tjeneste i krigene i 
1848-50 og 1864 og hed aldrig andet i byen end »Kaptajn Madsen«. Med 
sin pen og sin avis tog han del i tidens politiske kampe, men hans holdning 
til Kobenhavns befæstning medførte -  til stor bitterhed for kaptajnen -  
hans afsked fra hæren. Som far og ægtemand har han sikkert været domi
nerende, men det var et hjem, hvor små og store ånder mødtes, og hvor 
udenlandsrejser ikke var et ukendt fænomen. I to ægteskaber fik Claudius 
Madsen 13 børn, heraf to døtre. Men 6 børn døde, inden de blev voksne, 
og Asta voksede op som eneste pige mellem de mange brødre.

Asta selv blev født i 1876 som det fjerde barn i faderens andet ægteskab. 
Hendes barndom var præget af leg med drengene, hun red og fægtede så 
vel som de. Dog blev hun sat i Middelfarts førende pigeskole, frk. Thaa- 
rups skole, hvor hun gik, til hun blev konfirmeret som 1 6-årig. En sen
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Claudius Madsens 
husstand, august 
1891. Kaptajnen 
står i midten med 
sit markante over
skæg. Hans kone 
sidder til højre på 
bænken. Asta, der 
nogle dage senere 
blev 15 år, sidder på 
den gamle trofaste 
hest, Nina. Tre af 
de mindre brødre 
står midt i billedet. 
Op ad trappen ses 
de ansatte fra Mid
delfart Avis. 
(Middelfart Byar
kiv)

konfirmation kan man mene, men skyldtes, at den betød afslutningen af 
pigernes skolegang. Så netop døtre af byens bedste familier kunne være 
både 15 og 16 år, inden de blev konfirmerede.

Et voldsomt indtryk gjorde det, da Asta som 11-årig oplevede, at en 
8-årig bror og en 2-årig søster døde af difteritis med en uges mellemrum. 
Omtrent et år senere omkom hendes ældste bror ved en drukneulykke. Så 
selv om hun voksede op i gode trygge kår, var tilværelsen ikke idel lykke.

U D D A N N E LSE OG LÆ REAR

Familien, især faderen, rejste som nævnt meget, og Asta var kun 14 år, da 
hun i 1890 første gang kom med til Hamborg og Berlin. Det blev også i 
Tyskland, at hun fik sin første uddannelse til fotograf, da hun i foråret 
1893 rejste til Freienwalde i nærheden af Berlin for at lære at retouchere 
hos fotograf Paul Bloch. Her var hun i tre måneder, indtil hendes forældre 
og bror Christian kom ned for at hente hende. Forældrene tog direkte
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Uddannelse i 
Tyskland

Asta med sine forældre, 
fotograferet af læremeste
ren Paul Block i Frankfurt 
an der Oder, 1895. 
(Middelfart Byarkiv)

tilbage til Danmark, hvorimod Christian og Asta rejste hjem over Harzen, 
der allerede da var et kendt feriested.

I november 1893 fik Asta plads hos fotograf GyIstot f f  i Randers, men 
efter en måned fik hun sin opsigelse -  hun var ikke dygtig nok. Det var 
frygteligt, syntes hun, at skulle rejse hjem til jul med den besked, men da 
dagen kom, hvor hun skulle afsted, ja, så blev hun bedt om at komme igen 
og lovet lønforhøjelse. Hun havde oppet sig, som hun selv skrev i den 
korte levnedsbeskrivelse, kaldet »Mit Generalieblad«, som er en hoved
kilde til hendes liv frem til 1910. Asta endte med at blive i Randers i 1 % år.

Paul Bloch havde i mellemtiden etableret sig med en større forretning i 
Frankfurt an der Oder, og i sommeren 1895 vendte Asta tilbage til ham og 
lærte nu også at fotografere (foruden at lave den retouche og andet foto
arbejde, som hun hidtil havde gjort). Senere fik hun plads hos en fotograf 
Dierkes i St. Avoid i Lothringen (nuværende Lorraine), og efter 7 måneder 
her rejste hun ad omveje hjem.



Den sommer hun blev 20, var hun tilbage i Middelfart, og hendes 
fødselsdag blev fejret med et stort bal -  en passende afslutning på hendes 
ungpigetid. For hun havde en drøm om at blive selvstændig.

A T E L IE R E T  I VEDBÆ K

Asta Lichtenberg 
Madsen (1876- 
1964), selvportræt. 
Optaget i hendes 
eget atelier i Ved
bæk. Hun etable
rede sig her i 1897, 
blot :;i år gammel. 
(Middelfart Byar
kiv)

Faderen var som sagt en velkendt skikkelse med gode forbindelser over 
hele landet, også til København og Nordsjælland. Takket være en hr. 
Mølsted, fandt de frem til en elskværdig murmester Nielsen, der ville 
indrette atelier på førstesalen i hans nye hus på Marievej i Vedbæk. Det 
fremgår ikke af Astas notater, at hun overtog en eksisterende forretning, 
men navnet, Kyst Atelieret, viser tilbage til et fotografisk atelier, der havde 
eksisteret i Søllerød siden 1864. Det vil derfor være rimeligt at antage, at 
Asta overtog kundekreds og glaspladenegativer fra sin forgænger, selv om 
hun rykkede ind i nye lokaler.

I Vedbæk fik Asta sit virke i de næste 18 år. Selv fortæller hun: »1 1897 
begyndte jeg  på bar bund med min faders hjalp. I  Vedbæk fik  jeg  mange gode 
venner og sluttede mig helt til den rare murmestetfamilie. Og kunder fik  jeg  
også nok a f  og forretningen blomstrede, men jeg  var ingen god økonom. Om 
vinteren var der ikke meget at gøre, men til gengæld om sommeren for meget, så 

jeg  måtte have hjælp«.

Kyst Atelieret, Ma
rievej 161, Vedbæk. 
Fotograferet af Asta 
omkring 1900. Asta 
var en typisk »Sta
tionsbyfotograf«. 
Hun kom til Ved
bæk samme år, som 
Kystbanen blev åb
net. Stationen lå få 
100 m bag Kyst 
Atelieret.
(Byhistorisk Arkiv, 
Søllerød)
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Der spilles l’hom- 
bre med kaptajnen 
til venstre og Asta 
som tilskuer bag
ved. Asta fik klave
ret efter faderens 
dod. Overfor kap
tajnen sidder den 
trofaste Kirstine, 
der plejede foræl
drene til det sidste 
og som Asta om
taler i forbindelse 
med faderens død. 
(Middelfart Byar
kiv)

I faderens testamente fra 1903 kan vi se, hvor meget hvert af børnene på 
det tidspunkt havde modtaget i støtte. For Asta drejede det sig om 3.000 
kr., men i dette beløb kan også indgå udgifter i forbindelse med hendes 
uddannelse og rejser i Tyskland. Flere af hendes brødre havde modtaget 
tilsvarende eller større beløb. Astas husleje lå i 1903 på 400 kr. og var i 
19 14  steget til 450. A f bevarede breve kan vi se, at hun normalt lejede et 
værelse ud for at få økonomien til at hænge sammen. Mange af de venner, 
hun fandt sig i Vedbækårene, blev hendes venner for livet, ikke mindst 
murermesterens datter Engel, der i 1890’erne læste til lærerinde.

For årene i Vedbæk kom sommeren til at betyde en meget travl periode, 
og den hjælp Asta måtte have, fik hun bl.a. gennem elever. Altid piger, og 
gerne nogle, hun havde personligt kendskab til. F.eks. frk. Mølsted, der 
var hos hende både i 1901, 1902 og 19 0 3 .1 1903 fik hun endnu en elev, en 
tysk pige ved navn Käthe Eichler fra Königsberg, hvis familie hun havde 
lært at kende på sine rejser. Også Käthe blev hos hende i flere år.

Vinterperioden blev brugt til videreuddannelse, rejser og længere op
hold i barndomshjemmet i Middelfart. Noget fotoarbejde udførte hun 
dog også. Således synes Kyst Atelieret i Vedbæk at være fast fotograf for
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Rejser

Faderen dør

Nordisk Kabel- og Traadfabrikkers store fabrik i Middelfart. Den blev 
taget i brug i 1899, og de næste 10-12 år tog Asta løbende billeder for dem, 
hvad enten det drejede sig om officielle billeder af bygninger og maskineri 
eller privatoptagelser af direktørens børn.

Men rejsekalenderen viser også stor aktivitet: I foråret 1900 inviterede 
Astas forældre hende med til London, hvor en bror havde etableret et 
gartneri, og videre til Verdensudstillingen i Paris. I vinteren 1901 var hun 
tre måneder i Vordingborg som bestyrer af Liisbergs fotografiske atelier -  
hans bror var Middelfarts førende fotograf. 1 1903 var hun fra nytår og tre 
måneder frem hos en fotograf i Liege i Frankrig. Året efter var hun 
volontør hos en fotograf James Aurig i Dresden, samtidig med at hun fik 
lidt at bestille (altså tjente noget).

Men 1904 var dog mest præget af moderens sygdom. Fru Elisabeth 
Madsen var langt yngre end sin mand. Hun var datter af provsten i Snesere 
og blev som 25-årig gift med den 45-årige redaktør fra Middelfart, der var 
enkemand med 3 sønner. Fru Elisabeth prægede hjemmet med sit milde 
omsorgsfulde væsen, men som kun 60-årig blev hun alvorligt syg. Et brev 
i foråret 1904 fra en barndomsveninde kaldte Asta hjem fra Tyskland, og 
hele maj måned tilbragte hun i Middelfart. Også midt i sommerens travl
hed blev det muligt for Asta at forlade Vedbæk for at tilbringe et par dage 
hos forældrene, og datteren holdt sin mors hånd, da denne sidst i oktober 
sov ind i døden.

Men livet gik sin gang. I sommeren 1905 gik Asta mellem to forlovede 
par -  både Engel og Käthe havde besøg af deres kavalerer -  og det blev en 
lystig tid. Senere gik Engels forlovelse dog over styr. Men Käthe blev gift i 
Danmark og bevarede kontakten med Asta.

I 1906 døde også faderen, den gamle kaptajn. Han blev 80 år. Som 
eneste pige var det naturligt, at det blev Asta, der opløste hjemmet og fik 
sendt brødrene de ting, de hver især gerne ville have. Selv fik hun klaveret 
og en elsket sølvtepotte. Ellers blev værdierne ligeligt fordelt mellem de 
tilbageværende 7 søskende, uden at vi ved, hvor meget det præcist drejede 
sig om.

Som 30-årig stod Asta da uafhængig og selvstændig uden anden base 
end den, hendes forretning gav hende. Hendes søskende var spredt, ikke 
blot i Danmark, men også i Sverige og England, hvor hele to havde valgt 
at lægge deres tilværelse. Atelieret i Vedbæk blev uændret det faste holde
punkt, men i 1907 var hun i foråret i London, i 1908 var hun først i Wien, 
siden igen hos James Aurig i Dresden og endelig på en fabrik for lystryk, 
hvor hun retoucherede film (til forskel for glasplader). Også i 1912 var 
hun i Dresden.
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Asta optog og fremstillede postkort af populære motiver med salg for øje. Her ses to: Til venstre brødrene 
kong Georg af Grækenland og den danske kronprins Frederik (den 8.) på Vedbæk Station, ca. 1900. 
(Byhistorisk Arkiv, Søllerød). Til højre ses Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) med sin hustru Karoline 
omkr. 1900. Dette kort blev solgt på Skamlingsbanken -  et udtryk for, at digteren engagerede sig i 
sønderjydernes nationale kamp. (Middelfart Byarkiv)

Mange detaljer fra Vedbæk-årene har vi ikke. Kun i 19 10  bringer hun en 
»Den italienske længere beretning, som lyder: »1910  kommer den berømte italienske sommer, 
sommer« Je g  havde lejet mit lille værelse ud til et italiensk ægtepar, hr og fru  Gandini.

Han spillede på Skodsborg. 2 søde mennesker. De havde grammofon, og vi 
dansede meget den sommer i Atelieret. I  september boede yderligere en italiener 
Calzolari i mit venteværelse. Elise Nielsen fi'a Vedbæk Hotel bliver halvvejs 

forlovet med ham. Samme måned fik  signora Gandini en lille pige. Vi havde 
natforbindelse med jordemoderen Asta Beck Holte. Kl. 7 kom den lille pige, som. i 
dåben fik  navnet Daphne. Je g  passede den lille så længe, til de kunne rejse, og 
Edith Willmann, som jeg  den sommer havde til hjælp, vaskede bleer.« I 1913
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Endnu et postkort 
fra Astas atelier: 
Strandvejen i Ved
bæk, ud for Trørød- 
vejs udmunding.
Fra før havnen blev 
anlagt, dvs. om
kring 1900-1910. 
(Byhistorisk Arkiv, 
Søllerød)

sluttede hendes optegnelser, der øjensynligt er skrevet år senere, uden at 
vi kan sige præcist hvornår.

Hvordan var Asta Lichtenberg Madsen som fotograf? Et egentligt 
overblik over hendes værker ville kræve en gennemgang af især glaspla
derne på Søllerød Byhistoriske Arkiv. Hun fotograferede alt, hvad hun 
blev bestilt til, lige fra håndværkersvende, familieportrætter, virksomhe
der, huse og gader til berømtheder og kongelige personer. I lighed med 
sine samtidige fotografer var hun leveringsdygtig i alle former for post
kort fra sit nærområde. Her i Middelfart værdsætter vi ikke mindst de 
herlige fotografier fra Kabelfabrikken, der viser hendes evne til at fange 
maskiner og bygninger med sin linse, alle med den dybdevirkning, der 
kendetegner mange ældre fotografier.

PO ST FE ST U M

I 1915 solgte Asta, der da var 39 år, Kyst Atelieret til endnu en kvindelig 
fotograf, Johanne Christensen, og hun flyttede til København, hvor hun 
fra da af fik fast tilholdssted, dog med vekslende adresser som Olfert 
Fischersgade 40,1, og Nørresøgade 23, 1 th.
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Navneforandring

Familiens guldklump 
skulle også fotograferes 
hos Asta -  med et besyn
derligt baggrundsstativ, 
der måske fik barnet til at 
stå stille under ekspone
ringen. Omkr. 1900. 
(Byhistorisk Arkiv, Sølle
rød)

Herefter er det kun sporadisk, vi kan følge Astas liv, men ved hjælp af 
daterede fotos, enkelte breve og postkort, pas, visitkort mv. på Middelfart 
Byarkiv, kan vi sammenstykke konturerne af hendes liv.

Hvad hun levede af, ved vi således ikke. En trykt annonce tyder på, at 
hun lavede retouche og lignende fotografisk arbejde på free-lance basis. 
Eget fotografisk atelier fik hun næppe igen.

Så gennemført blev hendes nye tilværelse, at hun ovenikøbet tog nyt 
navn. Indtil da, og det vil sige i hele Vedbæktiden, hed hun Asta Lichten
berg Madsen. I 1916 tog hun, i lighed med en enkelt af brødrene, navne
forandring og blev til Asta Liktenbjerg.

Igennem mange år havde Asta en del kontakt med direktørparret på 
Carlsberg, Vagn og Jo  Jacobsen. Jo  stammede som Asta fra Middelfart, eller 
rettere fra fiskelejet Teglgaard få kilometer syd for byen, og havde også
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Nyerejser

Asta Liktenbjerg, fotogra
feret sammen med venin
den fru Sigi'id Algreen-Us- 
sing, omkring 1938. Fru 
Algren-Ussing ordnede i 
1961 boet efter venindens 
død, brændte hvad bræn
des skulle og sendte Mid- 
delfart-tingene (derunder 
fotografier) til Middelfart 
Museum.
(Middelfart Byarkiv)

gået i frk. Thaarups Skole, så selv om Jo  var otte år yngre end Asta, stod de 
to piger i forbindelse med hinanden »under udlændigheden« -  Jo  kom til 
København i 1898 -  og kontakten var fortsat, efter at Jo  var blevet gift. 
Asta skal have rejst med Vagn og Jo , tilbragt julen sammen med hele 
familien, været meget afholdt af deres to børn, osv. Efter parrets skils
misse i 1918 kom hun en del på Jos slot Rydhave ved Vinderup (på Skive
egnen). Senere, da Jo  blev en berømt (og berygtet) forfatterinde og sam
fundsdebattør for siden at kaste sig over psychoanalysen, ophørte dog den 
meget nære forbindelse. Efter Astas død blev alle hendes breve fra Jo  
Jacobsen, i overensstemmelse med hendes ønske, brændt.

Asta rejste fortsat meget. Vinteren 19 15/16  tilbragte hun således i Ber
lin, hvorfra hun, den gamle redaktør-datter, sendte rapporter hjem til 
Middelfart Avis. Efter krigen rejste hun i 1919 »til England via Sverige og 
tilbage hertil«. I passet beskrives hun som middel af vækst, kraftig af 
bygning, med gråsprængt hår og blå øjne. I sommeren 1921 gik turen til 
Italien, Schweiz, Østrig, Tyskland og Sverige. Der er næppe tvivl om, at 
besøg hos brødrene var bestemmende for hendes rejserute. Hun rejste i 
øvrigt helst om vinteren, for med hendes egne ord, brød hun sig meget 
lidt om den danske vinter, som »gjorde hende syg«.

71



A f en korrespondance på Byarkivet med Astas veninde Sigrid Algreen- 
Ussing, der var den, der ordnede al det praktiske omkring Astas bo, frem
står Asta som meget trofast, hjælpsom og imødekommende over for en
hver, der havde brug for hende. Og vi ved, at hun f.eks. fastholdt kontak
ten ikke blot med Käthe Eichler, gift Grundtmann, men også med venin
derne fra barndommen og den gamle »pige« fra Middelfart, Kirstine, der 
havde passet hendes forældre i deres sidste år. Hun var så god, og hun lod 
sig bestandig udnytte, siger veninden. Astas svigerinde Martha var knapt 
så sikker, Asta var også i stand til at gennemføre det, hun ville, som hun 
ville. Måske fik Asta det liv, hun ønskede.

Kvindelige fotografer har der været ganske mange af, men det er ikke 
ofte, at man kan følge dem så tæt, som vi trods alt kan med Asta Likten- 
bjerg. Hendes tilværelse kan forekomme mere løssluppen og »moderne«, 
end man måske skulle have ventet -  selv i dag er det usædvanligt, at en 
20-årig kvinde får egen forretning langt borte fra slægt og venner — og

Når Asta tilbragte 
vinteren i Middel
fart, var hun også 
aktiv med kameraet. 
Således fotografe
rede hun omkring 
1910 bindestuen i 
Nordiske Kabel- og 
Trådfabrikers tråd
værk i Middelfart. I 
årenes løb blev det 
til mange pragt
fulde billeder fra 
denne virksomhed. 
(Middelfart Byar
kiv)
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hendes mange rejser og frie udfoldelsesmuligheder forbinder man sjæl
dent med årene før Første Verdenskrig. Hendes baggrund i et ganske 
velstående borgermiljø rummer en del af forklaringen, men i hvert fald 
førte den ikke til samtidens idealmodel: ægteskab og børn.

Astas tilhørsforhold til Kyst Atelieret forklarer, hvorfor Middelfart 
Byarkiv har et relativt stort antal fotografier i perioden 1900-1910 fra 
dette atelier i Vedbæk, og vi har igennem Byhistorisk Arkiv for Søllerød 
Kommune fået konkrete oplysninger, der har givet os et klarere syn på 
Middelfartpigen Asta Liktenbjerg som fotograf. Helt fuldendt bliver bil
ledet af hende ikke, før den sidste — og længste del -  af Astas liv er belyst, 
men her skal vi være mere end heldige for at få væsentlige oplysninger. 
Mon Søllerødbogens læsere kan hjælpe?



Holte Gymnasium in memoriam

A f Palle Schiff

Da Holte Gymnasium lukkede i 1996 var det eneste, der blev tilbage a f  den 
daværende skole »Holte Gymnasiums Elevsamfund«. Elevsamfundets bestyrelse 
fik  den ide, at Holte Gymnasiums historie burde skrives ned. Historisk-topogra- 
fisk Selskab blev kontaktet og tilkendegav i foråret 1998, at man gerne ville 
bringe beretningen om det hikkede gymnasium i Søllerødbogen.

Et a f  Elevsam findet nedsat udvalg fandt frem til det overordnede indhold og 
den foim, en sådan artikel burde bringes i. Undenegnede påtog sig at skrive 
skolens historie, som så skulle krydres med indlæg fra  tidligere elever og ansatte. 
Foivnen bryder med den normale stil for artikler i Søllerødbogen, men redaktio
nen har været så ve?ilig at følge vores ide, selv om det indebærer, at artiklen er 
skrevet i »mange sprog«.'

Artiklens hovedforfatter p a l l e  s c h i f f  (født 1939), adjunkt/lektor ved H G i 
fagene idræt og geografi 1970-1996. Formand for Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerød Kommune fra  jun i 1998. Lektor ved VUC-Vest (fra 1999). For
fatter til flere lærebøger i geografi.

Medforfatteme, som nævnes i den rækkefølge deres indlæg forekommer, er 
følgende: n i k o l a j  w e n d e l b o e  (student 1995), h e n r i k  v o l d b o r g  (student 
1954), J ø r g e n  s c h u n c k  (inspector/'skoleinspektør 1945-1991), j ø r g e n  d u e  

(musikskoleleder 1970-1989), m e t t e  b u r e  (student 1972), s ø r e n  k a s t e r  (stu
dent 1974), A N N  SO FIE O RTH (stildeilt 1987), M ARIAN N E GARRE (student I987) 
og endelig p e t e r  u l r i k  f u g m a n n  (student 1996).

HG-ånden -  En prolog

a f stiul. polit. Nikolaj Wendelboe, kasserer i Elevsamfundet

På enhver skole er der omstændigheder og forhold, der gør netop dén skole til 
noget helt specielt for de elever og lærere, der har haft deres gang på skolen. For 
Holte Gymnasiums vedkommende med sin særprægede og traditionsrige historie 
føltes det som en ekstra dimension: Det der gør, at man føler sig som en del af 
noget større eller i daglig tale: HG-ånden.

Holte Gymnasium var en skole, der rakte langt ud over det rent boglige. Elever 
og lærere fik en hverdag fyldt med kreativitet, der bandt sammen på tværs af fag 
og alder. Det gjaldt idræt, formning og ikke mindst musikskolen, hvor Holte
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Billedhuggeren 
Knud Nellemoses 
statue »Ib«. Gave 
fra Søllerod Kom
mune ved indviel
sen af gymnasiets 
festsal, den 18. au
gust 1971.
(Holte Gymnasium, 
HG)

Gymnasium kunne tilbyde de bedst tænkelige rammer, længe før den form for 
kreativ udfoldelse blev almindelig i skolesammenhæng. Holte Gymnasium havde 
sågar sin egen sang, skrevet af skolens første rektor, og kendt af alle der har haft 
deres gang på HG. Det musiske kom også til udtryk ved den daglige morgensang, 
hvor hele skolen samledes til et kvarters fællessang og praktisk orientering. Netop 
det, at alle var samlet mindst én gang dagligt, også i de år hvor der gik over 1.100 
elever, betød, at man fik en helt speciel følelse af fællesskab.

Men der var også andre ting, der bidrog til fællesskabet på tværs af aldersklas
ser. For eksempel »tante-ordningen«, hvor ældre elever passede de små elever i 
spisefrikvarteret og i de længere frikvarterer. Dette gav både de små og de ældre 
en mulighed for at sætte sig i hinandens sted, hvilket kunne være en lærerig 
oplevelse. »Tanterne« blev ofte -  på godt og på ondt -  en slags reserve-søskende 
for de små.

Det forhold, at Holte Gymnasium var en privat skole, havde også stor be
tydning for de mentale rammer. Skolens ledelse og forældrene tilstræbte »jern
hånden i fløjlshandske«, hvilket da også passede eleverne fint.

Alt dette og meget mere var med til at forme HG-ånden, men ånden var 
alligevel en udefinerbar størrelse, der bare var der! -  eller er den der endnu?

I al den tid Holte Gymnasium har eksisteret, har man forgæves forsøgt at 
lokalisere ånden. Der er den dag i dag flere opfattelser af, hvor ånden befinder sig. 
Ved en af de mange ombygninger blev den gamle indgang til Holte Højere Al
menskole (»den blå dør«) sløjfet og en del af den oprindelige trappe stående gemt 
væk inde i ombygningen. Flere elever kan berette, at de, når de startede på skolen 
og blev vist rundt af en bestemt lærer, blev ført ned i kælderen. Dér åbnede 
læreren en lem, hvorfra man kunne se den gamle trappe, hvis man stak hovedet 
helt ind i åbningen. Derinde boede HG-ånden, kunne læreren berette, og den 
skulle man vise hensyn, når man gik på skolen.

Det kan også være, at ånden bor inde i Ibs krop. »Ib«, Knud Nellemoses 
drengefigur, der står der, centralt placeret foran festsalen, hvor han kan følge med 
i det hele. Eller måske gemte ånden sig i skolesøen, hvor den levede sammen med 
et meget sjældent krebsdyr fra istiden, branchipus. Uheldigvis blev noget ren- 
gøringsvand kastet i søen i 1970’erne, så krebsdyret døde. Men ånden, den må 
have overlevet, for den dag i dag er der en vis mystik forbundet med skolesøen. I 
1992 blev søen kastet til, og man kunne frygte, at ånden ville blive kvalt. Men nej -  
for hver gang det regner, pibler vandet frem, og den nye legeplads bliver forvand
let til en sø. Der er stadig noget, der rør sig under den gamle skoles bygninger ...

H O LTE G YM N A SIU M  B LIV E R  T IL

På det sted, som H G  senere kom til at ligge, var der oprindelig en landlig 
idyl. Arealerne tilhørte ejendommen Frederikslund, der var blevet opført i 
begyndelsen af 1800-tallet som en afbyggergård til lyststedet Dronning- 
gård/Næsseslottet. I 1864 blev idyllen forstyrret for første gang, da N ord

75



Frk. JJssings 
pogeskole, 1899

Villa Solhjem

banens spor kom til at gennemskære landskabet. Der gik dog yderligere 
50 år, inden den første bygning blev rejst på den åbne Frederikslundsmark 
nemlig Holte Højere Alménskole. Det landlige præg var dog stadig til
stede, indtil gymnasiebyggeriet blev påbegyndt i 1930. Der var en aflang 
sø umiddelbart nord for skolen, der var marker mod nord og øst, og en 
lille granplantage syd for bygningen.

Kimen til skolen blev lagt for nøjagtigt 100 år siden i 1899. Dette år 
oprettede frk. Ussing pogeskole i en lejet »skolebygning«, Villa Solhjem, 
nu Øverødvej 24. Frk. Henny Algreen-Ussing var født 1862 i et køben
havnsk embedsmandshjem. I tilknytning til barndomshjemmet var der en 
skole for små børn, og her begyndte hun så tidligt, at hun måtte med
bringe en skammel, for at kunne nå dørklokken. Selv om hun ikke havde 
en egentlig uddannelse, begyndte hun, som det dengang ikke var ualmin
deligt for borgerskabets døtre, at undervise, og det blev hun ved med til 
sin død i 1927. Efter i kort tid at have ledet en lille skole i København, 
kom hun til Holte. Nyholte Privatskole, som den nye skole blev kaldt, fik 
efter sommerferien i 1899 fire elever, men elevtallet voksede hurtigt i takt 
med udbygningen af Holte Villaby i de forste år af 1900-tallet. I sommer
månederne, hvor københavnere, der lå på landet, lod deres børn nyde 
godt af skolens undervisning, var skolens rammer snart ved at sprænges. I 
en tid, hvor private fællesskoler var sjældne, var skolen tænkt som en 
»døtreskole«, men ret snart fik drenge adgang.

Villa Solhjem var bygget i tyrolerstil med grønne skodder, og over 
indgangsdøren var en tavle med gotiske bogstaver: Herren bevare din ind
gang og din udgang. Timernes begyndelse og afslutning blev adviseret med 
en stor håndklokke, og undervisningen fandt sted på første sal. Gym 
nastiktimerne foregik dog i et kælderlokale, der lå i forbindelse med en 
garderobe, hvor hver elev havde en knage til overtøjet og posen til gym
nastiksko, ovenover var der plads til hattene. På den anden side af den å, 
som forbandt Søllerød sø med Vejlesø, lå en eng som kunne nås via en lille 
bro. På engen blev frikvartererne tilbragt, og det var også her man spillede 
langbold i udesæsonen. I villaens stueetage havde frk. Ussing sine private 
stuer, hvoraf den ene dog senere måtte inddrages til klasseværelse. Den 
daglige morgenbøn med efterfølgende morgensang fandt sted i spise
stuen, hvor der var et lille orgel.

Elevtallet i frk. Ussings skole var i 1910 nået helt op på 35, på grund af 
et stigende befolkningstal i Søllerød Sogn. Disse forhold gav et stærkt 
ønske om at få en privat skole med eksamensret i Holte-området. Initiati
vet til en sådan udvidelse af frk. Ussings pogeskole blev taget af den 
daværende sognerådsformand, ingeniørkaptajn og direktør Carl Billenstein
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Villa Solhjem, Øve- 
rodvej 24. Her op
rettede Henny Al- 
green-Ussing sin 
pogeskole i 1899.
På initiativ af kom
munen ved sogne- 
rådsformand Carl 
Billenstein blev 
skolen udvidet i 
1912 til Nyholte 
Forberedelses- og 
Mellemskole og i 
1914 afløst af den 
nybyggede Holte 
højere Alménskole 
på Skolevej 16. 
(HG)

Nyholte
Forberedelses- og 
Mellemskole, 19 12

(1860-1952). På hans opfordring førte sognerådsmedlem, fabrikant Lau
ritz Knudsen forhandlinger med skolebestyrerne Krog og Thornberg på 
Nærum Kostskole om at forestå ledelsen af en sådan eksamensskole i Holte, 
de havde nemlig den dertil nødvendige eksamensret. De var interesserede, 
og allerede medio 1912 udsendte et nedsat udvalg en trykt opfordring til 
indmeldelse i den udvidede skole. Den 23. august samme år åbnede Ny
holte Forberedelses- og Mellemskole så sine døre på Øverødvej 24. De tre 
mindste klasser skulle stadig være under ledelse af frk. Ussing, mens eksa- 
mensafdelingen skulle varetages fra Nærum Kostskole. I efteråret 1913 
steg skolens elevtal fra 44 til 70, og villaen blev for lille. Man lejede derfor 
lokaler i stueetagen i den daværende Brugsforeningsbygning på hjørnet af 
Søvej og Øverødvej. Her kunne man bag de blændede butiksruder opleve 
at 4. og 5. klasse blev undervist i fællesskab, mens 1. mellem blev undervist 
for sig selv i et andet tidligere butikslokale. Senere, da elevtallet var vokset 
til næsten 100, blev det nødvendigt at indrette fem klasseværelser i en 
bagbygning til Nyholte Hotel.

De kaotiske tilstande førte til, at der i efteråret 19 13 blev nedsat et 
udvalg bestående af kaptajn Billenstein, assistent Jørgensen, ingeniør 
Kemp, læge Møller, fru Ravnkilde og dr. phil. Sandfeld-Jensen med det 
formål at få opført en ny og meget større skolebygning, der kunne rumme 
det stærkt stigende elevtal.
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Holte Højere 
Almenskole A/S, 
1914

Skolebestyrer Hunø

I 1914 erhvervede man en 9.000 kvadratalen stor grund på Frederiks- 
lundsmark for 4.500 kr. Såvel grunden som den snart opførte skolebyg
ning finansieredes ved dannelsen af aktieselskabet Holte Højere Almenskole. 
Aktierne i dette helt ordinære og registrerede aktieselskab blev købt af en 
række privatpersoner med interesse for sagen, bl.a. købte Billenstein som 
privatmand en hel del af aktierne, men også sognerådet anskaffede en 
mindre aktiepost. Sognerådet viste på anden vis sin interesse for skolen, 
idet det stillede en kommunegaranti for 1. prioritet på 45.000 kr.

Allerede i august 1914 stod den af arkitekt Helge B. Møller tegnede sko
lebygning klar til indflytning, mens gymnastiksalen blev bygget færdig i 
september. Den nye skole rummede i stueetagen 7 klasselokaler og et 
lærerværelse. Der var også lokaler til undervisning i fysik og sløjd. Byg
ningen var i øvrigt så rummelig, at der kunne indrettes yderligere 6 klas
selokaler. Der var, som Søllerød Tidende skrev i januar 1915: »central
varme og elektrisk lys, ligesom man finder, at alle moderne krav i hygiejnisk og 
pædagogisk henseende er imødekommet.« Fiele herligheden kostede 80.000 
kr. Indflytningen, som skete lidt før jul 1914, må have været et særligt syn: 
Elever og lærere vandrede i et langt optog fra Sofievej til den nye skole 
med religionslærer, pastor Frandsen ridende i spidsen på en lille islænder
hest. Eleverne gik klassevis med deres lærere med en flagbærer forrest. 
Foruden papirflag, hvorpå der stod: farvel Solhjem -  goddag H.H.A., bar 
skolens elever inventaret fra den gamle skole. Man kunne således på Hol- 
tes villaveje den dag iagttage skolepulte, anskuelsestavler, udstoppede dyr, 
snoge i sprit, et kranium m.m. blive bragt i sikkerhed på den ny moderne 
skole hinsides Kongevejen.

Skolens ny leder var skolebestyrer L.M .Hunø. Flunø var født i 1876, 
havde taget lærereksamen i 1896 og studentereksamen i 1899. Efter at 
have virket nogle år i folkeskolen kom han i 1901 til Maribo private Real
skole, hvis leder han snart blev. Herfra blev han hentet til Holte, hvor han 
havde sit virke, til han tog sin afsked i 1945. I 1924 tog han magisterkon
ferens i psykologi ved Københavns Universitet, hvilket sikkert kom ham 
til gode i årene, der fulgte. Da Holte Gymnasium blev dannet i 1931 
fortsatte han som matematiklærer på skolen. Efter sin afsked virkede han 
som skolepsykolog ved et par af omegnens skoler til sin død i 1951. Ud
over Hunø var frk. Ussing, der ledede de tre første underklasser, samt 
yderligere 6 lærere og en børnehaveskoleleder knyttet til Holte Højere 
Almenskole.

Man gik i skole fra kl. 8 til 13.40, om lørdagen dog kun til kl. 12.30. 
Børnene i de mindste klasser havde ingen lektier til om mandagen, de 
store elever var om vinteren fri for lektier hver anden mandag. Skole-
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Opførelsen af den 
ny skolebygning på 
Frederikslunds 
mark blev finansi
eret ved aktieteg
ning i det til for
målet dannede ak
tieselskab. Her kap
tajn, direktør og 
især sognerådsfor- 
mand Carl Billen- 
steins originale teg- 
ningsbrev dateret 
8. marts 1915. 
(Byhistorisk Arkiv 
for Søllerød Kom
mune) B E ST Y R E L SE N  FOR A K T IE S E L SK A B E T

HOLTE HØJERE ALMENSKOLE
erkender herved, at M t.'

&\y .
er Deltager i bemeldte Aktieselskab med ; ■JT’’ Aktier å 100 Kr, eller ialt

g ,

Kroner

og som saadan har en forholdsmæssig Andel i alle Selskabets Ejendele og 
Rettigheder overensstemmende med Selskabets Love.

Denne Aktie kan kun transporteres paa Navn og Transporten er stempel* 
pligtig efter Stempellovens § 86. Aktionærerne er efter Selskabets Love pligtige 
at holde Bestyrelsen underrettet om deres Adresse.

Efter den aarlige ordinære Generalforsamling vil eventuelt Udbytte blive 
tilstillet Aktionærerne efter den opgivne Adresse.

Bestyrelsen for Aktieselskabet Holte højere Almenskole.

HOLTE, den

Selskabet er registreret under Nr. 1174-2.
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Skoleudvidelse

H G ’s første rektor

bestyrer Hunø havde den holdning, at skolen ikke skulle være en terpean- 
stalt. I øvrigt lagde han stor vægt på, at der blev skabt tillid mellem børn 
og skole og mellem skole og forældre.

Sognerådet viste større og større interesse for skolen. Da elevtallet havde 
passeret 200, sørgede man for at der blev oprettet en række halve og hele 
fripladser, og sognerådsformanden fik plads i skolens bestyrelse fra 1919.

I 1925 var indbyggertallet i Søllerød Kommune nået op på over 10.000, 
og tanken om at få et gymnasium i kommunen blev forstærket. Hidtil 
havde de elever, som ønskede en studentereksamen, måttet søge til andre 
skoler i Nordsjælland, først og fremmest til statsskolerne Birkerød og 
Frederiksborg. Sognerådet viste stor interesse, bl.a. fordi et gymnasium 
kunne tiltrække gode skatteydere til kommunen.

Da den oprindelige skolebygning i 1930-31 udvidedes med en øsdig fløj 
langs med Rønnebærvej, gav det yderligere vind i planerne om en gym
nasieafdeling. Det betød at skolens bestyrelse, efter at have fået stærk 
tilslutning på et forældremøde den 23. september 1930, samme efterår 
indledte forhandlinger med sognerådet 0111 tilslutning og støtte. Forhand
linger med undervisningsministeriet førte til, at man den 4. maj 1931 fik 
tilladelse til at oprette en gymnasieafdeling ved Holte Højere Alménskole. 
Igen var det Billenstein, der var den drivende kraft, skønt han ikke læn
gere havde sæde i sognerådet. Han blev dog stærkt sekunderet af sog- 
nerådsformand Frederik Clausen (1889-1962). Sidstnævnte indtrådte i sko
lens bestyrelse, og blev ved Billensteins fratræden i 1933 formand til han i 
1943 afgik som sognerådsformand. I hans formandsperiode bevilgede sog
nerådet rundhåndet midler til udvidelser, og var således stærkt medvir
kende til at gøre Holte Gymnasium til en af landets mest moderne gym
nasieskoler.

H O LTE G YM N A SIU M  U N D ER REK TO R OSKAR SC H LIC H TK R U LL I 9 3 I - I 9 4 5

Oscar Schlichtkrull var født i Århus i 1886. Efter at være blevet student i 
1908 kastede han sig over sin passion, teatret, og var således skuespiller 
ved Dagmarteatret i nogle sæsoner. Ansporet af sin far tog han sidelø
bende en magisteruddannelse ved universitet, hvor han i 1919 blev cand. 
mag. i fagene dansk, engelsk og fransk. Efter at have været adjunkt først 
ved Rønne Statsskole siden Vestre Borgerdyd, blev han i 1931 hentet til 
Holte Gymnasium, som dets første rektor. N år man læser den tale, som 
han holdt ved det nye skoleårs begyndelse den 17. august 1931, får man et 
billede af en stærk følelsesbetonet personlighed, der elskede den retorik,
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Holte Gymnasiums første 
rektor 1931-1945, Oscar 
Schlichtkrull (1886-1945). 
(HG)

han som skuespiller har kendt og anvendt. Talen slutter således: »...elsk 
jeres hjem og hjælp os til herpå skolen at blive knyttet til jeres forældre, for uden 
dem formår vi kun altfor lidt. I  hjemmene bygges idealerne op, bær dem ærligt i 
hjerterne også herpå skolen.« Denne sidste del af hans tale kom til at præge 
H G  i resten af dets levetid.

Det nye gymnasium begyndte beskedent med en nysproglig klasse på 8 
elever og en matematisk-naturvidenskabelig klasse på 5 elever. Der blev 
ansat 5 universitetsuddannede lærere, hvilket bragte det samlede lærerkol
legium op på 21. Strukturændringen medførte en stærkt øget elevtilgang 
som snart gjorde en bygningsudvidelse nødvendig. Holte Gymnasium 
begyndte sin »knopskydning«. I januar 1932 nedlagde man grundstenen 
til de nye tilbygninger. Der skulle bygges en mellemfløj og en tværfløj 
med festsal og gymnastiksal samt et »tårn« med et observatorium. De 
samlede byggeudgifter og inventaranskaffelser beløb sig til 615.000 kr., 
hertil kom rektorboligen, der kostede 44.000 kr. Sognerådet ydede det 
nødvendige lån og fik samtidig yderligere to repræsentanter i bestyrelsen, 
og havde dermed flertallet med fire medlemmer mod aktieselskabets tre.

Indvielsen 1935 Indvielsen af det nye byggeri fandt sted den 4. marts 1933. Indvielsen
foregik i den nye festsal i overværelse af forældre, lærere og repræsentan-
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Holte Gymnasiums 
bygninger under 
opførelse, fotogra
feret 15. april 1932 i 
forbindelse med 
rejsegildet. Til 
højre med høj tag
rejsning ses mel
lemfløjen. I midten 
bygningen, med 
»den blå trappe«, 
der i sommeren 
1932 fik tilføjet 
»observatorietår- 
net«. Bygningen 
bagerst til venstre 
kom til at huse 
gymnasiets første 
festsal. Indvielsen af 
det færdige byg
ningskompleks 
fandt sted den
4. marts 1933.
(Byhistorisk Arkiv) ter for myndighederne. Blandt talerne var bl.a. undervisningsinspektør dr.

phil. Højberg Christensen, som konstaterede, at Holte Gymnasium var 
den indtil da yngste af gymnasieskolerne i Danmark, hvoraf der på det 
tidspunkt fandtes 60. Ved denne begivenhed opførte skolens kor og orke
ster for første gang en kantate med tekst af rektor og musik af Finn 
Høffding. Denne »Skolens Kantate« blev senere fremført ved den årlige 
translokation. Om aftenen festede man videre med middag på Nyholte 
Hotel, elevopforelse af rektor Schlichtkrulls indvielsesspil »Funkis« på 
skolen inden man sluttede aftenen af med et stort skolebal.

Sognerådet havde som sagt nu flertal i aktieselskabets bestyrelse, og det 
overtog garantien for skolens drift. Aktieselskabets vedtægter blev revi
deret i april 1932. Skolen officielle navn blev A /S Holte Gymnasium, og 
sognerådet havde aktiemajoriteten. 1 1935 udstedte Søllerød kommune en 
garanti til dækning af underskuddet af den samlede drift. Herudover 
modtog skolen statstilskud efter de gældende regler for privatskoler af 
lignende type. Skolepengene i gymnasieklasserne blev som ved statssko
lerne. Fra 1937 blev skolepengene i mellemskolen og realklassen ligeledes 
ændret til statsskoletakster. I 1943 og igen i 1949, blev det -  på grund af 
den stærke befolkningstilvækst i kommunen -  nødvendigt at forhøje sko
lepengene for »udensogns-elever« for alle skoleafdelinger undtagen gym
nasiet.



Med sin baggrund og interesse for teatret kom rektor Schlichtkrull 
naturligt nok til at sætte sit præg på underholdningen og den fremtidige 
linie ved de festlige lejligheder på gymnasiet. Men han indførte også en 

Nye fag  række nye fag på skolen. I underskolen undervistes i hjemstavnslære! Det
medførte iagttagelsesøvelser i den fri natur. Keramik var et fag fra i. 
underskoleklasse til og med 3. mellem sideløbende med fritegning og 
træskærerarbejder for de ældre elever. Det var skolens tegnelærer, ma
leren Alex Klingspor, som var ildsjælen i skolens formningsundervisning. 
Årsudstillingerne var imponerende, og skolens gange, trapper og vindues
karme bærer, ligesom mange af kommunens private hjem, vidnesbyrd om 
den righoldige produktion af kunstværker på Holte Gymnasium.

Forældresamarbejdet, som rektor som nævnt lagde stor vægt på, gav sig 
bl.a. udslag i et skolenævn fra 1931 udvidet med to repræsentanter fra 
underskolen, et forældremøde for forældre til nye elever, hvor rektor 
redegjorde for skolen og bygningerne vistes frem, samt et forældremøde i 
april måned. Dette møde var stærkt besøgt ikke mindst på grund af det 
efterfølgende samvær med lærerne, til glæde for alle parter. Der var også 
mulighed for at overvære undervisningen, dog helst i de to årlige »foræl
dreuger«. Som et direkte resultat af skole-forældresamarbejdet stiftedes i 
1942 »Holte Gymnasiums Studiehjælp«, som lige til skolens lukning støt-

Maleren og læreren 
på Holte Gymna
sium Alex Klings
por (1897-1978) i 
en formningstime, 
december 1932. 
(HG)



Holte Gymnasiums 
vignet. Vignetten 
blev i en årrække 
brugt på forsiden af 
gymnasiets årsskrif
ter. Bygningen til 
venstre er labora- 
toriefløjen, der blev 
opført i 1935.
(HG)

H G  under 
besættelsen

tede værdigt trængende studenter eller realister fra Holte Gymnasium i 
deres videre uddannelse.

Elevtallet steg stadig og var i 1934 på næsten 500. En ny udvidelse af 
bygningsmassen blev nødvendig. Søllerød sogneråd bevilgede de nødven
dige midler og den 24. april 1935 blev grundstenen til den såkaldte labora- 
toriefløj lagt. Bygningen som kostede 233.000 kr. blev taget i brug samme 
efterår. Den nye tilbygning var især bestemt til gymnasieundervisningen. 
Ikke mindst takket være daværende adjunkt Ravns fremsynede ideer blev 
den indrettet efter helt nye principper, noget som på det tidspunkt ikke 
fandtes i den danske gymnasieskole, og først meget senere blev kotume: 
Man forlod det gamle klasselokaleprincip og lod al undervisning foregå i 
faglokaler. Hidtil havde hver gymnasieklasse ligesom de øvrige klasser på 
skolen haft deres klasselokale, og bortset fra undervisningen i fysik og 
kemi blev alle andre fag undervist i dette lokale. Efter en anordning fra 
1935 var der stillet større krav til laboratoriearbejde i gymnasiet. Dette 
imødekom man på Holte Gymnasium ved at indføre begrebet »gym- 
nasiestuer«. Det betød, at gymnasieklasserne ikke havde deres eget klas
selokale, men derimod et fælles opholdsrum hvor de havde deres tasker 
m.v., og hvorfra de gik ud til undervisning i de enkelte faglokaler. De 
måtte på den tid ikke opholde sig i gymnasiestuen i frikvartererne, på nær 
spisefrikvarteret. Man lagde vægt på, at de skulle have frisk luft i pauserne 
-  noget man håndhævede med fast hånd. Labora to riefløjen fik 3 etager 
med kælder under halvdelen. Der blev indrettet 12 undervisningslokaler. I 
stueetagen til dansk, sprog og historie, på 1. sal matematik, naturfag (bio
logi), geografi og naturhistorie også for mellemskolen, på 2. sal blev der 
indrettet lokaler til tegning og håndarbejde. I kælderen indrettede man så 
en gymnasiestue.

Under rektor Schlichtkrull oplevede Holte Gymnasium den tyske be
sættelse af Danmark. De fleste elever mødte som sædvanligt op den 
9. april 1940, men dagens morgensang fik, som alle de efterfølgende dage 
under krigen, sin særlige stærke betydning. I det hele taget havde den 
danske sang under besættelsen stor værdi for folk. Man afholdt alsangs- 
stævner, hvor man sang mange sammen. Det første stævne i Holte blev 
afholdt på Holte Gymnasiums legeplads en eftersommersøndag i 1940
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Alsangstævnerne på 
Holte Gymnasium i 
1940 var de aller
første tegn her på 
egnen på befolk
ningens modvilje 
mod besættelses
magten. Her foto 
fra legepladsen, 
september 1940. I 
baggrunden til ven
stre skimtes beskyt
telsesrummene med 
sandsække foran 
vinduerne. 
(Byhistorisk Arkiv)

med deltagelse af over 1.000 mennesker. Skolens orkester deltog i flere af 
sådanne stævner, bl. a. i marts 1941 i den senere saboterede badmintonhal 
på Griinersvej. På Kong Christian den 10.s fødselsdag sendte mange af 
skolens klasser blomsterhilsen til den »fangne« konge på Sorgenfri Slot, 
og der blev indsamlet et større beløb til »Christian den i o .s  Fond«.

Efterhånden greb krigen mere alvorligt ind i skolens liv. Jødiske elever 
måtte flygte til Sverige ligesom skolens musiklærer Sven Kock, der var 
eftersøgt af tyskerne for illegalt arbejde. En anden af skolens lærere Fre
derik Dahlkild opholdt sig af samme grund tre måneder i Vestre Fængsels 
tyske afdeling i 1944. Under krigen var det naturligvis svært at vide, hvem 
der deltog i modstandsbevægelsen. En gammel elev, Paul Wallevik, realist 
fra 1948 har fortalt, hvad han som 14-årig oplevede i befrielsesdagene i 
maj 1945. Han var på det tidspunkt patruljefører i Furesø Trop i Virum, 
og blev af sin tropsfører bedt om at hjælpe modstandsbevægelsen. Da han 
således meldte sig til hjælpetjeneste i Brugsen på Virum Torv, opdagede 
han, at det var hans inspector på Holte Gymnasium Viggo Theisen, som var



Besættelsen er et 
overstået kapitel, 
den fhv. mod
standsmand, Viggo 
Theisen, inspector 
på HG, julehygger 
med i. mellem, dec. 
1946.
(HG)

Viggo Theisen leder af Virums frihedskæmpere. Selvsamme Theisen kunne også, som 
Wallevik oplevede dagen efter, selv blive overrasket. Da han nemlig rin
gede til en større afdeling af modstandsbevægelsen i Lyngby for at få en 
bevæbnet gruppe til at hjælpe med nogle arrestationer, og gruppen mødte 
op, bestod den til hans store glæde og overraskelse aflutter unge 3. g’ere 
fra Holte Gymnasium. Omtalte Viggo Theisen var også en særdeles mar
kant person på Holte Gymnasium. Han blev ansat på Holte højere Al- 
ménskole i 1920 og var ansat på skolen til 1976, de fleste af årene som 
skolens inspector, d.v.s. næstkommanderende.

Mordet på Kaj Munk gav anledning til mindehøjtideligheder i skolens 
festsal, hvor den tidligere skolebestyrer, L. M. Hunø, bevæget fortalte om 
sin gamle elev fra Maribo Private Realskole. Ligesom andre danske holdt 
man den 9. april hvert år de to minutters stilhed. Da tyskerne havde for
budt det i 1945, kunne skolen ikke officielt stå for den sædvanlige pro
cedure, gymnasiasterne tog derfor sagen i deres egen hånd. Midt i det 
store frikvarter stoppedes al leg på et fløjtesignal fra en af gymnasiasterne. 
I to minutter var der så stille, at man kunne høre en knappenål falde til 
jorden, derefter sang man »Danmark i tusind år« op mod skolens mure.

Der indtraf i øvrigt ikke alvorlige episoder på selve gymnasiet under 
besættelsen. Med mellemrum afholdtes luftværnsøvelser for at øve ele
verne i så hurtigt som muligt at forlade klasserne, og gå til de beskyttelses
rum, der var indrettet i kælderen under festsalen og den gamle bygning. 
Illegale blade blev uhindret fordelt og læst. Selv om skolen kom gennem
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Gymnasieelever på H G  1943, Forfatteren Thorkild Hansen har i bogen »De søde piger« (1974) skrevet 
om den mærkelige tid i Holte og omegn.
Bagerste række: Per Kragh Thuesen, Erik Manniche, Torben Andersen, Jørn Wermer, lærer Møller, 
Thorkild Hansen, Poul Franck, Hans Reimar von Biilow.
Forreste række: Ole-Bendt Rasmussen, Birgit Christiansen, Aase Kimer, Margrethe Falkenberg-Rasmus- 
sen, Aase Larsen, Kirsten Smith-Petersen, Christian Christoffersen.

Erik Crone de fem år uden tab af menneskeliv, blev dog en tidligere elev Erik Crone,
19 19 -1945  realist fra 1935, den 27. februar 1945 henrettet i Ryvangen for sin delta

gelse i modstandskampen. Han blev kort efter mindet ved morgensangen, 
og på årsdagen for hans død i 1947 afsløredes en mindeplade for ham ved 
indgangen til gymnasiestuen med ordene: »Han døde for vor fi-ihed«. Pla
den sidder stadig på det oprindelige sted.

I maj 1945 måtte de fleste af skolens lokaler stilles til rådighed for 
indkvartering af hjemvendte flygtninge fra Sverige. Undervisningen 
måtte ophøre for underskolen og de tre yngste mellemskoleklasser, hvis 
elever fik en ikke uvelkommen forlænget sommerferie. De øvrige klasser
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Holte Gymnasiums anden 
rektor 1946-1969, Arne 
Olesen (1904-1969). 
(Byhistorisk Arkiv)

gennemførte årsprøver og eksaminer i laboratoriefløjen. På vej til eksa
men passerede de festsalen, hvor skolens gæster var midt i deres morgen
toilette. Translokationsfesten det år blev henlagt til mødesalen på rådhu
set. Allerede i løbet af sommeren blev skolen atter frigivet, så under
visningen efter sommerferien kunne begynde normalt.

I de sidste besættelsesår var rektor Schlichtkrull sygemeldt i lange pe
rioder. I hans fravær blev lektor Arne Olesen konstitueret som rektor. Kort 
efter jul i 1945 døde rektor Schlichtkrull efter at have sat sit musikalske, 
kunstneriske og personlige præg på skolen i næsten 15 år. Lærerkollegiet 
og bestyrelsen indstillede lektor Olesen til rektorembedet, og ved det nye 
skoleårs begyndelse den 13. august 1946 tiltrådte han som rektor.

H O LTE G YM N A SIU M  U N D ER REKT O R A RN E O LESEN  1946-1969

H G ’s anden rektor Arne Olesen var født i Ålborg i 1904. Han blev ansat ved Holte Gym 
nasium i 19 31, og var således med fra gymnasiets oprettelse. Inden 
Schlichtkrulls død fungerede han både som underviser og som skolens 
regnskabsfører. Ved sin tiltrædelse lovede Olesen at løfte arven efter
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Translokationsdag 
på HG, juni 1941, 
rigtige hestekræfter 
må holde for, hvor 
den lokale bus har 
givet op af mangel 
på brændstof. 
(Byhistorisk Arkiv)

Schlichtkrull, især at føre skolen videre på en sådan måde, at kunsten 
stadig var i højsædet. Det formåede han, også selv om hans personlige 
interesse for musik ikke var stor. Som det loyale og retsindige menneske 
han var, værnede han i hele sin rektorperiode om de særpræg, som netop 
var Holte Gymnasiums. Jeg  husker at jeg ved min ansættelse i 1970, gan
ske kort efter rektor Olesens død, af hans efterfølger rektor Haarsted blev 
belært om, at det særlige ved skolen var det store engagement indenfor 
musik, kunst og idræt, det var vigtigt at man forstod dette, hvis man 
ønskede at undervise på H G .

Jørgen Schunck blev ansat på Holte Gymnasium i 1945 som lærer i flere 
fag. Han blev senere inspector og skoleinspektør, en stilling han havde, til 
han gik på pension i 1991. Han kom således til at opleve at være næst
kommanderende under flere rektorer. Med sin stærke personlighed og 
store pædogogiske og administrative dygtighed kom han i høj grad til at 
præge Holte Gymnasium. Han var således mere end nogen anden den, 
der sørgede for, at skolens traditioner blev videreført i den rette ånd. Om 
tilblivelsen af skolens sportsplads fortæller Jørgen Schunck:
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Skolens legeplads 
med den nyopførte 
vestfloj fotograferet 
i begyndelsen af 
1960’erne. Opførel
sen af Vestfløjen 
blev indledt i no
vember i960, men 
bygningen blev 
først taget i brug i 
januar 1962. Pilo
teringen på den 
gamle søgrund og 
glasgangen (th.), 
der forbandt vest
fløjen med resten af 
skolen voldte en del 
problemer. Bag 
vestfløjen ses rek
torboligen, der blev 
revet ned i begyn
delsen af 1970’erne 
og erstattet af en 
P-plads.
(HG)

Sportspladsen

fortalt a f fhv. skoleinspektør Jørgen Schunck

Skolen havde ingen sportsplads. Alligevel dyrkedes fodboldspillet med stor iver på 
N y Holtes fodboldbane på Griinersvej. På en lille trekant ved laboratoriefløjen ud 
mod Rønnebærvej var der mulighed for lidt adetik (længde- og højdespring og 
kuglestød). Det hele ret enkelt, og alligevel opnåede H G  fornemme resultater. 

En granplantage til Syd for skolen lå en mindre granplantage, som i 1946 var til salg for 2.500 kr. Her 
sportsplads kunne man udvide det areal, som allerede var erhvervet til idrætsplads. For at

skaffe pengene blev en komite nedsat, og man besluttede at afholde en basar. 
Lørdag den 30. november og søndag den 1. december 1946 blev hele skolen om
dannet til en stor »Dyrehavsbakke«. Mange forældre og andre af skolens gode 
venner havde skænket smukke og gode gaver (bl.a. chokolade og tobak, som var 
sjældne varer i 1946). I hundredevis af lodsedler var allerede af eleverne blevet 
solgt, alle lærerne og ca. 300 af eleverne havde forberedt den brogede under
holdning i form af cabaretter, sangerindetelte, matineer og skydeboder. I en af 
boderne var det gratis at komme ind, men det kostede 2 kr. at komme ud. Derinde 
kunne man opleve meget, bl.a. »Se en krokkedil« (fremvist blev en krukke med 
dild) eller »skelettet af et menneske« (Ske lettet af et menneske -  en elev stod
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Inspector Jørgen 
Schunck residerer 
på sit kontor, i bag
grunden ses tavlen 
til skemalægning. 
Foto 1990.
(HG)

stille og løftede en ske), ja og meget meget mere gav for et par dage skolen et helt 
nyt og usædvanligt præg. Alle, der deltog, glemmer sent de basardage. Nogle af 
lærerne overnattede på rektors kontor. Besøget på basaren var ganske overvæl
dende. Tombolaerne meldte hurtigt »Alt udsolgt«. Overskuddet blev på 15.000 
kr. -  et formidabelt beløb på den tid. Granplantagen blev købt for 2.500 kr., og 
resten af pengene blev hensat i »Holte Bank« som »Sportsfonden«, og som hen 
ad vejen blev anvendt til indkøb af fodboldstøvler, pigsko, idrætstøj m.v. Banken 
gav gode renter, og først i 1990 var sportsfondens midler opbrugt. Ja, sådan fik 
H G  sin idrætsplads, hvor senere gymnastiksalene blev opført.

En af Schuncks første elever var Henrik Voldborg, nu fra T V  landskendt 
meteorolog. Nedenfor beretter Voldborg om sit møde med skolens 
idrætsliv og nye fag i midten af 1940’erne.

En skoledag i 1940’eme

fortalt a f afdelingsmeteorolog Henrik Voldborg

En solfyldt septemberdag i 1945 mødte jeg -  en lille, ret tyk og temmelig genert 
dreng -  op til min første skoledag i 4-u.b. på Holte Gymnasium. De første tre 
skoleår plus en måned af 4. skoleår havde jeg gået på Hellerup Kommuneskole -  
der imidlertid var blevet »taget« af tyskerne -  hvilket betød overflytning til efter
middagsskole på Maglegård -  jeg var flyttet til Nærum i 1944. »Nærum-grisen« 
kørte på generatorbrænde -  hvis den ellers kørte, så det blev nærmest aftenskole 
for drengen (den lille tykke) -  derfor blev jeg med nogen bæven flyttet til Holte 
Gymnasium!
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Den nye vestfløj

Første time denne septemberdag var regning med Hr. Schunck. Det var ikke så 
slemt, jeg var ret god til det, og Hr. Schunck var -  syntes jeg -  ikke så meget ældre 
end jeg selv var -  nærmest en stor dreng ...

Næste time var: Gymnastik! »Nu skal vi have fodbold« skreg mine klassekam
merater begejstret. Uha -  det havde jeg aldrig spillet før! Nå, ned i omklædnings
rummet til mit første store nederlag. Jeg havde ikke fået gymnastiktøj med, men 
værre: »HAR DU IN G EN  FODBOLDSTØVLER???« Ups.... »Nå, så må du jo 
spille i gummisko«. Dem havde jeg på, men hvor var jeg dog ubeskyttet! De andre 
havde jo støvler med stenhårde snuder, så jeg holdt mig på behørig afstand -  det 
eneste, jeg bidrog med, var at sparke bolden så langt væk som muligt, når den kom 
i nærheden af mig, så varede det forhåbentlig lidt tid, inden den kom igen ... Det 
første, jeg gjorde, da jeg kom hjem den dag, var at plage om at få fodboldstøvler 
inden næste gymnastiktime -  det lykkedes heldigvis.

Bagefter havde vi to sløjdtimer i træk med hr. Theisen. Sløjd havde jeg allerede 
haft på Hellerup Skole, men efter jeg var kommet på Maglegård, var der ikke tid 
og lokaler til den slags fag, så det duede jeg heller ikke til! Sikke nogle karakterer 
jeg fik, indtil jeg en dag viste en hjemmelavet model af en gravko, som nær mit 
hjem var i færd med at grave ud til Nærumgårdsskolen, så steg jeg kortvarigt lidt i 
agtelse hos hr. Theisen, som i øvrigt var en meget retfærdig mand, men sikke 
lussinger han kunne give.

Senere havde vi dansk og skrivning, jeg husker ikke læreren, men dansk var jeg 
god til, jeg havde altid fået U G  eller UG - i diktatskrivning, og orden taler vi ikke 
om ... Tegning var jeg ikke god til i lærerens øjne -  hr. Klingspor skulle bare vide, 
hvor mange kilometer streg jeg senere kom til at tegne på vejrkort!

Hr. Schunck blev for øvrigt kort efter indkaldt som soldat, og da han et års tid 
senere kom igen, kunne han fortælle mange historier om alle de gange, han var 
blevet skældt ud -  avra, det kunne altså også ske for en lærer!«

Alt i alt var det lidt af en omvæltning at komme til Holte, og jeg var ked af at 
have skiftet skole -  heldigvis faldt jeg godt til efterhånden, selv om jeg forblev 
klassens tykke dreng.

N Y E  U D V ID ELSER

I 1946 var antallet af lærere ved skolen 38. A f disse havde 14 været ansat 
fra gymnasiets begyndelse eller tidligere. Skolen havde mere end 700 
elever, heraf over 100 i gymnasieafdelingen.

Den støt stigende elevtilgang i rektor Olesens periode førte til yderli
gere udvidelse af bygningskomplekset. Den 24. november i960 påbe
gyndtes bygningen af en ny vest-floj, som blev taget i brug den 5. januar
1962. Denne tilbygning blev indrettet med 7 laboratorier til fagene dansk, 
engelsk, tysk, historie og oldtidskundskab på øverste etage og 7 alminde
lige klasseværelser på underste etage. Arkitekten var Henry Kryger, som

92



Luftfoto af Holte Gymnasium 1934. I forgrunden Nordbanen, hvis jernbanespor siden 1864 gennem- 
krydsede Frederikslunds mark. Til højre ses den granplantage syd for gymnasiet, hvor arkitekten Henry 
Kryger i 1963 opførte den moderne bygning med tre gymnastiksale, sløjdlokale, cykelkælder og varme
central. I tilknytning til nybygningen lå -  og ligger -  skolens idrætsplads. I forlængelse af observatorietår- 
net opførtes, året efter dette foto er optaget, den lange laboratoriefløj. Rektors bolig ses nord for le
gepladsen, bag beskyttelsesrummene. (HG)

sad i skolens bestyrelse fra 1950 til 1962. Kryger udførte sit arbejde uden 
honorar, sålænge han var medlem af bestyrelsen, ligesom han også påtog 
sig tilsynet med skolens vedligeholdelse. Allerede året efter, den 18. juni
1963, holdtes rejsegilde i den nye syd-fløj, som blev bygget til at inde
holde varmecentral for hele skolen, cykelkælder/tilflugtsrum, tre gym
nastiksale med omklædningsrum samt sløjdlokaler. Igen var det Kryger, 
som var arkitekt. Ved skoleårets begyndelse i 1964 blev den nye syd-fløj 
taget i brug. Den 26. august samme år markerede man fuldførelsen af 
idrætspladsens nyindretning, den lå i tilslutning til de nye gymnastiksale.
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Skolepenge

Arne Olesens død

1 1946 blev landretssagfører og sognerådsmedlem Erik Øigaard udpeget 
til bestyrelsesformand for A/S Holte Gymnasium. Øigaard beklædte po
sten indtil 1954. Efter at viceborgmester Ulrik Schon havde været formand 
fra 1954 til 1958, indførtes en tradition, at det var den til enhver tid 
siddende borgmester, som beklædte formandsposten. Erik Øigaard, der 
blev Søllerøds borgmester i 1959 var således tilbage som bestyrelsesfor
mand i hele sin 15 år lange borgmesterperiode frem til 1974.

I frk. Ussings pogeskole var skolepengene 8-15 kr pr. måned plus 
brændselspenge på 5 kr pr. år. Skoleafgiften var ens for alle elever, uanset 
hvor de boede, dette ændredes senere. Ser vi på skolepengene i 1969, var 
der ens betingelser for alle elever i gymnasieklasserne, samt for de af de 
øvrige elever der boede i Søllerød Kommune. Havde forældrene en skat
tepligtig indtægt på under 22.000 kr, betaltes der ingen skoleafgift, mens 
de som tjente mere betalte 200-300 kr om året. Var man udensognselev, 
var den årlige skoleafgift 420 kr. Dertil kom, at alle grundskolens elever 
betalte et beløb for materialer til sløjd, håndgerning og keramik på fra 4 til 
60 kr. for de to førstnævnte alt efter klassetrin, mens materialerne til 
keramik blev beregnet individuelt. Endelig betalte man en årlig brænd
selsafgift på 25 kr. Gymnasieleverne måtte også betale 180 kr for de tre 
gymnasieår for deltagelse i ekskursioner. I 1954 blev både skolebøger og 
undervisning gratis i statens gymnasier.

På de private gymnasier skulle fortsat erlægges skoleafgifter, og helt 
frem til 1970 måtte eleverne selv betale deres skolebøger på Holte Gym 
nasium, men allerede fra sommeren 1957 kunne eleverne i 2. g, 1. g og 
realklassen låne lærebøgerne på skolen, dog skulle de stadig købe deres 
ordboger og éngangs-hæfterne.

Fredag den 25. april 1969 blev rektor Olesen midt i sit arbejde ramt af et 
hjertetilfælde og døde. Den bratte afslutning på hans liv gjorde et dybt 
indtryk på kolleger og elever. Lektor Herløv blev konstitueret som rektor, 
og holdt allerede dagen efter en smuk mindetale om den afdøde rektor. 
Mandag den 11. august, da det nye skoleår begyndte, indsatte daværende 
bestyrelsesformand, borgmester Erik Øigaard skolens nye rektor, Vagn 
Haarsted.
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HOLTE GYMNASIUM UNDER REKTOR VAGN HAARSTED I 9 6 9 - I 9 8 8

H G ’s tredie rektor

Holte Gymnasiums 
tredie rektor 1969- 
1988, Vagn Haar
sted (1924-1997) på 
talerstolen i skolens 
festsal i forbindelse 
med en transloka
tion omkring 1980. 
Det er musiksko
lens leder, lektor 
Jørgen Due, der 
med ryggen til rek
tor er parat til at 
lade musikken spille 
ved seniororkestret 
og kantatekoret. 
(HG)

Vagn Haarsted var født på Fyn i 1924, hvor faderen var førstelærer. Senere 
flyttede familien til Havdrup på Sjælland, og Flaarsted blev student fra 
Roskilde Katedralskole i 1943. Efter at have afsluttet sin cand. mag. ud
dannelse på Københavns Universitet i 1950, blev han ansat på Niels 
Steensens Gymnasium på Østerbro, hvor han blev inspektor og blandt 
flere fag underviste i geografi. Han var direktør for Gymnasieskolernes 
Lærerforening 1958-66. Han var sekretær for Foreningen af Private Selv
ejende Gymnasier, H F  og Studenterkurser 1967-79.

I 1969 skete flere ændringer på det mere formelle plan. Hovedskolens
1.-7. klasse, realafdeling og 8.-10. klasse skiftede navn og i nogen grad 
indhold til grundskole med 10 klassetrin. Fra 1970 kom der yderligere 
børnehaveklasser til denne afdeling. I Holte bestod grundskolen af 24 
klasser, mens gymnasieafdelingen havde 15 klasser. Målet var at bringe 
gymnasiets klasseantal op på grundskolens niveau på 24 klasser.

Skolens ejerforhold ændredes også i 1969. Aktieselskabet fra 1914 havde 
sine aktier i almindelig omsætning; men da de ikke gav noget udbytte, var 
de ikke et købeobjekt for private. Søllerød Kommune opkøbte aktierne, 
efterhånden som de blev udbudt. Kommunen rådede således i 1969 over 
aktier for ca. 20.000 kr, hvilket var lidt over 2/3 af aktiekapitalen. Dette 
forhold gav anledning til mange misforståelser fra undervisningsmini-
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H G bliver selvejende 
institution

Udvidelse a f  
lærerkorpset

steriets embedsmænd og enkelte politikere og skolefolk, der betragtede 
Holte Gymnasium som et maskeret kommunalt gymnasium. I maj 1969 
blev det nødvendigt for Holte Gymnasium at ændre sin status, hvis det 
fortsat skulle eksistere som privatskole under en ændret tilskudslov. Der 
var imidlertid også den mulighed, at Søllerød kommune overtog gym
nasiet. Daværende borgmester Erik Øigaard indså at konsekvenserne af 
dette på længere sigt ville betyde en fjernelse af såvel grundskolen som 
musikskolen, ligesom han forudså en senere amtslig overtagelse af gym
nasiet, der dermed ikke mere ville være under lokal indflydelse og næppe 
være i stand til at bevare sit særpræg. Det var derfor en forholdsvis enkel 
sag at få flertal for, at Holte Gymnasium blev omdannet til en selvejende 
institution, selv om dette betod en klar overvægt i styrelsesformen til 
forældrerepræsentanterne: 7 ud af 12 medlemmer. Søllerød kommune 
bevarede sit samarbejde med den selvejende institution ved, at formanden 
altid var den fungerende borgmester. Udover denne sad der i bestyrelsen 
yderligere tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Da Holte Gymnasium 
skulle omdannes til en selvejende institution i 1969, krævede Aktiesel- 
skabsregistret, at man fandt alle aktionærer. Dette lykkedes gennem en 
stor indsats for rektor Haarsted, og han fik alle overtalt til at sælge deres 
aktier til den selvejende institution.

Den 15. oktober 1971 blev der indgået en aftale mellem den selvejende 
institution og Søllerød kommunalbestyrelse. Aftalen gik i store træk ud 
på, at kommunen forpligtede sig til at dække en del af leder- og lærerløn
ninger samt påtog sig at garantere opfyldelsen af alle forpligtelser i de 
ansættelsesbreve, som var udstedt af det tidligere aktieselskab eller den 
selvejende institution. Samtidig forpligtede Søllerød Kommune sig til at 
betale skolepenge for de elever, som havde bopæl i kommunen, efter 
nogle fastsatte retningslinier. Dette gjaldt også for elever fra andre kom
muner, som var optaget før 1. oktober 1969. Aftalen, som havde virkning 
fra i. august 1969, kunne opsiges med mindst 9 års varsel.

Ændringen i ejerforholdet medførte oprettelsen af et forældrerepræ- 
sentantskab, hvortil hver klasse valgte en repræsentant og en suppleant. 
Derved skabtes ikke blot et valgforum for forældre til den selvejende 
institutions styrelse, men tillige et normaliseret samarbejdsorgan mellem 
skole og forældre. Ligeledes betød ændringerne i 1969, at der nu blev 
oprettet et lærerråd med formand valgt blandt lærerne og en ændring af 
elevrådenes organisationsform.

Den stadig stigende tilgang af elever til gymnasieafdelingen medførte i 
følgende år en stærk tilgang til lærerkorpset. På den måde undgik Holte 
Gymnasium at skulle udskifte en stor del af lærerkollegiet på én gang.



Pladsproblemer

Mange af de ældre lektorer var kommet til skolen omkring det samme 
tidspunkt, og det var vigtigt, at de nyansatte unge lærere fik lejlighed til at 
fangere sammen med den ældre generation, for således bedre at blive i 
stand til at videreføre skolens traditioner.

Elevtilgangen førte igen til pladsproblemer. I første omgang fik skolen 
en ny festsal, som kunne rumme de mange elever til morgensang og 
fællesbegivenheder. Rejsegildet til denne nye bygning ud mod Rønnebær
vej blev holdt 16. december 1970. Translokationen i sommeren 1971 fore
gik i den ikke helt færdige festsal, den officielle indvielse fandt sted den 
18. august samme år. Arkitekterne Henry og Niels Kryger samt en række 
personer fra myndighederne bl.a. undervisningsministeren og boligmini
steren deltog sammen med mange andre og naturligvis elever og lærere i 
denne begivenhed. Sjællands Symfoniorkester gav en koncert, skolegan
gen var aflyst, og om aftenen var der bal for de ældste elver, det var ret en 
begivenhed.

For at afbøde den værste lokalemangel blev der i sommeren 1973 opført 
pavilloner i skolens have med plads til 5 undervisningslokaler. På trods af 
disse udvidelser manglede man stadig lokaler til undervisning af gym- 
nasieleverne. Det medførte, at gymnasieklasserne i endnu højere grad end 
før måtte benytte grundskolens klasselokaler, når disse stod tomme en 
time her og der, når den pågældende klasse havde idræt, musik, formning 
eller simpelthen var gået hjem. Disse vandreklasser var et særligt fæno
men, det kunne se højst mærkværdigt ud, når nogle lange 3. g elever 
krummede sig sammen på en lille stol i et lokale, som var beregnet til en 
meget yngre elever. Værre var det når »gæsterne« rodede i de små elevers 
ting, ja man har endog hørt om, at de kunne finde på at forgribe sig på 
deres madkasser. En overgang måtte man leje sig ind i en villa på Konge
vejen 55, hvortil eleverne i gymnasiet vandrede for at få en dobbelttime i 
et af deres fag, bestemt ikke en god eller populær løsning på pladspro
blemerne. Blandt andet dette onde, samt manglen på moderne faciliteter 
som kantine, læsesal, bibliotek og ekstra faglokaler førte til, at man på 
Holte Gymnasium stadig gik i byggetanker. En stor landvinding var det, 
da arkitekt Kryger og ingeniør Buurgaard forestod indretningen af en 
biblioteksetage i den gamle festsal. En moderne varehusidé med en ind
skudt etage, som viste sig at blive en både smuk og funktionel løsning.

Holte Gymnasiums knopskydning var dog ikke slut. Allerede omkring 
1980 indså man, at det var nødvendigt med en større egentlig udvidelse af 
bygningsmassen. Arkitekt Buschardt og ingeniør Buurgaard blev bedt om 
at tegne og indrette en ny nord-fløj. Den 1. januar 1986 blev det første 
spadestik taget til den nye tilbygning, som blev opført parallelt med Bir-
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Stmktiielle
ændringer
1987-1988

kebakken oppe nord for vest-flojen. Nord-fløjen blev indviet den 4. no
vember 1987 og igen den 14. samme måned i form af et åbent-hus arran
gement. I dens nederste etage, som er i plan med vest-fløjens øverste, blev 
der indrettet en smuk kantine samt et par speciallokaler, mens hver af de 
tre ovenliggende etager indeholder 8 undervisninglokaler hver. Endelig 
blev der plads nok til gymnasieeleverne på Holte Gymnasium. Få år efter 
begyndte imidlertid den voldsomme tilbagegang, der slutteligt førte til 
skolens lukning.

1987 blev året, hvor kommunalbestyrelsen i henhold til et påbud fra 
Indenrigsministeriet opsagde den i 1971 indgåede aftale med Holte Gym 
nasium. Den 24. maj 1988 forhandlede et lille udvalg bestående af repræ
sentanter for Holte Gymnasium og borgmesteren sig til enighed om en 
ny aftale, hvor kommunen ydede tilskud til gymnasiet. Formålet med den 
nye aftale var, som der står i et referat fra et åbent kommunalbestyrelses
møde 15. maj 1988, »at der mellem Holte Gymnasium og Søllerød kommunes 
skolevæsen videreudvikles et godt samarbejde primært til gavn for nuværende og 
kommende elever fra  Søllerød kommune.« Det nye i aftalen var, at man ikke 
mere var forpligtet til at yde tilskud til lærerlønninger for lærere ansat 
efter 1. januar 1988, mens man stadig garanterede forpligtelserne i an
sættelsesbrevene udstedt før 1988. Vigtigst var det dog, at tilskud til ned
bringelsen af forældrebetalingen kun vedrørte eleverne i grundskolen, 
dette fik -  over en aftalt årrække -  forældrebetalingen for gymnasieelever 
til at stige markant.

Nedenfor bringes en række beretninger fra rektor Haarsteds tid i 
1970’erne og 1980’erne. Danmarks Radio har optaget adskillige koncerter 
på skolen. En af dem hed meget karakteristisk: »En skole med musik i«. 
Holte Gymnasiums Musikskole blev formelt ledet af rektor, men der har 
altid været en musikskoleleder med det daglige ansvar for musikken. M u
sikskolens første leder i 34 år fra 1930 til 1964 var Sven Kock. Herefter 
blev skolen i 6 år bestyret af Margit Kirk, som havde været ansat på skolen 
siden 1941. Da hun stoppede på grund af alder i 1970, blev lektor Jørgen 
Due hentet til Holte Gymnasium fra Birkerød Statsskole. Han -  som var 
musikskoleleder til han gik på pension -  har skrevet om musikskolen i sin 
tid.

Mette Bure, som stadig har sit virke på skolen, nu som overlærer og 
skolevejleder ved Dronninggårsskolen, fortæller om sin elevtid på skolen i 
1970’erne.

Journalist og TV-vært Søren Kaster var også elev på Holte Gymnasium i
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1970’erne. Han beretter i sit indlæg om de berømte HG-fester i sin egen
skab af fhv. formand for elevforeningen O.e.f. (O.e.f -  Ordet er frit), som 
blev oprettet allerede i 1933. Oprindelig var foreningens formål at arran
gere foredrag, diskussioner og enkelte fester, men i ^ ó o ’erne og 
1970’erne blev det dog festerne, som kom til at dominere foreningens 
arbejde.

Udover de elevarrangerede fester sørgede skolen for, at der blev afholdt 
andre fester i årets løb. En af de vigtigste var den årlige 3. g-fest, som jeg 
har medvirket til gennemførelsen af i de 26 år, jeg underviste på Holte 
Gymnasium. Derfor følger et selvstændigt indlæg om 3.g-festeme.

De fleste skoler har et skoleblad. Det første skoleblad på H G  udkom i 
1939 under navnet »Vækkeuret«. Senere kom bladet til at hedde » Orka
nen«. Det afløstes igen af »Dillen«, som en anden gammel elev, cand. jur. 
Ann Sofie Orth, har skrevet om. Hun skriver også, sammen med en stu
denterkammerat, cand.ling.merc. Ph.D. Marianne Garre, om de store 
pengeindsamlinger til velgørende formål, der foregik på skolen i de år.

Musikken på Holte Gymnasium

fortalt a f fhv. musikskoleleder Jørgen Due

Ved nærlæsning af jubilæumsskriftet af 1981, hvori lektor Ellen Schrøder skriver om 
»Glimt af det musiske liv på Holte Gymnasium«, læser jeg, at essensen af hendes 
artikel er, at i skolens liv blev der plads for kunsten i dens mange facetter: Musik, 
skuespil, litteratur, tegning og maling. Eleverne skulle som udøvere frigøres i 
sindet. Ved denne nærlæsning fik jeg gentaget for mig selv, at jeg ved min an
sættelse som musikskolens leder i 1970 ikke kunne komme til skolen som fornyer.
-  Det, der var i øjenfaldende, var den høje kvalitet, der gjorde sig gældende, og 
som H G ’s musikskole var så kendt for. -  Også de ydre rammer var bemærkelses
værdige: En struktur der gik fra 1. klasse til studentereksamen inden for de samme 
mure. En drøm for en musikskoleleder, der jo ellers altid skal regne med at have 
en hel kommune at holde rede på.

Da rektor Haarsted viste mig rundt på skolen, havde jeg ham mistænkt for at 
bruge samme metode, som Tordenskjold havde brugt -  det med de samme »sol
dater rundt omkring i byen«. Men sådan var det ikke. Det viste sig, at der virkelig 
var tale om forskellige og talrige elever. Efter 1960’ernes guitar- og blokfløjte
bølge, som fortsat er bevaret, var det en uudslettelig oplevelse at komme til en 
skole med et så stort antal strygere og at se de mange elever strømme op til 
musiketagen. Man havde fremragende instrumentlærere, -  de skabte en oase, 
hvor meget, der andre steder førte en hensygende tilværelse, kom til at overleve 
og inspirere.

At fastholde og videreføre traditionerne gav ikke en rolig, afspændt tilværelse.
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Musikskolens af- 
slutningskoncert i 
den nye festsal 
1972. Lektor Due 
spiller med Det lille 
strygeorkester.
(HG)

Det gjaldt om at fremstille ny vin til de gamle flasker, samtidig med at kvaliteten 
bevaredes. Som et eksempel på den overordentlig høje kvalitetssans husker jeg de 
samtaler, jeg havde med formanden for Holte Gymnasium, den daværende borg
mester Erik Øigaard. Efter at jeg uden held havde gået mine fødder ømme i 
København for at finde et passende flygel til den nye festsal, bad Øigaard mig om 
at rejse til Wien for at finde et Bösendorfer flygel. Jeg betingede mig at kunne 
væbne mig med en specialist: Konservatoriets konsulent, pianisten Eyvind Møller. 
Alt blev bevilget af Øigaard -  også flyglet. Talrige er de elever og professionelle 
pianister, der har spillet på det, og talrige er de dejlige koncerter, der er blevet 
afholdt i festsalen.

M orgensang Men måske var den allervigtigste musik, vi leverede, den daglige morgensang.
Eleverne behøvede ikke at tage deres instrumenter med til morgensang. Der var 
bagved festsalen en meget stor og fin instrumentsamling. Augustinus-fonden og 
dens leder var os til megen stor støtte op igennem 1970’erne. Man forærede os 
f.eks. en meget værdifuld violin, som skiftende koncertmestre i Musikskolen spil
lede på. Violinen beror nu hos Søllerød Musikskole.

Rejser Musikskolens rejser var et kapitel for sig. I 1981 holdt vi sommerferie ved at
tage til Amerika. Vi var en uge i Washington D.C., hvor vi spillede på plænen 
foran Det Hvide Hus, og derefter var vi en uge i New Haven, Connecticut. To 
somre var vi i Skotland og en på Færøerne. Bünde i Tyskland i nærheden af
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Koncerter

Nye omgangsformer

Hannover fik vi kontakt med, da jeg traf musikskolelederen fra Bünde ved en 
musikkonference i København. Vi besøgte byen talrige gange og havde tilsva
rende genbesøg på HG.

Den årlige musikskolekoncert, hvor eleverne spillede solo, der tidligere fandt 
sted på hverdagsaftener, måtte omlægges til lørdag eftermiddage, da der var et 
stigende antal elever, der var glade for at præsentere deres resultater for hinanden 
og forældrene. Nævnes bør også de store musikskolejubilæumskoncerter (40, 50 
og 60 år i årene 1972, 1982 og 1992), hvori også mange gamle elever deltog. Efter 
en af disse koncerter inviterede Tivolis musikchef Lars Grunth -  selv gammel 
H G ’er -  os til at give koncert i havens koncertsal. Af andre koncerter skal nævnes 
den med de fire Gade-pris-modtagere som solister: kontrabas Mette Hanskov, 
trompet Gonn Hovaldt, fløjte Mads Johansen og violoncel Niels Ulner. Søstrene 
Hanskov (Helle, Mette og Lise) gav en dejlig koncert med hver sin solokoncert på 
violin, kontrabas og klaver.

Jeg mindes, da vi spillede Mozarts Sinfonia Concertante med Kim Sjögren, 
violin og Bjarne Boie Rasmussen, bratsch, som solister. Det blev en stor koncert. 
Ved en anden lejlighed havde jeg Anton Kontra mistænkt for, at han troede, han 
kunne »løbe« fra os, da han var solist i noget zigeunerpræget musik. Et pragtfuldt 
tempo, men vi kunne godt vinde med.

Da jeg for nylig talte med en kollega fra Sangskolen »Sankt Annæ«, sagde han 
uopfordret: »Vi har jo i mange år haft det sådan, at når børn og unge mennesker 
ville synge, kom de til os. Når de ville spille et instrument, gik de til jer på Holte 
Gymnasium« -  Et udsagn der taler for sig selv om musiklivet på Holte Gym
nasium.

HG I 1970’eme

fortalt a f overlærer Mette Bure

Jeg begyndte på H G  i 1. real i 1967 og afsluttede med samfundssproglig studen
tereksamen i 1972. Vi var HGs første samfundsfaglige studenter, idet vi elever fik 
den daværende rektor til at åbne for flere muligheder end de hidtidige tre: ny
sproglig, matematisk-fysisk og matematisk-naturfaglig. I 1970 oprettedes således 
den samfundsfaglige gren på både matematisk og sproglig linie, og i 1971 fulgte 
oprettelsen af den musikfaglige gren.

Oprettelsen af disse grene medførte ansættelse af nye -  og yngre -  lærere og 
dermed også ændrede omgangsformer mellem lærere og elever. Da vores sam
fundsfaglige parallelklasse begyndte at sige du til vores samfundsfagslærer, var det 
ikke kun lærere, der undrede sig, men også vi elever overvejede, om det var i 
orden, før vi fulgte trop og også begyndte at sige du til vores geografilærer. Ham 
sad vi troligt og ventede på i vores første geografilektion -  den gang gik eleverne 
ikke, fordi læreren ikke kom -  da en af sekretærerne kom og fortalte, at det 
skyldtes, at hans kone var ved at barsle. Et såre menneskeligt træk, som vi ikke 
havde mødt hos vores lærere før -  de var jo ikke så unge. Og man kunne snakke
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Rejserne

Sangbogen

med samfundsfagslæreren om hendes studier på universitetet, men også om hen
des forlovelsesring; det var næsten som at snakke med en jævnaldrende.

En anden ændring i omgangsformer oplevede vi på lejrskolerne. Traditionelt 
tog de nysproglige til Rom i 2.g i efterårsferien, og da den samfundsfaglige gren 
blev oprettet sent på skoleåret 1969/70, kom de samfundssproglige på to lejrskoler 
i 2. g. Først turen til Rom med respekt og høflig optræden for latinlæreren med 
paraplyen i spidsen for flokken (han ses på alle fotos af seværdigheder!) og med en 
vis fjanten med den unge latinstuderende, der også var med på turen og hensatte 
de unge sproglige piger i hjælpeløs fnisen, når han fortalte, at vores måde at spise 
stegt kylling på mindede ham om barnemordet i Bethlehem. Og siden -  til vores 
dansklærers fortrydelse over fem skoledage, så vi måtte læse »Fiskerne« på egen 
hånd -  en tur til Norge med geografilæreren. Her gik dagtimerne med skiture og 
ekskursioner, og om aftenen socialt samvær i hotellets bar, hvor der var levende 
musik, og hvor geografilæreren sang som Frank Sinatra. Hotellets øvrige gæster 
havde ellers set lidt skævt til det store indryk af (12) danske gymnasieelever, men 
endte med at være glade for den gode stemning, vi skabte med f.eks. boogie- 
woogie dans. Dagen før vi skulle hjem, afholdt vi en åkebretskonkurrence på 
slalombakken, hvor flere af de andre gæster kom over og så på.

Rejserne er selvfølgelig noget af det, man husker tydeligt. Men der var jo også 
en hverdag. Således var der morgensang hver dag. De første år af min skoletid på 
H G fandt den sted i den gamle festsal (som, da vi blev 3.g, blev vores gym- 
nasiestue). Her stod vi op, klassevis på række, og med mellemrum var der mor- 
gensangsbogs razzia, hvor det blev checket, om alle elever havde skolens sangbog 
med. Sangbogen skulle eleverne købe, og da vi ikke havde nogle skuffer eller 
andre opbevaringssteder, bar vi den frem og tilbage fra skole hver dag. Senere, da 
den ny festsal blev bygget (i 1971), kom vi til at sidde ned.

11, og 2. real havde vi klasselokale og udeordning. I klassen skulle skoletaskerne 
opbevares, også når man som vi havde gymnastik i 7. og sidste time. Vi syntes 
naturligvis, det var urimeligt, at vi skulle gå hele den lange vej tilbage efter ta
skerne, så vi tog dem med og satte dem uden for gymnastiksalen. En dag spurgte 
vores lærer, hvem der havde tasker stående udenfor, og de af os, der meldte sig, fik 
en eftersidning. Næste gang, vi havde gymnastik, gik hun ud og bar taskerne op til 
inspector, hvor de skyldige kunne hente tasker og en eftersidning. I gymnasiet 
havde vi gymnasiestuer, en stue pr. klassetrin. Her tilbragte vi frikvarterer og 
mellemtimer, og her skulle skoletasken opbevares. Man tog sine bøger og hæfter 
med til timerne, og skulle man have timer på V2-gangen, skulle man gå igennem 
gården; ve dem, der forsøgte at gå gennem glasgangen og mødte skolens aldrende 
biologilærer, der jog os tilbage igen. I gymnasiestuerne havde vi selvvalgte stam
borde, og alle vidste, hvem der sad hvor -  og hvor den sødeste dreng sad ...

I klassen rejste man sig, når læreren kom. Vi var nogle, der ikke ville rejse os for 
en bestemt af vores lærere, fordi vi ikke syntes om hans måde at behandle eleverne 
på. Han påtalte det gentagne gange, men endte med at være nødt til at finde sig i 
det. Jeg tror ikke, vi egentlig fortalte ham hvorfor. Det gjorde man simpelt hen
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Datalogi

Gyldne tider

ikke den gang, man kritiserede ikke en lærers undervisning. Mange lærere blev 
chokerede over en artikel, jeg i 3.g skrev til skolebladet, om mit indtryk af min 
skolegang. Jeg efterlyste inspiration og fagglæde hos lærerne og prøvede at be
skrive, hvordan jeg opfattede den gode lærer. Skolens datalogilærer kom og for
talte mig, at hvis det stod så slemt til, ville han tage sin afsked. Han gjorde det dog 
ikke! Datalogi var et fag, vi samfundssproglige havde fået ekstra som forsøgs
undervisning. Vi lærte at programmere i Algol (på hulkortstrimler) og lavede en 
fritidsundersøgelse for Søllerød Kommune. Vi var nu ikke begejstrede for arbej
det med undersøgelsen, der forekom os noget kedelig.

Tiden omkring ungdomsoprøret var en brydningstid: De nysproglige udvan
drede fra en prøve, de fandt urimelig. En elev forlod undervisningen, fordi hun 
syntes, læreren var uretfærdig mod hende. Hun gik op til rektor -  ikke for at klage 
over læreren, men for at fortælle, at hun havde forladt undervisningen i utide. Det 
etablerede elevråd, der var oprettet i ipóo’erne, blev afløst af elevforsamling med 
direkte valg og de første forsøg på direkte demokrati. Elevtyperne ændrede sig 
også: Kutteklædte elever og elever med meget langt hår blev et hverdagssyn på 
skolen.

Et helhedsindtryk af min skoletid på HG? Absolut overvejende positivt. For 
mig kom H G  til at betyde faglige udfordringer, men i mindst lige så høj grad en 
personlig udvikling, bl.a. som følge af arbejdet i elevrådet og DGS (Danske Gym
nasieelevers Sammenslutning), hvor jeg var med til at oprette basisgrupper på 
skolen. En spændende tid med store politiske spørgsmål, Vietnamkrigen, med
lemskab af EF, demonstrationen mod Verdensbanken, men også en ganske almin
delig ungdomstid med fester og forelskelser.

OEF -  Festerne i 1970’eme

foitalt a f journalist Søren Kaster

Jeg har hørt mig selv fortælle mange gange, at mine tre år fra 1971 til 1974 på 
Holte Gymnasium hører til de sjoveste i mit liv. Så der er jo nok noget om det. 
Når jeg tænker på det, er jeg fyldt til bristepunktet med gode minder om fester, 
flirter og gode kammerater (flere af dem hører i øvrigt til mine bedste venner den 
dag i dag). Vi var den sidste årgang, der næsten kunne vælge frit blandt de videre
gående uddannelser -  uanset karakterer. Der var tid til at spille kort i matematikti- 
merne -  og set fra H G  og omegn lignede tilværelsen et ta’-selv-bord med mange 
appetitlige retter. Vel var vi en del, der i slutningen af 3.g skulle tage os gevaldigt 
sammen for at hive en studentereksamen hjem. Men vi gjorde det -  omend det 
ikke var med noget imponerende gennemsnit. Vi fik huen på og fejrede det i et 
orgie af studenterfester. Først senere gik det op for mange af os, at det alligevel 
havde været gavnligt at læse lidt mere på lektierne og spille lidt mindre kort i 
timerne. Men tilbage står, at gymnasieårene på H G  var en uovertruffen livsbe
kræftende oplevelse, som gav venner for livet -  og masser af dejlige minder.

Det er på den baggrund, man skal se mine år i O.e.f. (= Ordet er frit). Festerne
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Festerne organiseres

Koncerterne

var i fokus, og derfor var det også en ret taknemlig opgave at arbejde i foreningen i 
de tre år. Ganske vist var der tilløb til problemer, da jeg blev formand for fore
ningen i i.g. Der havde været for meget ballade til festerne året i forvejen og 
nogen havde besluttet, at de gamle elever ikke længere skulle inviteres til festerne. 
Det var et hårdt slag for H G ’s tradition med at fastholde tidligere elever i et 
socialt fællesskab omkring HG. Men vi allierede os med to lærere Egon Sander og 
Palle Schiff, der lovede at tage ansvaret for afviklingen af festerne sammen med os. 
De fik bearbejdet rektor, der vist nok var mest til sinds helt at stoppe gym- 
nasiefesterne i den periode. Festerne fik således lov til at fortsætte, men uden at de 
gamle elever havde adgang. Vi konstituerede os med to formænd med fine titler -  
administrerende og organisatorisk formand, spørg mig ikke hvad forskellen var. 
Vi havde et fortrinligt samarbejde med elevrådsformand Klaus Riskær Pedersen, der 
sideløbende med vores aktiviteter sørgede for nogle meget begivenhedsrige år på 
HG. Han fik således eleverne til at gå hjem en dag -  så vidt jeg husker i protest 
mod besparelser i lærerens tid til udflugter, lejrskoler m.m.

Men i O.e.f. kunne vi koncentrere os om festerne. Vi var heldige med en 
knaldgod bestyrelse, der var villige til at knokle med alle de praktiske ting og 
pengesagerne, og ret hurtigt fik vi sat styr på festerne igen. Mest populære var nok 
diskoteksfesterne i mellemgangen og gymnasiestuerne. Samtidigt fik vi overtalt 
rektor Haarsted til at få lov at bruge den dengang ret nye Festsal. Hans betingelse 
var dog, at der ikke måtte danses, da han ikke mente at gulvet kunne tåle det, -  og 
det stillede helt andre krav til disse arrangementer. Blandt dem var et stort show, 
som tidligere O.e.f.-formand Søren Petersen var idemanden bag -  en H G  version af 
Otto Leisner »Den gyldne Pil«, hvor alle skolens teknikfolk og skuespillertalenter 
brillerede. Vi gik også i gang med at arrangere koncerter og fik efter flere for
handlinger lov til at pille de kedelige stolerækker ned og lave små cafeborde. Vi 
arbejdede sammen med Flemming Schmidt, en ung fyr, der havde kontor i en 
kælder i Husum. Han var impresario og havde forståelse for vores begrænsede 
økonomi. Han er i dag manden bag Dansk Koncert Bureau, som har hentet 
mange verdensnavne til Danmark. Dengang kunne vi byde på blandt andre Povl 
Dissing og Trille. Størst held havde vi i min periode med Sebastian, der gav en 
koncert på H G  lige op til jul. Koncerten var aftalt længe i forvejen og var et 
økonomisk risikabelt projekt. Sebastian skulle komme helt alene, for bandet havde 
vi ikke råd til. Men ugen inden blev han nr. i på hitlisten i Danmark med LP’en 
»Over havet under himmelen«. Så nu blev koncerten et scoop. Festsalen var fyldt 
til bristepunktet, folk var ellevilde, kassererens smil gik helt op til ørerne -  og hele 
bestyrelsen blev genvalgt. Koncerterne blev fulgt op -  også i årene efter, og det 
lykkedes blandt andet den efterfølgende O.e.f.-bestyrelse at få SHUBIDUA til 
HG. Alle arrangementer blev i øvrigt omhyggeligt beskrevet i den gamle pro
tokol, som gik helt tilbage til foreningens stiftelse.

Til translokationen i 1973 fik jeg lov at gå på talerstolen og sige noget meget 
patetisk om festernes værdi for det sociale fællesskab og hvor trist det var, at vi 
ikke længere kunne byde de gamle elever velkommen tilbage til festerne. Derpå
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En lang fest

Fra O ef’s julefest i festsa
len 1974. Det er den unge 
adjunkt Palle Schiff, der 
skjuler sig bag masken. 
(HG)

kaldte jeg Sander og Schiff op og overrakte dem hver en flaske whisky for deres 
store indsats. De fik dagens største bifald -  og som jeg husker det, blev der 
umiddelbart efter åbnet for, at de gamle elever igen kunne komme til festerne.

For mange knytter de fleste minder sig nu nok til diskoteksfesterne. Det var jo 
der, gymnasieflirterne fik frit løb. Og hvis man dansede med den rigtige, når 
discjockeyen afsluttede med April Stevens »Teach me tiger« og Cat Stevens 
»Morning has broken«, så var lykken gjort. Det gav fornyet energi til at møde til 
tiden den efterfølgende mandag morgen på HG. Og hvis festflirten kiksede, måtte 
man hen til opslagstavlen og se, hvornår den næste O.e.f.-fest blev holdt. For 
dengang var gymnasielivet en fest.

3.g-festen

fortalt a f lektor Palle Schiff

Da jeg kom til H G  i 1970, var der en årlig 3.g-fest. Festen fandt sted ved skole
årets afslutning, og inden eksamen begyndte. Man mødtes udenfor festsalen, hvor 
man fik en velkomstdrink, det var som regel rosé- eller hvidvin. Jeg kan huske at 
eleverne ved flere lejligheder spurgte, om jeg dog ikke havde noget mælk eller 
vand i stedet for, da det også havde været deres sidste skoledag den dag, havde de
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ofte fået rigeligt at drikke i løbet af dagen, bl.a. nede på Gasværksgrunden. Drin
ken havde vi, d.v.s. min fagkollega lektor Sander og jeg og senere også en yngre 
fagkollega Birgitte Unmack samt vore hjælpere fra i. og 2.g skænket op i forvejen. 
Sander udnævnte altid et par chefhjælpere, ofte et par søde piger fra 2.g, som stod 
for indkøbene til festen.

Maden bestod dengang altid af smørrebrød. Først senere gik vi over til, at der 
blev serveret kold skinke eller roastbeef med grøn salat og flutes. Fluten blev 
efterhånden afløst af flødekartofler, som eleverne holdt meget af. Under midda
gen, hvor bordene blev betjent af hjælperne (i de store år var de hele 40, men da 
var gæstetallet også nemt oppe på 250 personer) blev der serveret to øl pr. mand. 
Senere på aftenen måtte man så købe -  ved indkøbene blev der bestilt 4 øl pr. 
festdeltager. Udover 3.g-erne deltog der også en masse lærere i festen, både gym- 
nasie- og grundskolelærere som jo ofte havde haft eleverne tidligere i skoleforlø
bet.

Vi var meget omhyggelige, når vi lagde bordplan og sørgede for, at de elever, 
der fik lærere til bords, fik en lærer, som de kendte. I øvrigt blandede vi eleverne, 
så man sad ved siden af en fra en anden klasse. Det var vældig sjovt at være med til 
at lave den bordplan sammen med klassernes tillidsmænd, man fik mange spæn
dende oplysninger undervejs om sympatier og antipatier.

Å? ~ets 3 .g-revy  Inden man gik til bords, var alle oppe i teatersalen for at se den revy årets
3.g-ere havde lavet, og hvor flere af lærerne og rektor til publikums store for
nøjelse blev karikeret og gjort til grin på en sober måde. Ofte var disse revyer 
meget flot musikalsk sat op. Når revyen var slut, oplæste en af de festarrangerende 
lærere bordplanen, og gæsterne forlod bordvis teatersalen for at stille sig i en 
række langs indgangen til festsalen. Herfra marcherede parrene ind til musik 
gennem to rækker af klappende hjælpere. Mens der stadig var et begrænset antal 
elever, foregik festen i indgangshallen til vest-fløjen, kaldet den orangefarvede 
hal. Senere måtte den store nye festsal tages i brug for at rumme de mange 
deltagere.

Hjælperkorpset spiste efter middagen den samme menu i et nærliggende lokale, 
»lønnen« var nemlig mad og øl ligesom gæsterne, og så naturligvis glæden ved at 
være med til festen. De skulle blive for at være med til oprydningen, når festen var 
forbi. De første mange år hændte det, at vi blev »smidt ud« af rengøringsfolkene, 
når de mødte ved 3-tiden om morgenen.

Under middagen var der altid underholdning. Dels taler af rektor, flere lærere 
og elever, og dels sang vi gamle studentersange og populære viser. Når middagen 
var slut blev der danset lanciers. Den var blevet øvet igennem de sidste gym
nastiktimer, det var altid en gymnastiklærer, som dirigerede dansen. I de elevtals- 
mæssigt store år måtte den gentages, for gulvet i den store festsal kunne ikke 
rumme de mange kvadriller på en gang. Aftenen endte så med diskotek og fortsat 
øldrikning. Oprindeligt fik man også kaffe efter maden, men det blev efterhånden 
sløjfet. Gæsterne var meget ofte klædt i deres fineste puds, og over disse 3.g-fester 
var der klart en vis stil.
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Skolebladet Dillen

Skoleblad for store og 
små

Reklamefolderen for 
H G

fonalt a f cand. jur. Ann Sofie Onh

Skolebladene på Holte Gymnasium har ligesom på alle andre skoler været for hele 
skolen. I HGs tilfælde var »hele skolen« elever fra børnehaveklassen til 3.g. Fra 
1985 indtil skolen lukkede, hed skolebladet Dillen.

Skolebladene havde naturligvis alt det »sædvanlige«, det vil sige film-, bog- og 
musikanmeldelser, reportager fra koncerter, skolekomedier og lejrskoler. Der blev 
udskrevet konkurrencer, f.eks. tegnekonkurrencer, hvor en lærers billede blev 
klippet over, så deltagerne skulle tegne hovedet færdigt. Præmierne var typisk 
sponseret af Holtes lokale handlende i form af gavekort. I skolebladene var der 
selvfølgelig også indlæg fra eleverne om stort og småt i hverdagen f.eks. efter
lysninger af stjålne genstande, kontaktannoncer (!), digte og ikke mindst klager af 
enhver art: Over standarden af lærere, gangvagter, udbudet i kantinen, kvaliteten 
af årets bog med billeder af alle klasser og lærerne m.m. Fra redaktionens side blev 
der lavet interview med elever, lærere og andre med tilknytning til skolen, men 
også interviews med lokalpolitikere om emner, der vedrørte HG. Mere omfat
tende information fra skolens ledelse blev også trykt i bladet f.eks. planerne om 
tilbygningen af N-fløjen, men bortset fra dette var bladet i udgangspunktet ikke et 
meddelelsesorgan fra ledelse til elever og forældre.

Det hele skoleforløb, dét at man kunne gå på H G  fra børnehaveklassen til 
studenterhuen, gav grobund for mange diskussioner store og små elever imellem. 
Alene problemet med at skaffe lokaler, der er omtalt andetsteds. Typisk bestod 
skolebladsredaktionerne af gymnasieelever, der fra tid til anden blev mindet om 
forpligtelsen over for »de små«. Nogle gange blev forpligtelsen opfyldt med et 
par tegninger lavet af mindre elever, andre gange besluttede redaktionen at sætte 
fokus på netop »den hele skole« og samlivet mellem store og små. At det ikke altid 
var lige let at få tanken om den hele skole til at fungere i praksis fremgår af et 
interview med store og små elever i Dillen i efteråret 1987:

DILLEN: »Lægger du mærke til de »små« her på skolen?
2.g’er: »Ja«
DILLEN: »Positivt eller negativt?«
2.g’er: »Negativt«
DILLEN: »Vil du ikke uddybe det lidt nærmere?«
2 .g ’er: »Altså, jeg  kan huske, da vi var små, havde vi meget mere respekt for dem, der
var ældre end os«.

Et af de mere interessante numre er fra midten af 8o’erne; Dillen udkom umid
delbart efter, at H G  havde udsendt en reklamefolder. Det faldende elevtal fik 
HGs ledelse til at beslutte, at reklameindsatsen for at tiltrække nye elever skulle 
forstærkes. Til det formål blev der lavet en reklamefolder i A4-format, hvor for
siden blev prydet af studenterhuernes emblem, malteserkorset. I folderen blev 
skolen præsenteret med tekst og tegninger i pastelfarver om musiklivet, faglig-
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Skolebladet »Orka
nen«, oktober 1975. 
Et citat fra det ud
mærkede og tids- 
typiske blad årgang 
1975: »For en må
neds tid siden blev 
der omkring boldba
nerne opsat pigtråd 
på den øverste del a f 
hegnet. Det blev op
sat a f forståelige 
grunde: Bl.a. ønsker 
skolen ikke, at nabo
lagets unger benytter 
sig a f boldbanen om 
eftermiddagen, men 
at sætte pigtråd giver 
unægtelig en smag a f 
KZ«. Et andet sted 
i bladet debatteres 
»Diskoteksproble- 
mer«, idet nogle 2. 
g’ere har beklaget 
sig over musikkens 
tekniske standard 
og mangel på or
dentlig rock. Læ
rersvaret er formu
leret i fem punkter
-  og indledes såle
des: »Det undrer 
mig for det første me
get, at 2. g 'ere kan 
udtale sig om hvad 
der er foregået ved en 
fest som er forbeholdt 
de nye 1. g ’ere...«. 
(HG)

DRKANEN
SKOLEBLAD FOR HG

OKTOBER 1975 
NR. 2 2. ÅRGANG

heden og festerne. Folderen blev husstandsomdelt i hele Søllerød Kommune, og 
den blev genstand for megen debat, også i pressen, ikke mindst på grund af den 
afsluttende illustration: En solnedgang ved en sø med to mennesker, hvor den 
ledsagende overskrift lød: »Ikke kun for skolen, men for livet.« I forlængelse af 
uddelingen af folderen blev der afholdt introduktionsmøde for kommende
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»Ikke for skolen, men 
for livet«. Sidste 
side i den berømte 
brochure fra HG, 
1987.
(HG)

ikke for skolen, men for livet. . .  Mange har fundet hinanden, mens
de var elever på Holte Gymnasium.

Gamle elever holder fast ved deres 
skole. Hvert år, den første fredag 
i november, holder skolen en velbe
søgt fest for sine gamle elever.

i.g ’ere, hvor fremmødet i øvrigt var betydeligt større end ved tidligere introduk- 
tionsmøder. I Dillen var der naturligvis også debat om folderen og det billede, den 
viste af HG. Under overskriften »Skolens brochure -  en pinlig succes eller hva’?« 
skrev en 9. klasses elev:

»Den er »smart ude« fremstillet sådan, at de fleste oplysninger, der gives i den, egentlig 
ikke er usande men bare shin 'et op med et tydeligt skær a f lækker Bounti- eller anden 
sukkersød biografreklame. Yderligere er tegningerne inden i kunstige og ugeblads- 
agtige. Eks: Står gymnasiekoret eller andre kor på skolen og synger i hvide bluser og 
ligner fromme engle? Spiser man vandmeloner og drikker cola til OEF-festerne?«
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Redaktionens
sammensætning

Skolebladets redaktion ønskede også lærerreaktioner på folderen, men det kunne 
være svært at være lærer, når mikrofonen var på:

»Under de givne omstændigheder vil jeg nødigt bringes i den situation at kommentere 
folderen« -  lød det fra en lærer til skolebladet, der ikke som sådan var undergivet 
censur. Der blev faktisk sluppet ret meget igennem til trykpressen: Bladet skulle 
hele tiden være »et fælles organ for elever, lærere, forældre og ledelsen«, som det 
hed i retningslinierne for Dillen. Skolen stod for produktionen afbladet, der blev 
uddelt til samdige elever. Selve redaktionen bestod af elever, men derudover var 
der en art komite, bestående af rektor, inspektør, en forældrerepræsentant og to 
repræsentanter for elevredaktionen. Denne komite havde til formål at løse even
tuelle tvister om den redaktionelle linie. Komiteen var i aktion, da skolebladet 
blev genoplivet i form af Dillen i midten af 1980’erne; så vidste alle, hvor de stod.

Der eksisterede det, man på nudansk vil kalde en »forståelse« mellem skolens 
ledelse og redaktionen. Denne forståelse betød, at et læserbrev med overskriften 
»Er lærernes magt for stor« gik i trykken:

»De fleste på HG vil sikkert give os ret i, at der er et par lærere som burde være i en 
anden branche -  hvad med slagterbranchen?«

Bladene i 1980’erne handlede meget om skolens image. Både elever og lærere var 
optaget af, hvordan omverdenen så på HG. Der var interviews og indlæg fra andre 
skoler både i og uden for Søllerød Kommune, hvor spørgsmålet blev belyst. Var 
disciplinen særlig hård? Var mærkerne på tøjet særlig vigtige, hvis man var elev på 
HG?

Elev: »Der er vel ikke noget galt i, at folk klæder sig pænt på«
Elev: »Jeg tror, at der er mere mærkeræs og klikedannelse i underskolen, fordi de er 
usikre på sig selv«
Lærer: »Kom i 1. g og bliv sikker«

At skolens image var tæt kædet sammen med begrebet »snobbet« var der dog ikke 
tvivl om -  men opfattelsen kunne jo ændres, når man selv blev elev på HG:

Elev: »Jeg syntes også at HGs elever var nogle snobber, spader o.s.v., men da jeg  kom 
herover fandt jeg ud a f at de var lige så normale som os andre«

Skolebladet Dillen udkom 3-4 gange om året, afhængigt af eksamener og redak
tionens generelle arbejdsmoral. Da Dillen begyndte at udkomme i 1985, havde 
der ikke været skoleblad i nogle år på HG, simpelthen fordi der ikke havde været 
elever, der var interesserede i at lave blad. Dillens nye redaktion bestod fra be
gyndelsen af elever fra alle tre gymnasieklasser, hvilket nok var en af grundene til, 
at bladet udkom i en længere periode. Dertil kom, at redaktionen hele tiden 
forsøgte at supplere sig med nye »medarbejdere«, så arbejdet ikke var afhængigt 
af få personer, der med tiden ville forlade skolen.
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»Og der blev samlet ind«

Fortalt a f cand.ling. mere. Marianne Garre og cand.jur. Ann Sofie Orth

Der var mange indsamlinger på HG. Der var obligatorisk deltagelse i Dybbøl- 
dagen, Julehjertet og andre absolut agtværdige formål. Vi samlede ind til Røde 
Kors og Kræftens Bekæmpelse, og selv om det fra tid til anden kunne forekomme 
vanskeligt at sparke gang i projekterne, så var resultaterne faktisk gode hver gang, 
som f.eks. da der i efteråret 1987 blev indsamlet 55.000 kr. til Kræftens Be
kæmpelse.

Midt i sommerferien 1985 blev der i England og USA afholdt en dobbelt
koncert »Live Aid«. Sangeren Bob Geldorf var hovedmanden bag arrangementet, 
hvis bærende element var rock-stjerner til kamp mod sultkatastofen i Afrika. 
Denne koncert gav ideen: Holte Gymnasium skal samle ind til Afrika -  og dermed 

H G  fo r  A frika  fødtes »HG for Afrika«. Konceptet for »HG for Afrika« var mere eller mindre en
kopi af skolens 50 års jubilæum i 1981 -  og ideen blev kopieret igen i 1994, hvor 
der blev afholdt endnu en stor fest for hele skolen. »Hele skolen« var et vigtigt 
element i alle tre arrangementer. Med brug af »hele skolen« såvel fysisk som alle 
personerne -  lærerne, eleverne og forældrene -  kunne arrangementerne få et 
omfang, der var helt enestående.

Første skridt var at overbevise skolens ledelse om det fremragende i ideen -  det 
gik overraskende hurtigt! I den forbindelse skal man tænke på, at tiden var præget 
af den kolde krig: Berlin-muren stod stadig, og der var ægte »koldkrigs-lærere«, 
der mente, at et så socialt arrangement var lidt for meget af det gode. Naturligvis 
var der også elever, der ikke ville deltage, men det var et mindretal. Allerede få 
dage inde i det nye skoleår var der fastsat en dato, lørdag den 30. november og 
samtidig fik vi det gode råd at konsultere de lærere, der normalt stod for store, 
sociale arrangementer på skolen. I løbet af ingen tid var der nedsat en »styre
gruppe«, der havde til opgave at koordinere de forskellige klassers ønsker om, 
hvordan netop de kunne deltage. For eksempel skulle der ikke være 20 boder med 
tombolaer, ligesom reklamen for arrangementet også skulle koordineres. Grup
pen bag »H G for Afrika« bestod af fem elever: Tre gymnasieelever og to elever 
fra grundskolens ældste klasser. Projektet var elevstyret fra start til slut, vi fik 
stillet kontor og telefon til rådighed. Men det stod hurtigt klart, at uden hjælp fra 
skolens ledelse kunne projektet ikke gennemføres. De gode ideer om hvor man 
ringer hen, når man har brug for 200 gratis pølsebrød til en bod, kom fra andre 
end lige eleverne.

»H G for Afrika« inddrog hele skolen fra børnehaveklasserne til 3.g’erne, alle 
klasser blev opfordret til at omdanne et klasseværelse til en bod af den ene eller 
den anden slags. Forældreopbakningen var enorm -  fra alle sider blev vi mødt 
med en fantastisk velvilje, og det strømmede ind med støtte lige fra cykellygter 
over fyrfadslys, the, æbler, paraplyer til bøger. Mottoet var: Der er penge i alt, så 
bare kom med det! HGs forældrenetværk vidste sig særdeles effektivt, nyttigt og 
ikke mindst uegennyttigt.
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Holte Gymnasium 
afholdt mange store 
fødselsdagsfester, 
hvor skolen blev 
omdannet til en 
»Dyrehavsbakke«. 
Ved nogle lejlighe
der blev der samlet 
ind, ved andre lej
ligheder var der fest 
for festens skyld. 
Her foto fra skolens 
75 års fødselsdag, 
1989.
(HG)

Et kæmpe
arrangement

»H G for Afrika« var et fyrværkeri af forskellige boder, hvor enhver kunne finde 
lige akkurat det, der passede, og hvor alle kunne finde netop den måde, hvorpå de 
gerne ville bruge deres penge. I et hjørne sad pedellen og lagde arm med, hvem 
der nu turde -  russisklæreren stod over den velsmagende borcsh med tilhørende 
vodka; der var spøgelsestog, tombolaer o.s.v. »HG for Afrika« varede en lørdag -  
fra klokken 13 til sidste mand lukkede og slukkede klokken fire næste morgen. 
Om aftenen var der en fest -  mod behørig entre -  hvor bands spillede (gratis!), og 
hvor tanken var, at såvel »de små« som »de store« og deres forældre skulle kunne 
more sig. Hvor mange der deltog i løbet dagen vides ikke. Mange elever, forældre 
og lærere blev på skolen hele dagen og kunne derfor gå direkte til festen. Arrange
mentet blev et arrangement for hele skolen, ikke så få mennesker i en tid, hvor der 
gik over 1.000 elever på Holte Gymnasium.

Resultatet var 70.000 kr. -  og jubelen ville ingen ende tage, da resultatet blev 
offentliggjort til morgensang senere på ugen. Alle -  elever, forældre, lærere -  
havde grund til at være stolte af indsatsen. Det indsamlede beløb blev overgivet til 
Dansk Røde Kors’ Plant et træ-kampagne. Senere i skoleåret var gæster fra Røde 
Kors på besøg for at fortælle om resultaterne i Afrika.

Da det hele var overstået, alt var ryddet op, og overskuddet afleveret til Røde 
Kors, kom tiden for uddeling af karakterbøger! For vores vedkommende kunne 
arbejdet med »HG for Afrika« aflæses direkte på karakterne og antallet af gange, 
vi var kommet for sent til timerne.
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H G ’sßerde rektor

H C  s femte rektor

Holte Gymnasium under de sidste rektorer
Per Jensen 1988-1993 og Anders Kloppenborg 1994-1996

Per Jensen blev født i Virum 1944. Han blev student fra Birkerød Stats
skole 1963, og cand.scient, med fagene matematik og fysik fra Køben
havns Universitet 1970. Fra 1970 til 1983 var han ansat som adjunkt ved 
Herlufsholm Skole. 1984-1988 var han rektor på Ingrid Jespersens Gym
nasieskole. Fra i. august 1988 til 1. oktober 1993 var han rektor på Holte 
Gymnasium. Han er nu (1999) rektor på Høng Gymnasium, HF-kursus 
og efterskole. I perioden mellem de to rektorer var daværende inspektor 
Ole Lund Knudsen konstitueret som rektor.

Anders Kloppenborg blev født i Tønder i 1951. Han blev student fra 
Herlufsholm Skole 1970, og cand.mag. med fagene samfundsfag og idræt 
fra Københavns Universitet 1978. Fra 1978 til 1994 var han ansat på 
Stenhus Gymnasium og HF, indtil han tiltrådte som rektor på Holte 
Gymnasium 1. april 1994. Han er nu (1999) ansat som sekretariatschef for 
Det Radikale Venstre på Christiansborg.

Som tidligere nævnt skete der allerede i slutningen af firserne et fald i 
tilgangen af elever til gymnasieafdelingen. Holte Gymnasium havde i 
flere år været et stabilt 8-spors gymnasium. Så sent som i 1991 var antallet 
af afsluttende 3.g klasser på 6. Ikke katastrofalt, men fra 5 i 1994 faldt 
tallet til 4 året efter og i lukkeåret 1996 var tallet på 3. Man havde i årene 
1994 og 1995 kun kunnet optage elever til to nye i.g  klasser, og da an
søgertallene for 1996 kom, var der kun 24 unge -  svarende til én klasse -, 
som havde søgt Holte Gymnasium som deres første prioritet. I april 
samme år besluttede Holte Gymnasiums bestyrelse da at lukke skolen ved 
skoleårets udgang. Ifølge »Det Grønne Område« den 8. maj 1996 var der 
blandt de 24 ansøgere kun én der kom fra Søllerød Kommune, hvor der 
ellers var 224 unge, der havde søgt om at komme i gymnasiet. De lokale 
unge havde totalt svigtet »deres« gymnasium. Grundskolen havde stadig 
342 elever.

Forud for dette var gået en meget turbulent periode for skolen. Værst så 
det ud i efteråret 1994 hvor Holte Gymnasium måtte gå i betalings
standsning. Jeg  glemmer aldrig den skrækkelige fornemmelse, det var den 
31. oktober ikke at vide, om jeg dagen efter skulle gå i skole, som jeg 
plejede, eller møde på Kildegård Gymnasium fordi jeg ville være overført 
dertil sammen med eleverne, eller -  simpelthen var arbejdsløs. I 11 . time 
reddede Søllerød Kommune skolens økonomi ved at købe Nordfløjen og
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Amtsgymnasium?

H G  lukker

pedelboligen Birkebakken 5 for 15 mio. kr, hvoraf de 2 mio. kr blev betalt 
kontant den 31. oktober 1994 for at afværge konkurs. Samtidig benyttede 
kommunen lejligheden til at slippe af med sine forpligtelser fra 1988- 
aftalen vedrørende løntilskud og garantien på ansættelsesbrevene pr. 
31. oktober samme år. Det blev slået fast, at Holte Gymnasium havde 
forkøbsret til et evt. tilbagekøb, mens kommunen fik forkøbsret til den 
øvrige bygningsmasse. Noget som allerede 1 /  år efter blev aktuelt.

Så snart man på H G  i 1993 havde indset, hvad vej vinden blæste, havde 
man henvendt sig til Københavns Amt, for at drøfte en evt. overtagelse. 
Amtsborgmester Per Kaalund havde stor forståelse for H G ’s problemer og 
vigtigheden af at bevare et gymnasium i en kommune med en af landets 
største gymnasiefrekvenser. Hvis amtet gjorde Holte Gymnasium til et 
amtsgymnasium, ville skolen komme ind i den amtslige fordelingsnøgle af 
gymnasielever fra Storkøbenhavn, og dermed være reddet. Den ny amts
borgmester Vibeke Stonn Rasmussen, der samme år afløste Kaalund, havde 
imidlertid en anden mening om den sag, da problemerne atter tårnede sig 
op i 1996.

Selv om skolen efter forskrækkelsen i 1994 var blevet fornuftigt rekon
strueret og trimmet med nye besparelser, og selv om alle såvel ledelse, 
personale som elever havde gjort et stort arbejde for at vende strømmen, 
var det ikke lykkedes. I første omgang forsøgte man at nå til enighed om 
en ordning, hvor Københavns Amt lejede Holte Gymnasium af Søllerød 
Kommune. Det var dernæst meningen, at gymnasiet skulle fortsætte som 
en filial af det nærliggende og overfyldte Virum Gymnasium. Det ville 
kræve en dispensation fra Undervisningsministeriet. Men i følge amts
borgmester Vibeke Storm Rasmussen viste Undervisningsministeriet sig 
ikke villigt til at opfylde de forudsætninger, som amtet krævede for filial
løsningen, blandt andet en forsøgsperiode på mere end 3 år -  3 år var 
lovens maksimale dispensationsmulighed. Desuden var Virum Gymna
sium helt afvisende over for en sådan løsning.

Lukningen blev derfor en realitet. Gymnasiets to 2 .g klasser blev over
ført til N. Zahles Gymnasieskole, hvorfra de blev studenter året efter. De to 
i.g  klasser blev overført til GI. Hellemp Gymnasium. Da de blev studenter i 
juni 1998, kunne man for sidste gang se studenter-elever fra Holte Gym 
nasium danse omkring gadekæret i Søllerød. De havde nemlig besluttet at 
håndhæve den gamle tradition en sidste gang, og havde inviteret deres 
gamle lærere til at være med. En festlig, men samtidig vemodig begiven
hed.

Søllerød Kommune købte skolens bygninger, ligesom de overtog
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grundskolens 262 elever med samt dens ledelse, lærere og øvrige ansatte. 
Holte Gymnasiums gymnasieafdeling var væk, og grundskolen blev om
dannet til en kommuneskole med navnet Dronninggårdsskolen.

Et billede aflivet på skolen i dens sidste leveår giver stud. polit. Peter Ulrik 
Fugmann, student fra 1996, i nedenstående indlæg. Ulrik har været elev på 
H G  fra børnehaveklassen i 1983 til studentereksamen, altså været elev 
under de tre sidste rektorer. Stud. polit. Nikolaj Wendelboe, student fra 
1995, afslutter den her fortalte historie om Holte Gymnasium ved at give 
sin personlige oplevelse af tumulten omkring den truende konkurs i efter
året 1994, hvor han var elev på skolen.

Den allersidste dans 
om Søllerød Gade
kær. De sidste ele
ver blev optaget på 
H G  i sommeren 
1995. Da gymnasiet 
lukkede i 1996 fort
satte de på GI. Hel
lerup Gymnasium. 
Efter studenterek
samen i 1998 holdt 
de for sidste gang 
den gamle tradition 
i hævd.
(Foto: Henrik von 
Schölten)



»Velkommen til H G  
i go ’eme«

»Putter og square- 
dance«

»Eksotiske dyr og 
bukke«

Holte Gymnasium i det sidste årti

Fortalt a f stud. polit. Peter Ulrik Fugmann

Den første skoledag på Holte Gymnasium i august måned forløb som den altid 
havde gjort. Udgangsbønnen var fra elever og lærere hvert år »Tak du vor skole« 
-  den sidste strofe af skolens sang forfattet af skolens første rektor Oscar Schlicht
krull. Ekkoet fra den fyldte sal flød ud i skolens mange fløje, og sammen med den 
udefinerbare HG-ånd dannede disse under sommerferien spirerne til endnu et år 
for skolen ved Furesøen. Eleverne var vendt tilbage -  stående klassevis i rækker i 
skolegården, indtil de på inspektørens bud strømmede ind på skolen til introduk
tionen i den store festsal. Forventningsfulde, urolige og utålmodige ...

Inspektøren bød sine elever — nye som gamle -  velkommen i den fyldte festsal. 
De yngste grundskoleelever var placeret på de forreste rækker med forældrene 
ved deres side, og bag dem de ældre elever fordelt klassevis bagud i salen. På hver 
stol lå den karakteristiske grønne sangbog »555 sange« -  fyldt med lige så mange 
beskeder som sangtekster fra elever, der gennem tiden havde været knapt så aktive 
under den daglige morgensang. Musikskolens elever akkompagnerede skolekam
merater og lærere under sangen, som var annonceret på et højt hævet stativ 
placeret ved siden af talerstolen. Efter det nye skoleårs første morgensang for
deltes klasserne enkeltvis ud på skolens etager -  med grundskolen i Midt- og 
Vestfløjen, »M- og V-fløjen« som de kaldtes i almindelig tale.
Gymnasieklasserne blev placeret i den relativt nye tilstødende Nordfløj, som un
der den første uge af skolestart hvert år var kampplads for 3.g’ere og -  helt 
uofficielt -  til tider 2.g’ere, der indviede de nyankomne i.g ’ere (også kaldet put
ter). Metoderne var barske og særdeles opfindsomme. De spændte fra buksevand 
til fuglefrø -  samt vandpjaskeri indendøre, der kunne få gangene i Nordfløjen til 
at flyde over med vand. Nordfløjen blev senere solgt fra, og gymnasiet flyttede til 
den oprindelige afdeling i Vestfløjen. Her befandt gymnasiet sig på 1. etage, og de 
mindste klasser opholdt sig nedenunder.

Gymnasiets introduktionsdage for de nye i.g-klasser samt deres tutorer fandt 
sted, eksempelvis i Tisvildeleje i Nordsjælland. Arrangementet var hver gang en 
stor succes. Her traf HG-eleverne hinanden for første gang og blev introduceret 
til den traditionsbundne square dance. Trods hæderlige forsøg fra lærerne hvert år 
mundede dansen ud i kaos og tumult til stor underholdning for de deltagende. 
Mere vellykket gik lancieren, som de fleste elever kom til at holde af, og på dette 
område opnåede de fleste endog gode kundskaber.

Efter en begivenhedsrig skolestart indfandt dagligdagens vanlige gang sig, og man 
fik følelsen af, at man egendig aldrig havde været uden for skolens høje, be
skyttende mure. I hovedbygningen vrimlede det med børn fra grundskolen, som 
gang- og gårdvagter mere eller mindre vellykket prøvede at få ud i skolegården.

Lærerne fra gymnasiet og grundskolen holdt deres frikvarter i faglokaler og 
lærerværelset, hvilket var et areal de færreste elever frivilligt bevægede sig ind på -  
på trods af et afslappet forhold til lærerstanden. Naturfagslærerne opholdt sig
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Aktiviteter i og efter 
skoletid

gerne i deres respektive lokaler koncentreret i Laboratoriefløjen, L-fløjen, som 
var prydeligt smykket med netop deres fags effekter. Således var skolens bio
logilokaler for de fleste det mest fascinerende sted -  med levende dyr som fisk, 
ørkenrotter, skildpadder, firben mm. Skolens samling af udstoppede dyr var fæno
menal -  indsamlet og doneret fra hele verden af tidligere elever, der jævnligt var 
på jagtsafari i Afrika og Østen. Krokodille, tiger, elg, elefanthud, vildsvin, slanger, 
hvalskind mm. samt ørne og fugle i hundredvis og ligeså mange dyr i glas med 
sprit. Denne samling af eksotiske dyr gav unægtelig en forunderlig stemning i 
biologiundervisningen.

I de tre gymnastiksale fandtes alt, hvad der til faget hørte. Udstyret omfattede 
både redskaber såsom bukke fra tidernes morgen samt et veludstyret moderne 
styrketræningsrum. Boldbanen var beregnet til 22 mands fodbold. Der var 100 
meter løbebane, kuglestødsbane, længde- og højdesprings-faciliteter og 2 basket
ballbaner. Faciliteterne dannede desuden perfekte rammer om sneboldskampe, 
der mest af alt mindede om skyttegravskrige. Stedet var i øvrigt også skueplads for 
de dimitterende 10. klasser, der hvert år spillede en hård fodboldkamp mod deres 
respektive lærere samt personale på skolen.

Fysik/kemi-lokalerne var spækket med farverige syrer, baser og andre opløsnin
ger, der næsten alle var uden for elevernes rækkevidde. Specielt var skolens ældste 
fysik/kemi-lokaler på øverste etage i M-fløjen for grundskolen spækket med ud
styr og maskiner, som lærerne fra tid til anden demonstrerede til stor spænding 
for eleverne. Disse lokaler benyttedes i nyere tid af ekstra interesserede elever, der 
efter skoletid fik lejlighed til at eksperimentere videre.

Efter-skoletids-aktiviteter af såvel boglig som ikke-boglig karakter var talrige og 
til fri afbenyttelse af samtlige skolens elever. Der var dannet sportshold i rundt 
regnet alle discipliner hørende under skoleidrætten, som konkurrerede med andre 
gymnasier landet over. Derudover var der for de ældste elever aerobic, og et par 
gange om året udfordrede gymnasieklasserne, som en del af idrætsundervisnin
gen, »Furesøens vover« på vandski ved Jægerhuset. Til dem, der ikke kunne få 
nok sprog, kemi eller fysik, blev der oprettet eftermiddagshold til fordybelse i de 
emner, man gennemgik i den almindelige undervisning. Specielt var kemi et 
populært fag -  fabrikation af vingummi, alkohol og vejrballoner var en af de mere 
underholdende aktiviteter.

Elevrådet i gymnasiet, bestående af repræsentanter fra hver klasse, var en sær
deles godt organiseret samling af elever, som i visse tilfælde selv var politisk 
engagerede eller blot politisk interesserede. Her blev taget mange gode initiativer 
til eventuelle forbedringer og ændringer af miljøet på skolen. Under krisen ved 
betalingsstandsningen i efteråret 1994 kom gymnasiets elevråd som en slags græs
rodsbevægelse virkelig til sin ret og kom til at stå som en vigtig brik og aktør i den 
offentlige debat om Holte Gymnasiums videre eksistens.

Aktiviteter som foredrag, politiske møder og som sagt musik og dans fandt
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Holte Gymnasium 
på verdenskortet

»Gaudeamus
lgitur«

meget ofte sted i festsalen, hvor der naturligvis var mødepligt. Gamle elever og 
andre personer holdt foredrag og lysbilledshows om alt fra politik i Danmark og 
opdagelsesrejser i Østen til kosakdans og filosofiske indlæg.

Havde man journalistiske talenter kunne man frit lade pennen flyde ved pro
duktionen af skolebladet »Dillen«, der dog i en overgang ikke så dagens lys, men 
afløstes af et lærercensureret blad -  »HG-Nyt«. De sidste år genopstod »Dillen« 
med det traditionelle indhold -  sladderspalter, reportager fra skolearrangementer 
og underholdende karikaturer af lærere. Det skrevne medie var ikke det eneste 
medie på skolen -  i bedste »Beverly Hills 902i0«-stil oprettedes Radio HG, der 
havde til huse i kantinen. Denne radio, der udelukkende blev styret af elever, 
underholdt i de lange frikvarterer med al slags musik -  en overgang sponsoreret af 
Kvickly i Holte, der venligt udlånte C D ’er til Kvickly Hitlisten. Gennembruddet 
for Radio H G  skabtes ved Åbent Hus på Holte Gymnasium i 1994, hvor der på 
hele skolens område var lanceret utallige aktiviteter som cirkus, kemiopvisning, 
musicals, bandkonkurrence for hele København, festfyrværkeri og en uforglem
melig Shu-bi-dua koncert.

Holte Gymnasium har som bekendt lagt stor vægt på musikken. Indtil lukning 
fungerede Holte Gymnasiums Musikskole som en naturlig del af skolemiljøet 
med et undervisningsudbud af næsten alle instrumenter. Flere bands og kor inden 
for forskellige musikgenrer (jazz, klassisk, rock, funk m.m.) øvede hver uge sam
men for at give en stor koncert et par gange om året. De tog ofte på studietur med 
musik som mål til et sted i Europa, og mange udenlandske grupper kom også til 
Danmark for at underholde skolens elever.

Skolen var i det hele taget en meget international skole i 1990’erne. Ikke kun 
fordi der gik mange udvekslingsstuderende på skolen i denne tid, men i selve 
undervisningen -  herunder sprogfagene -  var der i mange år indbygget et forsøg 
på at skabe en forståelse og et kendskab til de lande, der ud over Danmark gjorde 
sig gældende på Europakortet. Ofte havde man venskabsklasser i udlandet, som 
man besøgte, og som selv kom til Danmark, f.eks. fra Østeuropa, Belgien, Fran
krig, Spanien og USA. Det internationale præg blev specielt understreget ved 
oprettelsen af en international klasse, der havde en god kontakt til en privatskole i 
USA. Dette forhold blev særdeles udbytterigt i form af udveksling af erfaringer på 
skoleområdet og ikke mindst indenfor udviklingen af IT  for skoler. Konkret ud
møntedes dette i en særdeles god adgang til computere på skolen.

Studieture til udlandet fandt sted i 2. semester af 2.g, og hvis man var heldig 
også i 3-g i forbindelse med ens valgfag. Rom, Paris, Firenze og London var de 
mest almindelige rejsemål, men også Prag, Lanzarote, Barcelona var mulige desti
nationer. Det eneste krav var, at turen kunne kombineres med to fag indenfor 
hvilke man behandlede specifikke emner fra det pågældende land.

Og sådan gik livet nu engang på skolen ved Furesøen indtil forårets store forbe
redelser stod for døren. Alt imens gymnasiet bekymrede sig om terminsprøverne

1 19



»Årsballet«

og de endelige eksaminer til sommeren, var de sidste generalprøver på gymnasiets 
store, traditionsomspundne skolekomedie i gang.

Teatersalen på 3. sal (ikke at forveksle med Festsalen) var et »leben« i de sidste 
vintermåneder, hvor kulissearbejderne tømrede og malede for at få sceneriet i 
orden. Samtidig fik skolens tekniske elever, der assisterede skuespillertruppen, et 
rap over fingrene når de sørgede for at lyd og lys skulle fungere -  ofte akkompag
neret af skolens musiske talenter, der øvede og skrev noder på den musik fore
stillingen skulle understøttes med. Et par sanglærker væltede folk ned ad stiger og 
scene, når de til stor forundring for de deltagende skulle praktisere det høje 
C. Folk memorerede deres tekster og scenegang sammen, mens instruktøren, som 
eneste, hårdtprøvede deltagende lærer ud over dirigenten, rettede på samme lille 
detalje igen og igen og igen. »Skatteøen«, »Peter Pan«, »Grease« og »Lysistrate« 
var blot nogle af de skolekomedier, der var oppe i 90’erne, og alle spillede for 
fulde huse hver gang.

Forberedelserne til årets største fest, »Årsballet«, var for pigernes vedkom
mende lige så store. Traditionen tro skulle drengene møde op i smoking eller 
mørkt tøj, mens pigerne skulle trække i balkjolerne. Drengene gik og planlagde, 
hvordan de kunne gøre aftenen uforglemmelig for dem selv og deres kvindelige 
ledsagere ved at ankomme i limousiner, veteranbiler eller andre bemærkelses
værdige transportmidler. Således ankom man til hovedindgangen i skolegården, 
hvor man gik op ad trappen på den røde løber, og fik en velkomstdrink ved Ib. 
Herefter var der festmiddag for eleverne, og denne sluttede med den store Ib- 
uddeling med kåringer som »Årets Søndagsbilist«, »Årets Bommert« og »Årets 
Sild«. Herefter bød drengene, blå i hovedet af deres cigarer, pigerne op til lancier, 
som foregik under diskret, kyndig råd og vejledning af en idrætslærer. Tidligt om 
morgenen sluttede festlighederne efter et par timers diskotek, og pingvinerne 
med ledsagere myldrede afsted fra deres skole i de tidlige morgentimer.

Dette billede var helt typisk under sommerens arrangementer for de vordende 
studenter. En lignende årsbalsfest blev nemlig afholdt for 3.g-erne og deres lærere 
dagen før offendiggørelsen af hvilke fire fag man skulle op i til eksamen. Her gik 
bølgerne som regel højt med følelsesladede taler fra lærerne og masser af sange -  
den mest klassiske af dem alle var »den latinske slager« -  Gaudeamus Igitur.

Sidst i maj og det meste af juni var gymnasiet forladt. Hjemme sad man og 
studerede på livet løs og forsøgte at læse det op, som man i løbet af de tre år havde 
fået terpet, tolket, diskuteret og analyseret igennem af gymnasiets stædige og 
unikke lærere. Således sluttede året som det begyndte, nemlig i Festsalen. Studen
terne stod igen forventningsfulde, utålmodige og urolig, på række uden for salen, 
hvor familier, kærester og venner sad og ventede på studenternes indmarch. 
Translokationen begyndte med en tale fra rektor og dernæst uddeling af eksa
mensbeviser. Der var en elevtale, legatuddeling, optræden og fællessang bestå
ende af »Du danske sommer«, »Skolens sang«, »Skolens kantate« og sidst, men 
ikke mindst: »Der er et yndigt land«.

Udenfor i gården stod veteranbilerne pyntet med bøgegrene af 1. og 2.g ’ere,
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Dansen om Søllerød 
Gadekær

Elever fra Holte 
Gymnasium i de
mons trationsoptog 
foran Amtsgården i 
Glostrup, oktober 
1994.
(Foto: Torben Bach 
Rasmussen)

selv grønne af misundelse over deres dimitterende venner, som jublende, om
favnende og vinkende kørte mod gadekæret i det gamle Søllerød, hvor kroen som 
regel gav champagne. De pårørende fulgte efter, og her dansede alle elever i 
rundkreds om gadekæret, mens de sang boogie woogie og »tog højre ben frem, og 
så rysted’ de det lidt«, som de også havde gjort det et par måneder forinden i 
skolegården som opvarmning til den store dag.

Således var sidste skoledag i 1990’erne ligesom alle de andre før dén præget af 
de selvsamme følelser og stemninger som de foregående ...

Da demokratiet svigtede

Fonalt a f stud. polit. Nicolaj Wendelboe

En uge før efterårsferien i 1994 blev hele skolen kaldt til møde i festsalen. På trods 
af, at der havde været mange rygter om skolens situation i de foregående uger, 
kom det som en bombe, da rektor Anders Kloppenborg fra talerstolen kunne med
dele, at skolen var gået i betalingsstandsning, fordi den finansielle situation var så 
håbløs, at det ikke var muligt at betale enhver sit til rette tidspunkt. Der gik et suk 
gennem salen, for ingen kunne overskue konsekvenserne heraf. Skulle vi skifte 
skole nu, for 3.g’erne blot 8 måneder før de blev studenter? Og hvor skulle vi så gå 
hen, og ville man ikke komme til at gå sammen med sine klassekammerater?

Spørgsmålene var mange, og rektor svarede, så godt han kunne. Han for
klarede, at der var to muligheder, enten at omdanne H G til et amtsgymnasium, 
eller en sammenlægning med det private Kildegård Gymnasium i deres bygninger. 
Den første løsning ville betyde, at vi kunne blive i Holte og beholde vores lærere, 
den anden at vi skulle farte til Gentofte og få nye lærere, men også en chance for 
at lære nye mennesker at kende, hvilket tiltrak mange. Det stod dog hurtigt klart,
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På barrikaderne

Virum Gymnasium

at Kildegård-modellen ikke var realistisk, hvorfor man valgte at arbejde intensivt 
for en amtslig løsning. Efter mødet var der stor opstandelse i kantinen. Mange 
elever var ikke indstillet på at skulle forlade skolen, og der blev hurtigt pisket en 
stemning op og talt for demonstrationer og andre happenings i Holte samme dag. 
Der blev nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der skulle prøve at komme med en 
plan for, hvordan eleverne skulle gribe situationen an, men én ting var sikkert: 
noget skulle gøres.

Efter den første bestyrtelse havde lagt sig, blev vi enige om at vente med at gå 
på barrikaderne, det ville blot blive opfattet som et desperat forsøg på at blive hørt 
og sandsynligvis ikke gøre den store forskel her og nu. Desuden ville det være 
klogere at vente, så en demonstration kunne forberedes bedre. Vi besluttede, at en 
demonstration skulle være den sidste udvej. I stedet ville vi prøve, om det ikke var 
muligt at påvirke politikerne i amtsrådet til at se fornuften i at overtage HG. Vi 
nedsatte flere udvalg for at klare opgaven så godt og hurtigt som muligt. Et udvalg 
stod for at indsamle underskrifter hos kommunens borgere, et andet for at samle 
underskrifter på de eksisterende gymnasier i amtet, hvor man var godt trætte af, at 
klasserne var alt for store pga. for få skoler til de mange elever. Et tredje udvalg 
skulle forberede en eventuel demonstration, og endeligt nedsatte vi et udvalg, der 
skulle prøve at komme i kontakt med politikerne i amtet.

Den første opgave var således at få styr på de mange argumenter, der talte for 
en amtslig overtagelse af HG. Jeg skal her nævne de vigtigste: for det første så vi 
det klart som en målsætning i enhver uddannelsespolitik, at gymnasieelever har 
muligheden for at gå på en skole i deres nærområde. Dette ville ikke være en 
mulighed for eleverne i Søllerød, da det eneste andet gymnasium i området, 
Virum Gymnasium, ikke på nogen måde var i stand til at tage flere elever. For det 
andet er gymnasiefrekvensen i Søllerød og Lyngby-Taarbæk kommuner de hø
jeste i amtet. I september 1993 var der 576 gymnasiesøgende elever i de to kom
muner. På trods heraf ville der kun være ét gymnasium i området, selv om der i 
løbet af 3 år ville være elever nok til 17 spor på hvert klassetrin. Virum Gym
nasium har en max. kapacitet på 8 spor. Dertil kom, at man inden for 5 år ville 
komme til at opleve stigende årgange i gymnasiealderen, hvorfor man ville stå 
med et pladsproblem, hvis ikke man sørgede for at bevare et gymnasium i om
rådet.

Rustet med disse argumenter, og mange flere, kontaktede vi amtspolitikerne og 
de lokale kommunalpolitikere for at sætte dem ind i vores situation, samt overbe
vise dem om rigtigheden af at bevare HG. Det stod dog hurtigt klart, at S, R og 
SF ikke var indstillet på, at amtet skulle overtage HG, og de tre partier udgjorde 
desværre flertallet i amtsrådet. Derfor besluttede vi os også for at kontakte de 
folketingsmedlemmer, der kunne tænkes at have en interesse i sagen, men heller 
ikke fra den front kom der afgørende opbakning, der kunne betyde et holdnings
skifte i amtsrådet.

Da det blev mere og mere klart, at en amtslig løsning ikke var mulig med den 
nuværende sammensætning i amtsrådet, begyndte vi i stedet at intensivere vores
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Demonstration foran 
Amtsgården

Amtsborgmesteren 
lukker gymnasiet

forberedelser af en demonstration samt samle så mange underskrifter som over
hovedet muligt. Da det blev kendt, at amtsrådet ville sætte H G  på dagsordenen 
den 12 .oktober, besluttede vi, at den dag skulle der demonstreres foran amts
gården i Glostrup, og vi ville aflevere de indsamlede underskrifter til amtsborg
mesteren. Selvfølgelig alt sammen under pressens bevågenhed.

Da dagen kom, var-det lykkedes os at indsamle 7.667 underskrifter fra vælgere i 
hele amtet. Vi mente ikke, at amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen kunne sidde 
en sådan protest overhørig. Men vi tog fejl, for den dag blev Holte Gymnasiums 
skæbne beseglet og knap 200 gymnasieelevers forestilling om demokrati led et 
gevaldigt knæk. Flere elever deltog i spørgerunden ved amtsrådsmødet den dag, 
og vi havde på forhånd udarbejdet opklarende spørgsmål, der skulle tjene til det 
formål at belyse vores situation og klarlægge de menneskelige og faglige om
kostninger ved en lukning af HG. Vi blev dybt chokerede over den behandling, vi 
fik ved spørgerunden: Vores klare og konkrete spørgsmål blev fejet af med uden
omssnak og usaglige argumenter. Et amtsrådsmedlem beskrev umiddelbart efter 
mødet situationen således: »Amtsborgmesteren er flintrende ligeglad med, hvad der 
sker her i amtsrådssalen. Elevernes og forældrenes spørgsmål bliver besvaret med et 
goddag-mand-økseskaft.« Amtsborgmesteren var så opsat på at lukke H G med det 
samme, at hun stillede forslag om en afstemning i amtsrådet om, hvorvidt der 
fortsat skulle være et gymnasium, når Holte Gymnasium lukkede den 1. novem
ber. Den afstemning tabte H G  selvfølgelig, men senere viste den sig at være et 
brud på reglerne, da H G  kun var på dagsordenen som en drøftelse og ikke en 
beslutning. I mangel på fornuftige argumenter var Vibeke Storm Rasmussen så 
forhippet på at lukke munden på de »forkælede« elever fra Holte, at hun var 
nødsaget til at overtræde gældende regler.

Efter den behandling i amtsrådet var kampgejsten blandt eleverne skrumpet 
kraftigt ind. Der var ingen, der troede på, at H G  ville overleve de næste 14 dage. 
Og var det ikke for en stor pose penge på rette tidspunkt, ville skolen da også være 
blevet lukket allerede i efteråret 1994. Pengeposen var desværre kun stor nok til at 
holde liv i skolen i halvandet år, hvorefter det i 1996 definitivt var slut med et 
gymnasium på Rønnebærvej i Holte.

Hvorom alting er, vi var nogle stykker -  eller lidt flere -  der havde det privilegium 
at gå på Holte Gymnasium.

NOTE

i. Tak til alle som har bidraget til at give artiklen en ekstra dimension. Endvidere 
vil jeg gerne takke overlærer Michael Toubro fra Dronninggårdskolen, tid
ligere elev og lærer på Holte Gymnasium, som har hjulpet med frembringelsen 
af billedstoffet.

I23



Første hold studen
ter fra Holte Gym 
nasium med rektor 
Schlichtkrull, 1934-

Studenterholdet,

l 952 -

124



Matematisk studen
terhold, 1972.

Det sidste studen
terhold, 1996.

1 2 ;



Blandt bøger, billeder og arkivalier
Uhøjtidelige erindringer fra mit virke ved 
Søllerød Kommunebiblioteker i anledning af 
Nærum Biblioteks 50 års jubilæum

A f Annalise Børresen

Annalise Geert Børresen, fhv. stadsbibliotekar, født 19 15  i Vejle. Bibliotekar i 
Slagelse 1940, ledende børnebibliotekar sammesteds, 1941-42. Fi'a 1942 ledende 
børnebibliotekar i Søllerød, fra  1948 tillige vicebibliotekar. Medlem a f  Dan
marks Biblioteksforenings bømebogsudvalg 1944-1954, foivnand for udvalget 
I953~54- I955~I9$4 chef for Søllerød Kommunebiblioteker: Overbibliotekar, 

fra 1966 med titel a f  stadsbibliotekar.
Annalise Børresen har bl.a. redigeret an tologien for børn »M it Skatkammer« 

bd. 1-10 , (1949-1966), »Søllerød i billeder« (1967) og Søllerødbogen (1966- 
1984). Sideløbende med sit biblioteksarbejde har fru  Børresen gjort en stor ind
sats for at styrke interessen for lokalhistorien og fingerede fra  1963 til 1966 og 
igen fra  1969 til 1984 som sekretær for Historisk-Topografisk Selskab for Søl
lerød Kommune og som redaktør a f  selskabets udgivelser. Hun har bl.a. varet 
sekrætær for Sammenslutningen a f  lokalhistoriske Foreninger under Dansk H i
storisk Fællesforening 1967-76 og medlem a f  Landsudvalget for indsamling a f  
gamle fotografier 1977-1984.

I 1993 fejredes 150 års dagen for oprettelsen af det første folkebibliotek i 
Søllerød Kommune.1 Igennem disse mange år havde der med nogle af
brydelser været biblioteker på kommunens skoler. A f og til blev de ned
lagt, men opstod igen, fordi behjertede mænd tog sig af dem og gik ind i 
arbejdet. Året 1935 var en slags milepæl i biblioteksvæsenets historie. Da 
ansattes den første faguddannede bibliotekar, Erling H o fim eye r, som chef 
for bibliotekerne. Endnu en milepæl var indretningen af landbrugsejen
dommen Nærumgaard (Fruerlund) til kommunens hovedbibliotek i 1949. 
Det er nu et halvt århundrede siden, og det er i særlig grad livet på 
Nærum Bibliotek, denne artikel handler om.

Da jeg i 1942 blev knyttet til Søllerød Kommunebiblioteker, havde 
hovedbiblioteket til huse i fire små lejligheder på Dronninggaards Allé
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Det kommende hovedbibliotek i Nærum, Fruerlund eller Nærum Avlsgård. Om dette billede skriver vor 
store lokalhistoriker Gunnar Sandfeld meget rammende: »Kan der tænkes et billede a f større historisk- 
topogi-afisk interesse og værdi end dette?« (Søllerød -  som det var engang, bd. 3, side 118).

Vi ser mod vest over det område, der i dag er fuldt udbygget med etageejendomme langs Skodsborgvej, 
opført i slutningen af 1940’erne, bebyggelsen Nærumvænge fra 1950’erne, samt ikke mindst motorvejen, 
Danmarks første, der under navnet Hørsholmvejen blev åbnet i 1956. Den skrå linie, der krydses af en 
markvej er den oprindelige jernbanelinie til stationen i Nærum (nu Bystykket). I det fjerne skimtes yderst 
til højre den netop i 1932 nedlagte Nærum Kostskole og bag et lille stykke skov den store lystejendom 
Vatelunden opført af Edvard Brandes omkring 1920.

Luftfotografiet er optaget den 6. febr. 1932 af løjtnant H. H. Nielsen tilknyttet Flyvekorpsets fotograf
sektion. (Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune)

3-7 i Holte, og der var filialer i GI. Holte, Vedbæk, Nærum og Skodsborg, 
Personalet 1942 næsten som i dag. Bibliotekarholdet bestod dengang af overbibliotekar 

Erling Hoffmeyer (1901-1975), W. Skau Nielsen (1904-1955) ansat 1938, 
Herdis Hostrup (1908-1994) ansat 1940, og Jens Nielsen (1902-1985, se
nere navneforandring til Sorring) og mig, begge ansat i 1942. Frk. Ho-
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»Folkeoplysende
arbejde«

strap passede biblioteket i Holte, Jens Nielsen katalogiserede, Skau N iel
sen passede filialerne og jeg børnebiblioteket. Men fra 1949, da vi havde 
fået det nye hovedbibliotek i Næram, kom der snart flere til.

Det gamle bibliotek på Dronninggaards Allé 3-7 bestod som nævnt af 
fire små lejligheder med fire badeværelser og fire køkkener. Et af bade
værelserne var bibliotekar Jens Nielsens kontor. Da biblioteksdirektør 
Robert L. Hansen en dag kom på besøg, udbrød han: »Jeg havde ikke 
tænkt mig at finde Dem under så små forhold!« Der var unægtelig meget 
lidt plads. Men vi klarede den i 7 år. Hver lørdag læste jeg op for børnene. 
For at de overhovedet kunne komme til at sidde ned alle sammen, måtte 
en tværreol flyttes. Alle bøgerne ud og reolen trukket ind til siden. Det 
hjalp bibliotekar Herdis Hostrup mig med hver lørdag.

Der var meget hede somre dengang under krigen, så børnene legede 
nede i gården, de små helt uden tøj. Og som en ganske naturlig ting kom 
de op på biblioteket for at låne bøger iklædt ingenting!

Men der blev ikke kun læst op for de små børn. Jens Nielsen og jeg 
havde planlagt en »oplæsningstourné«. Ideen var, at vi nu skulle ud i »Det 
folkeoplysende arbejde«. Vi ville begynde med GI. Holte. Det var midt 
under krigen, og der var mørkt omkring os, da vi startede på cykel til GI. 
Holte Bibliotek. Biblioteket lå i et stort muret skur lige bagved Otto 
Hansens købmandshandel på GI. Holtegade 12. Det var et »forsamlings
hus« uden nogen form for bekvemmeligheder. Der var dog én kakkelovn, 
som hele udlånstiden måtte passes af bibliotekaren.

Da vi kom til biblioteket, havde der allerede samlet sig et ret stort tal 
forventningsfulde unge. Det var jo dejligt at se så mange tilhørere, salen 
var helt fuld. Jens Nielsen begyndte at læse op af en ny bog, der var ret 
spændende. Men under oplæsningen blev der mere og mere uro i salen, 
og det var svært at forestille sig, at drengene (det var mest drenge) over
hovedet hørte efter. Nå, Jens Nielsen kom nogenlunde fra det. Så var det 
min tur. Jeg  havde valgt en bog af A. Chr. Westergaard. Jeg  var ikke 
kommet ret langt i oplæsningen, før der fra nogle ventilationshuller i 
væggen kom store grene ind, som viftede op og ned. Der blev mere og 
mere latter og uro. Alle var optaget af at se på grenene. Nå, jeg læste 
videre, selv om der ikke var ret mange, der hørte efter. Men så satte de ind 
med nysepulver. Drengene kom op og stod lige foran mig og pustede 
nysepulver op i ansigtet på mig. Jeg  nøs og nøs og kapitulerede. Da Jens 
Nielsen og jeg sneg os op langs købmandens hus for at cykle hjem, stod 
drengene dér og kom med grove tilråb, og vi lovede hinanden, at der 
skulle gå lang tid, inden vi igen vovede os ud i »det folkeoplysende ar
bejde«.
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Endnu et luftfoto 
over Nærumgård 
Avlsgård, denne 
gang optaget fra 
vest mod øst, hvor 
man tydeligt ser 
Avlsgårdens smukke 
stald- og ladebyg
ninger under mæg
tige stråtage. Søl
lerød Kommunes 
Hovedbibliotek 
blev indrettet i ho
vedbygningen i 
1949, mens avlsbyg
ningerne fik lov at 
stå endnu 8 år. Foto 
fra slutningen af 
1930’erne. 
(Byhistorisk Arkiv)

På børnebiblioteket skulle jeg administrere et filmapparat, som skulle 
gå på skift mellem skolerne. En dag havde jeg glemt at få det af sted med 
vognmanden til Nærum Skole. Det var let frostvejr, der lå sne på vejene. 
Men apparatet skulle ud, så jeg tog det foran på min cykel og cyklede af 
sted i sne og sjap til Nærum Skole. Det var en meget hård tur, men jeg 
foretrak den fremfor at bestille en anden vognmand og indrømme min 
fejl. Pengene var små dengang.

Søllerød var kendt af alle biblioteksfolk, som det bibliotek, hvor der var 
fjendskab mellem overbibliotekaren og én af bibliotekarerne, W. Skau 
Nielsen. Det skyldtes formentlig en uklarhed i stillingsopslagenes tekst og 
dermed en strid om kompetance. I hvert fald blev der lagt timeplaner, så 
de to aldrig mødte hinanden på biblioteket. Men hvad der egentlig var 
den inderste kerne til uvenskabet, har jeg aldrig helt forstået.

Biblioteksplaner Der havde i sognerådet i mange år været endeløse diskussioner om et nyt 
hovedbibliotek samt om dets placering. Det var ikke småting, der kom på 
bordet af mere eller mindre dårlige ideer, f. eks. om at indrette magister 
Marcus Lorenzens kæmpevilla, Stettemark, på Morlenesvej 3 3 dertil eller 
det gamle rådhus i Søllerød by. Oprindeligt var der planer om at indrette 
bibliotek og biograf i forbindelse med det ny rådhus fra 1942, tegnet af
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Biblioteket i Nærum

Indvielsen a f  
Hovedbiblioteket i 
Nærum, 1949

Arne Jacobsen og Flemming Lassen, men begge dele blev hægtet af pla
nen. Dernæst blev Holte Posthus trukket frem, gasværksgrunden i Holte 
og Nærum gamle skole. Biblioteksforeningen -  dannet 1943 med det ene 
formål at skaffe Søllerød et nyt hovedbibliotek -  og bibliotekspersonalet 
foreslog opførelsen af et kulturhus i Holte, som blandt andet skulle 
rumme et bibliotek. Men i 1948 faldt afgørelsen: Nærumgård eller som 
den mere korrekt kaldtes Nærum Avlsgård.

Valget var sådan set meget godt set med den tids øjne. Man regnede 
med, at Nærum ville blive den førende bebyggelse i kommunen, selv om 
der i slutningen af 1940’erne endnu var meget landligt. Men sognerådet 
overvejede at opføre højhusbebyggelse omkring Nærum, således at der 
ville kunne bo op mod 10.000 mennesker. Og desuden havde Nærums 
borgere været uden folkebibliotek fra 1944. Sagen var den, at det lille 
bibliotek, der havde til huse på Nærum Skole hårdt og brutalt var blevet 
kastet ud på gangen, fordi skolen selv skulle bruge lokalet. Man havde 
bare gjort det, og hverken meddelt det til overbibliotekaren eller biblio
teksbestyrelsens formand. Derfor traf man aftale med Nærum Boghandel 
på hovedgaden om, at biblioteksbetjeningen kunne ske gennem boghan
delen, der så formidlede bøger fra hovedbiblioteket i Holte. Men det 
ordnedes jo alt sammen med hovedbibliotekets installering på Nærum 
Avlsgård.

Kulgrosserer Alfred Christensen (1842-1925) havde købt Nærum Avls
gård i 1886. I 19 17 overdrog han den til sin søn, Ferdinand, der rev 
stuehuset ned og i 1920 opførte en ny hovedbygning, det nuværende 
Nærum Bibliotek. Gården kaldte han Fruerlund. Allerede i 1921 overtog 
broderen, Andreas Christensen, Fruerlund, men kun 13 år senere, 1934, 
afhændede han den til Søllerød Kommune. Christensen blev dog boende 
som lejer indtil 1948. Herefter blev hovedbygningen indrettet til biblio
tek, dengang Søllerød Kommunes Hovedbibliotek. De store pragtfulde, 
stråtækte ladebygninger og kostalde, der omgav den smukke hovedbyg
ning, blev nedrevet i 1957 til fordel for Nærum Ungdomsgård, der toges i 
brug i 1959. Der var stadig liv i de gamle længer indtil 1957. Så vi var på 
en måde et rigtig »landbibliotek«, som min søn Thomas kaldte det. Der 
lød hyggelig brølen fra køerne og vrinsken fra hestene derovre, og avner 
fløj over til os, når »vi tærskede«.

Det nye bibliotek var en fantastisk forbedring sammenlignet med de 
fire små lejligheder på Dronninggårds Allé i Holte. Administrationen var 
allerede flyttet derud den 5. maj 1949. Børnebiblioteket åbnede dagen 
efter indvielsen, der fandt sted den 15. september. Indvielsen blev fore-
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Avlsgårdens lade
bygninger fotogra
feret i 1957 kort før 
nedrivningen. Søl
lerød Kommune 
havde med sogne- 
rådsformanden Fre
derik Clausen i 
spidsen købt hele 
herligheden i 1934. 
Det skete først og 
fremmest for at 
styre forstadsudvik
lingen. Jorden blev 
efterhånden udstyk
ket, og i hovedbyg
ningen indrettedes 
hovedbiblioteket. 
Hvor avlsbygnin
gerne havde stået 
blev Nærum Ung- 
domsgård opført og 
indviet i 1959. 
(Byhistorisk Arkiv)

Biblioteksdirektørens
tale

taget med pomp og pragt. Vejret var bedårende, og der var dækket op i 
udlånet med alskens herligheder. Biblioteksdirektøren, Robert L. Han
sen, var der og et par af hans embedsmænd. Til stede var også biblioteks
bestyrelsens formand, landsretssagfører Erik Øigaard og den øvrige be
styrelse, bibliotekets arkitekt Volmer Hoffmeyer (overbibliotekarens bro
der), bibliotekspersonalet, kommunens højeste embedsmænd og repræ
sentanter fra Biblioteksforeningen.

Biblioteksdirektøren betegnede i sin tale dagen som meget betydnings
fuld, idet det nu fuldførte arbejde var det første biblioteksbyggeri af for
mat, som havde fundet sted efter krigen. Han udtalte sin glæde over, at 
man ikke som så mange andre steder, hvor gamle patricierhuse var over
gået i offentligt eje, havde anvendt Fruerlund til en institution eller lig
nende, men tværtimod havde valgt at benytte den til et kulturelt formål. 
»Det nye hovedbibliotek er smukt og hensigtsmæssigt ind?-ettet, så det vil ikke 
kunne undgå at blive en seværdighed blandt danske biblioteker«. Formanden 
for biblioteksbestyrelsen, landsretssagfører Erik Øigaard, rettede derefter 
en varm tak til alle, der havde medvirket til ejendommens ombygning og 
indretning. Han fremhævede det utrættelige og store arbejde, som brød
rene Hoffmeyer havde ydet. Men han betonede til slut, at voksenbibliote
ket først kunne åbne om ca. 3 måneder. Efter at have læst en telegrafisk 
lykønskning fra Stadsbiblioteket i Ystad, Søllerøds venskabsby, overdrog 
han sluttelig hovedbiblioteket til den fungerende sognerådsformand, fuld
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Hoffmeyers tale

Den første tid

mægtig P.E.Rosenørn. Denne takkede på sognerådets vegne og oplyste 
endvidere, at man havde bevilget 10.000 kr. i fødselsdagsgave. Biblioteks
foreningens formand, postmester C. Thomsen, Vedbæk, lykønskede på 
foreningens vegne og overrakte en smuk gæstebog, og endelig overbragte 
overbibliotekar Landt fra Centralbiblioteket lykønskninger og hilsner fra 
bibliotekskolleger i Gentofte.

Hoffmeyer havde været synligt nervøs under denne del af festen. Det 
var på grund af den tale, han gik med i lommen. Skulle han holde den eller 
ej. I sin nød spurgte han frk. Hostrup til råds. Hun fik ham fra at holde 
talen, da hun forudså de vanskeligheder, han kunne komme ud for. H off
meyer var yderst nervøs, og hun mente ikke, han ville slippe godt fra det. 
Og sådan blev det. Han holdt ingen tale. Det gjorde derimod hans bror, 
arkitekt Volmer Hoffmeyer. Men han havde øjensynlig rod i sit manu
skript og havde fået vendt op og ned på det. Så han talte sort. Komplet 
uforståeligt. Det var pinligt. Derpå drøftede man talerne, man passiarede, 
gik tur i parken i det dejlige vejr. Men på et tidspunkt kalder biblioteks- 
direktøren Øigaard hen til sig, og efter en kort konference meddeler han 
til alles store forbavselse, at voksenbiblioteket kunne åbne om et par dage. 
Og det lige efter, at Øigaard i sin tale havde understreget, at det først 
lukkede op om ca. tre måneder. Nå, der var ikke andet at gøre end at 
indstille sig på den nye beslutning. Hoffmeyer var som lammet efter med
delelsen. Ingen havde spurgt ham. Det var mærkeligt.

Der blev kun to åbningsdage om ugen, onsdag og lørdag. I begyndelsen 
kom der næsten ingen mennesker. Nærum var jo uendelig lille, der var 
åbent land overalt. Personalet indrettede sig efter åbningstiderne og ar
bejdede på i. sal. Først når de hørte nogen træde i perlegruset, som gårds
pladsen var belagt med, kom de farende ned. Vi manglede stadig et par 
reoler, så mens vi ventede på dem, lagde vi bøgerne, der skulle stå på dem, 
på gulvet oppe på i. sal med ryggen opad og i orden naturligvis. Jeg  ser 
endnu for mig, hvordan frk. Hostrup smed sig ned på bøgerne og kravlede 
som en skrubtudse frem mod den bog, hun søgte.

Det var rigtigt, hvad biblioteksdirektøren havde sagt. Det var et se
værdigt bibliotek dengang sidst i 40’erne. Det fik vi sandelig at mærke på 
de mange besøgende, der kom for at se det eneste nye bibliotek i Dan
mark. Der kom naturligvis mange biblioteksbestyrelser fra Danmark, men 
også en del udlændinge. Til mit brug ved omvisningerne havde jeg fået 
udarbejdet taler på tysk, engelsk og fransk. Den franske havde en ekspert 
lavet til mig. Den afleverede jeg flot og fejlfrit. Men efter talen kom de 
alle sammen styrtende hen til mig og stillede spørgsmål, som jeg ikke var i 
stand til at svare på. Tableau!
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I september 1950 besøgte centralbibliotekarerne det nyåbnede hovedbibliotek i Nærum. De er her foto
graferet på bibliotekets havetrappe. Her skal kun nævnes de personer, der optræder i mine erindringer 
eller var ansat i Søllerød: I første række på trappen ses som nr. 2 fra venstre ekspeditionssekretær senere 
viceborgmester,, Ulrik Schou, formand for biblioteksbestyrelsen/biblioteksudvalget 1950-1970. Bag Ulrik 
Schou yderst til venstre i anden række sidder bibliotekets kontordame, senere overassistent Lise Bagger, 
og ved siden af hende stadsbibliotekar i Sønderborg Jens Nielsen Sorring. I tredie række, som nr. 2 fra 
venstre sidder artiklens forfatter, viceoverbibliotekar, senere stadsbibliotekar i Søllerød Annalise Børre
sen, og stående til højre ud for samme række biblioteksdirektøren Robert L. Hansen. I bagerste række står 
en række yngre kollegaer på hovedbiblioteket: som nr. 2 fra venstre den unge bibliotekar J.B. Friis- 
Hansen, senere lektor ved Danmarks Biblioteksskole. Som nr. 9 fra venstre ved siden af kvindegruppen 
yderst på trappen står vor bibliotekselev Hans Chr. Larsen, der siden blev stadsbibliotekar i Rønne. Ved 
hans side står i hvid bluse, børnebibliotekar Inge Cramer, senere fagleder på Danmarks Biblioteksskole og 
med mørk jakke bibliotekar Herdis Hostrup. Endelig bemærker man på forreste række herren i midten, 
nr. 4 fra venstre, biblioteksinspektør Erik Allerslev Jensen, der senere blev biblioteksdirektør. 
(Byhistorisk Arkiv)
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Besøg fra
venskabsbyen, Ystad

Bibliotekets
indretning

Pengene var små. En lille historie illustrerer det: I forbindelse med et 
besøg af Biblioteksudvalget fra Ystad havde vi indkøbt en mægtig flot 
buket i gule og blå farver. Den stod på skranken i Nærum som en vel
komsthilsen til svenskerne. Imens jeg viste rundt, og gæsterne var optaget 
af at se alt det nye på dette flotte bibliotek, snuppede frk. Hostrup buket
ten -  vi havde nøje regnet ud, hvor lang tid jeg måtte bruge på om
visningen de forskellige steder — og cyklede så med den til Skodsborg 
Bibliotek, hvortil selskabet lidt efter ankom. Det samme gentog sig her: 
Frk. Hostrup fik fat i buketten og cyklede med lynets hast til Vedbæk 
Bibliotek og derfra til bibliotekerne i GI. Holte og Holte. Gæsterne 
kunne slet ikke undlade at komme med bemærkninger om de flotte buket
ter, vi havde indkøbt!

Hvordan så biblioteket ud dengang i 1949? Der er ikke sket væsentlige 
ændringer i det ydre. De fem hvide skorstene er dog fjernet, der er kom
met et nyt indgangsparti, og det runde ur øverst på frontispicen er blevet 
erstattet med et firkantet. Indvendig er vindfløjen væk. Den havde som 
midterfigur et stort F  (efter Ferdinand Christensen). Men det indre har 
gennemgået mange forandringer. T il højre for indgangen var avislæsesa
len og til venstre tidsskrifts- og håndbogslæsesalen. Her havde Andreas 
Christensen haft sit bibliotek. Man kunne se på endevæggen, hvordan 
sønnerne havde skudt med rifler. Der var mange skudhuller. I forhallen 
var skranken énmandsbetjent, og gulvet med flot flisebelægning. Døren til 
højre for skranken gik ind i udlånet, døren til venstre blev benyttet, når 
man skulle ud igen, en ordning, der affødte megen irritation hos lånerne. I 
familien Christensens ejertid var der indrettet tre store stuer en suite i 
hovedbygningen, den midterste var en smuk oval havestue med udgang til 
terrasse og have. Disse tre stuer blev i 1949 ombygget til udlånet, mens 
børnebiblioteket fik egen indgang i den nordre ende af bygningen. Gik 
man ind på børnebiblioteket, der var adskilt fra de voksnes udlån med en 
væg, kom man til en lille garderobe, der i familiens Christensens tid var 
»skopudsningsrummet«. Alle vægge var skinnende sorte og rummet 
brugtes til skopudsning. Herskabets lange ridestøvler blev pudset af huset 
tjenende ånder. Resten af børnebiblioteket var indrettet i husets gamle 
køkken.

På i.sal var overbibliotekarens kontor og i tilknytning hertil bestyrel- 
sesværelset, hvor bestyrelsesmøderne blev afholdt. Her var der smukke 
mahognireoler og -borde, mens alle andre reoler og skriveborde var i eg. 
Ved siden af overbibliotekarens kontor var der et kæmpestort badeværelse 
med et mægtigt badekar. Det blev ikke fjernet i 1949, men var der mange 
år endnu, indtil en udvidelse af bibliotekslokaliteterne gjorde det nødven-
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Biblioteket med de 
hvide skorstene: 
Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
som det så ud først 
i 1950’erne. 
(Byhistorisk Arkiv)

digt at inddrage det til kontor. Ruminddelingen på i.sal er der lavet 
meget om på siden hen, men i 1949 var der ét stort rum mod øst, balkon
værelset, i sin tid herskabets soveværelse. Senere blev det lavet om til 
magasin, trykkeri og kontor. Skulle man videre over i lokalerne over bør
nebiblioteket, gik man ned ad en lille trappe med 2-3 trin og kom ind til 
3-4 små værelser, der oprindeligt havde været tiltænkt husets tjenestefolk. 
Grunden til at disse værelser på 1. sal ikke lå i plan med herskabets sovege- 
makker var, at det var utænkeligt, at tjenerskabet skulle bo på samme 
niveau som herskabet. Derfor den særlige form for markering af dome- 
stikfløjen. Det var her, at overbibliotekar Hoffmeyer fik sin tjenestebolig. 
Sidefløjen i nr. 5 var egentlig tiltænkt Hoffmeyer, men da han ikke ville 
have den, fik jeg den i august 1949. Hoffmeyers embedsbolig blev siden 
overtaget af Lise Bagger, bibliotekets kontordame, før også disse lokaler 
måtte inddrages til bibliotekets kontorer.

I den første tid havde Hoffmeyer lavet en aftale med fru Jørgensen, som 
stod for rengøringen på biblioteket, om at hun skulle købe ind og lave 
middagsmad til bibliotekets personale. Det var uendelig hyggeligt at mø
des med kollegerne hver dag kl. 12 omkring spisebordets glæder, Vi havde 
jo allerede mærket lugten af frikadeller og stuvet hvidkål på kontorerne. 
Vi følte os virkelig som én stor familie. Det blev yderligere forstærket af, 
at et par bibliotekarer en kort tid boede i tagværelserne oppe på loftet.

x35



Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek 
i Nærum 1950: Ind
gangspartiet med 
skranken.
(Byhistorisk Arkiv)

Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: Avis
læsesalen. 
(Byhistorisk Arkiv)
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Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: Læ
sesalen.
(Byhistorisk Arkiv)

Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: Ud
lånet.
(Byhistorisk Arkiv)
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Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: Ud
lånet med bibliote
karens uundværlige 
moderne hjælpe
midler, telefonen 
og skrivemaskinen. 
(Byhistorisk Arkiv)

Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: 
Overbibliotekarens 
kontor på 1. sal. 
(Byhistorisk Arkiv)
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Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: Den 
lokalhistoriske sam
ling i opbygnings
fasen.
(Byhistorisk Arkiv)

Søllerød Kommu
nes Hovedbibliotek, 
Nærum, 1950: Bør
nebiblioteket. 
(Byhistorisk Arkiv)
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Erling Hoffmeyer

Overbibliotekar Erling 
Hoffmeyer (1901-1975), 
leder af Søllerød Kommu
nes Biblioteker 193 5-195 5. 
(Det kgl. Bibliotek)

Her holdt for øvrigt senere forfatteren Knud Andersen til. Han kunne 
ikke få ro hjemme, så derfor sad han oppe på kvisten hos os og digtede.

Hoffmeyer havde i perioder ikke stået sig særlig godt med biblioteksbe
styrelsen. Lige fra hans ansættelse i 1935 havde der været uenighed om 
hans løn! Til sidst sendte han en regning på 25.000 kr. til bestyrelsen, 
hvilket jo kun gjorde tingene værre. For ikke at tale om dengang, han 
(efter at have truffet museumsinspektør Ada Bruhn) tog tre ugers ekstra 
ferie og rejste til Spanien med Ada, som havde fået et legat for at kunne 
forske i blanke våben. Så var der ydermere det, at han følte sig syg, når 
han var på biblioteket, men rask når han var hjemme. T il sidst blev hans 
sygedage så mange, at han søgte sin afsked med pension.

Jeg  blev ringet op en morgen af Ulrik Schou, som var bestyrelsesfor
mand dengang. Han bad mig i løbet af formiddagen sende en redegørelse 
for Hoffmeyers sygdom, set med personalets øjne. Det var ikke let. Hoff
meyer havde lært sig spansk og gav nu undervisning i sproget og aver
terede i avisen, mens han var sygemeldt, hvad der også faldt Ulrik Schou
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Børnebiblioteket

Børneteater

for brystet. Vi syntes naturligvis også, at det var mærkeligt, at det kunne 
blive ved med at gå. Jeg  skrev efter mange overvejelser, at personalet anså 
Hoffmeyer for en syg mand, som vi holdt hånden 100 % over. Ulrik 
Schou var ikke tilfreds med den udtalelse, som han ikke mente, kunne 
bruges til noget.

Egentlig var det Ulrik Schous mening, at Hoffmeyer skulle afskediges 
uden pension. Han blev imidlertid til sidst afskediget med pension. Men 
det mærkelige var, at hans kone fik nøjagtig den samme sygdom. Ada 
Bruhn var ansat på Tøjhusmuseet, men da alt var i orden også med Adas 
pension, drog de af sted til Spanien, hvor han købte et »palads« og blev 
direktør for et »våbenmuseum«, Instituto de estudios sobre armas antiguas. 
Han var meget agtet i Spanien.

De blev gift i 1951. Brylluppet forløb overordentlig vellykket. Det blev 
holdt hos runologen Erik Moltke i Hareskoven. Det var også ham, der 
havde ført de to sammen ved en middag. De mødte hinanden allerede i 
forstuen i Moltkes hus, og Hoffmeyer gik straks til den. Han omfavnede 
og kyssede Ada, inden de var nået ind i spisestuen. Jeg  var den eneste, der 
var med til brylluppet, foruden værten altså! Ægteskabeligt havde de det 
yderst godt, de elskede hinanden højt og arbejdede fortrinligt sammen om 
de blanke våben.

De var hjemme et par gange, hvor de besøgte mig og fortalte om deres 
dejlige liv i Spanien og om alle de dejlige mennesker, de var omgivet af i 
modsætning til Danmark, som de altid talte nedsættende om, trods den 
pension, de oppebar fra Danmark. De ville først komme hjem, når de 
skulle begraves. Men sådan skulle det ikke gå. De ligger begge begravet i 
Spanien.

Børnebiblioteket havde som før nævnt til huse i det nordlige hjørne af 
hovedbygningen. Jeg  husker tydeligt den første dag, vi havde åbent, hvor
dan børnene stormede ud i parken bag bygningen, der jo hidtil havde 
været privat og ikke for kvarterets børn. Og nu pludselig var den blevet 
allemandseje. Det var så herligt at se børnene hoppe og danse og spille 
bold og lege tagfat. Og udlånet kunne jo ikke andet end stige. Den første 
låner fik en flot boggave. Han havde også ventet udenfor i flere timer, 
inden børnebiblioteket lukkede op.

Børnebiblioteket var udstyret med nogle små terninge-skamler for 
småbørn. Dem var der rift om. For hvis man f.eks. var 4 år, skulle man 
sidde på skamlen med fire øjne, hvis man var 5 skulle man sidde på skam
len med de 5 øjne o.s.v.

Der begyndte nu et hektisk liv på børnebiblioteket med oplæsnings-
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Et kik ind i børne
biblioteket med de 
karakteristiske ter- 
ninge-taburetter 
omkring 1950. 
(Byhistorisk Arkiv)

eftermiddage, filmforevisninger og teaterforestillinger. Og børnene kom i 
hobetal. Der var jo intet for børn derude i Nærum dengang. Teater
forestillingerne foregik i børnebibliotekets mødelokale. Vi havde fået la
vet en lille primitiv scene, nærmest tre store klodser, der gik fra væg til 
væg. Den kunne løfte skuespillerne lidt op over tilskuerne. Vi havde fået 
et mægtig flot vægtæppe forærende af en af børnenes moder, og ellers var 
der ensfarvede draperier på scenens to sider. Vi havde tre forestillinger pr. 
år. Børneteatret var selvfølgelig kun for børn. Det blev spillet af børn, og 
det blev set af børn. Der var ingen voksne med inde i teatret. De måtte 
vente udenfor, til forestillingen var slut. Der var i reglen en 10-12 børn 
med på scenen ad gangen i hver forestilling. Men i selve forarbejdet for 
opførelsen var mange involveret. For det første lavede børnene plakater 
om den kommende forestilling. Så sørgede de for kostumer, som deres 
mødre lavede for dem. Der var mange spørgsmål at løse. F. eks. spillede vi 
engang en lille komedie »Morgen i Kina«, efter bogen »Lille Tito«. Der var 
meget at sætte sig ind i.

Børnene gik selv på opdagelse i bøgerne og fik efterhånden løst alle de 
spørgsmål, der blev stillet dem: Flvad med dragterne, hvordan så de 
egendig ud? Hvordan sætter de deres hår, hvordan spiser man i Kina, 
hvordan holder man på pindene, hvad spiser man, hvordan hilser man?
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Filmforevisninger

Børneteatret i Søllerød 
Kommunes Hovedbiblio
tek, Nærum, opfører 
»Morgen i Kina« i 
1950’erne.
(Byhistorisk Arkiv)

Hvordan danser man? Vi indlagde en lille kinesisk sang, som frk. Hostrup 
leverede melodien og teksten til. Der skabtes således en sammenhæng 
mellem teater og bibliotek. Det var bøgers brug i praksis. Jeg  instruerede 
børnene om aftenen efter lukketid. Der kom mange børn til disse fore
stillinger, ja, jeg vil næsten tro, at alle kommunens børn besøgte vort 
biblioteksteater.

En dag, da vi var færdige med forestillingen, dukkede en lille forblæst 
flok op. De kom fra GI. Holte, og de var grædefærdige, da de hørte, at 
forestillingen var slut. Men jeg fik hurtigt samlet skuespillerne igen, og 
forestillingen blev vist endnu en gang. I øvrigt var der specielt tegnede 
bænke til dette lokale, som således kunne rumme mange børn. Det var 
nok smadder ulovligt. Det var dejlige år. Arbejdet med børnene var mor
somt. Det var herligt at se deres medleven i det, der skete på scenen. Ofte 
lød der høje tilråb fra tilskuerne: »Pas på, det er ikke bedstemor, der ligger i 
sengen« eller »Han står omme bag døren«.

Fredagsoplæsningerne foregik også i børnenes møde- og teaterlokale, 
mens filmforevisningerne foregik i det sydøstlige mødelokale eller i de 
voksnes mødelokale. I bagvæggen var der en lille rude ind til filmopera
tørrummet, så filmoperatøren, det var Elm oJellum , der stod med filmap-
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»Rødhætte« opfø
res i børnebibliote
ket. En meget op
taget flok børn føl
ger spændt stykkets 
udvikling. Foto fra 
begyndelsen af 
1951.
(Byhistorisk Arkiv)

paratet i det lille rum, kunne se filmen fremført. Vi viste film en gang om 
måneden 0111 lordagen. Der var kun Jellum og mig til at klare de mange 
børn. Ja, det var helt forrygende så mange born, der kom. Det kunne 
sjældent klares med én forestilling, så oftest måtte vi vise filmen både to 
og tre gange. Børnene ventede ude på gårdspladsen, indtil det blev deres 
tur. De stod -  jeg ser det for mig endnu -  to og to i en lang kæde omkring 
den runde, grønne plæne. Jellum, der var ansat som portner og chauffør 
ved biblioteket, var professionel filmoperatør. Han havde vist film både i 
Vedbæk og Skodsborg biografer.2 Vore forestillinger var gratis. Børnene 
betalte ingenting, og personalekontoen blev ikke berørt. Vi lejede filmen 
hos Statens Filmcentral. Alt var gratis. Stadigvæk kan jeg møde menne
sker, der har set disse forestillinger på biblioteket, og som fortæller om 
den oplevelse, det var for dem. Jellum var en erfaren mand, der gik aldrig 
noget i kludder for ham. Han var også en dygtig fotomand, hvilket i øvrigt 
kom min søn Thomas til gode senere. De blev virkelig gode venner. Hvor 
tit har de ikke stået nede i vores kælder, hvor Thomas havde indrettet et 
mørkekammer. De fremkaldte film, kopierede og forstørrede fotos til
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Thomas Bøiresens 
fotografía-

Fra børnebibliotekar 
til overbibliotekar

brag for mig i det lokalhistoriske arbejde. Mange af billederne gik til de 
udstillinger, jeg siden lavede på rådhuset.

Thomas var en god fotograf. Han har optaget og affotograferet mange 
billeder til arkivet og til Gunnar Sandfelds bøger om Søllerød. Men det 
var meget mod min vilje, at han med en kammerat gik op i den lille 
sportsmaskine, som kammeraten ejede og cirklede rundt over Søllerød for 
at tage luftbilleder. Alt for langt nede, syntes jeg. Men Thomas var kun 
interesseret i at få så gode billeder som muligt. Og jeg husker med lidt 
samvittighedsnag de mange nætter før udstillingerne, hvor han stod ude i 
køkkenet og lavede de store fotografier i plakatstørrelse.

Vi arbejdede under temmeligt landlige og primitive forhold. Vi havde 
f.eks. i flere år manglet tydelige skilte ved vore biblioteker. Jeg  havde 
igennem længere tid talt med rådhuset om det. Da der var gået lang tid, 
og der stadig ikke blev gjort noget ved sagen, tog Jellum og jeg selv affære. 
Vi fik fremstillet nogle skilte med teksten »Til Biblioteket«, og med dem 
og en spade begav vi os ud til bibliotekerne. Jellum gravede et dybt hul og 
plantede skiltene i alt 6 steder. Der gik faktisk derpå 6-7 år, inden rådhuset 
var klar med de nye skilte!

Jeg  blev forfremmet til vicebibliotekar i 1948. Men det var ikke helt let at 
forene ledelsen af børnebibliotekerne med vi ce b i b 1 i o te kararb ej d e t. H off
meyer var jo så umådelig meget syg, så i 1953 opgav jeg børnebibliote
kerne for i 1954 at blive konstitueret som overbibliotekar til 1.9.1955.

Bestyrelsen var uhyre venlig over for mig. Det gik efterhånden efter 
devisen: Overbibliotekaren foreslår, og bestyrelsen vedtager. Jeg  søgte at 
gøre bestyrelsesmøderne til festlige begivenheder, som medlemmerne 
glædede sig til. F. eks. dækkede jeg et par gange op i børnebibliotekets 
lange lokale mod nord, hvor vi skulle spise. Jeg  havde lige arvet en del 
sølvtøj, gamle glas og porcelæn fra min mor og far. Det dækkede jeg op 
med, så det blev en fest. Dengang var jeg alene til bestyrelsens møder. Der 
fandtes hverken vicebibliotekarer eller sekretærer. Jeg  førte protokollen 
under mødet, så medlemmerne kunne underskrive, inden de gik. N år jeg 
også skulle servere smørrebrød, ja, så havde jeg nok at gøre. Men man var 
jo ung og havde kræfterne dengang.

Når jeg ser i de gamle årsberetninger, var det egentlig ikke så lidt 
bibliotekets mødelokaler blev bragt til. Mødelokalet for voksne -  det 
sydøstlige -  blev brugt til møder og foredrag, studiekredse, konfirma
tionsforberedelse, aftenskolerne og en alenlang liste af andre institutioner 
og foreninger. Trange pladsforhold gjorde dog, at man i 1967 måtte ind
drage det sidste af de to store og gennem årene flittigt benyttede mødelo
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kaler i kælderetagen og indrette det til bogmagasin. Men studiekredsene 
blomstrede. Bibliotekar J. B. Friis-Hansen var blevet ansat ved biblioteks
væsenet i 1948. Han kastede sig veloplagt over studiekredsarbejdet og 
havde den samme studiekreds i Nærum i 5-6 år med temaer som nobel
pristagere, dansk skønlitteratur og moderne filosofi.3

Dengang da der sidst i 1960’erne blev foretaget de helt store ændringer 
på biblioteket, følte jeg, at jeg stod meget alene. Snedkermester Svend 
Aage Christensen fra firmaet E.O.Jønsson, som var en meget dygtig 
mand, og som havde lavet reoler og inventar til os, ledede arbejdet. Da 
blev den tværgående væg mellem skranken og udlånet revet ned og en ny 
blev opsat ved skranken. Der var i nogle uger et fantastisk rod. Om
bygningen, der også omfattede indgangspartiet, skete uden at vi lukkede 
biblioteket. Rådhuset blandede sig ikke i det og jeg tænkte af og til: Hvad 
har du dog indladt dig på. Heldigvis faldt ombygningen ud til alles til
fredshed.

Der hvor læsesalen er i dag på i.sal var katalogafdelingen, dernæst to 
toiletter og til sidst køkkenet. Og så er vi ude ved børnebibliotekstrappen 
igen. Efterhånden blev katalogafdelingen så stor, at den fuldstændig vok
sede ud af sit skind. Den flyttede over på Bystykket i den nedlagte sta- 
tionsbygning. Det skulle kun være rent midlertidigt, at katalogafdelingen 
skulle være der, men det blev jo unægtelig en længere tid. Det gik således 
til:

Jeg  havde en formiddag været hos borgmester Øigaard for at klage min 
nød over den sprængfyldte katalogafdeling. Jeg  foreslog borgmesteren at 
overdrage den tomme stationsbygning i Nærum til biblioteket, som dér 
kunne få nogle midlertidige lokaler til sin katalogafdeling. Det kunne 
absolut ikke lade sig gøre, sagde borgmesteren. Man havde vedtaget at 
rive bygningen ned og udbyde grunden til parcelhusbyggeri. Det kunne 
der ikke laves om på. Nå, der var intet for mig at gøre! Næste dag kom 
imidlertid en af Nærums langhårede unge oprørere, Klaus Riskær Peder
sen, op til borgmesteren. Netop næste dag! Han spørger borgmesteren, 
om han ikke kunne få stationsbygningen overdraget, så han og hans ven
ner kunne bruge den til ungdomshus, hvor de selv kunne bestemme, hvad 
der skulle ske. Ved tanken om et sådant spektakel, et hus fyldt med lang
håret ungdom midt i det fredelige parcelhuskvarter, kunne borgmesteren 
pludselig bruge mig og min forespørgsel fra dagen i forvejen. A f to onder 
... »Desværre«, sagde borgmesteren, »har vi netop vedtaget, at bibliotekets 
katalogafdeling skal flyttes over i den gamle stationsbygning omgående«. Borg
mesteren var dengang næstformand i biblioteksudvalget, som bestyrelsen 
nu hed efter den nye lov om folkebiblioteker var trådt i kraft i 1965. Om
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De første
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eftermiddagen havde vi så et ordinært møde, hvor borgmesteren rede
gjorde for dagens begivenheder til stor forbløffelse for udvalgsformanden, 
ingeniør Henning Simony.

Biblioteksparken blev også brugt. Til koncerter, skuespil og minioperaer. 
Det var frygtelig nervepirrende hele tiden at skulle tænke på godt vejr til 
disse arrangementer. Indendørs havde vi den første lokalhistoriske billed- 
udstilling, »Søllerød før og nu« i 1964, og i 1966 fulgte »Lyngby-Vedbæk 
Jernbane«. Jeg  fandt ved jernbaneudstillingen ud af, hvor mange jern- 
baneinteresserede, der fandtes. Det væltede ind med besøgende den første 
søndag, vi havde åbent. Udstillingen blev vist i udlånet på hovedbibliote
ket og på kommunens filialbiblioteker samt Hegnsgården.

Der blev på disse udstillinger afleveret både billeder, fotografier og 
postkort. E t maleri skal nævnes her, fordi det var det første, Arkivet fik 
forærende. Det var pastor Henrik Vedel i Farum og hans kone, der skæn
kede maleriet, der var malet af Ludovica Thornam i 1890 og forestiller 
Søllerød Kirke med præsten Frants Sophus Vedel (1826-1906) på vej op ad 
kirkegulvet. E t interiørbillede. Jeg  husker tydeligt den dag, jeg var i Fa
rum hos pastor Vedel, der havde foræret os billedet. Fru Vedel gik hen til 
sofaen, hvorover billedet hang, tog det ned og overrakte det til mig. Der
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blev en stor lys plet på væggen, hvor det havde hængt. Men fru Vedel 
sagde blot: »Så hænger vi en plakat op i stedet for«.

De to udstillinger blev indledningen til de senere store fotografi- og ma
leriudstillinger, som vi afholdt på rådhuset i samarbejde med Historisk
topografisk Selskab for Søllerød Kommune, bl. a. en storstilet udstilling af 
billeder fra det gamle Søllerød. Udstillingen var en formidabel succes, 
uhyre velbesøgt. Den varede i 16 dage, og der kom tusinder af mennesker. 
Plejehjem, skoler, børnehaver, fritidshjem og foreninger valfartede hertil. 
Der var ikke et eneste øjeblik i de 16 dage, der ingen besøgende var. Ofte 
stod folk i ko foran billederne. Grunden til denne succes var i nogen grad, 
at vi var de første, der arrangerede sådanne udstillinger. Derfor besluttede 
vi i bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab, hvor jeg virkede som 
sekretær og redaktør, at lade Søllerødbogen 1966-67 blive en billedbog 
med de bedste fotografier fra udstillingen. Den blev trykt i 1.500 ek
semplarer, men det slog slet ikke til. Så vi fik fremstillet et særtryk Søllerød 
i billeder, også i 2.000 eksemplarer, som blev udsolgt i løbet af forholdsvis 
kort tid.

Som redaktør af Søllerødbogen henvendte jeg mig til den kendte kø
benhavnske arkitekt, Viggo Steen Møller om en artikel til årbogen. Da jeg 
kun havde høstet megen ros og anerkendelse for »Søllerød i billeder«, 
kom det fuldstændig bag på mig, at han begyndte at kritisere og skælde 
mig ud, fordi jeg havde udsendt en så grim bog. Hæsligt tryk og frygtelig 
behandling af billedmaterialet. Han holdt mig fangen i 20 minutter i 
telefonen og blev ved med sine ret grove beskyldninger. Så lagde jeg røret 
og stortudede. Jeg  havde svært ved at komme mig efter den omgang af en 
mand, som jeg altid havde beundret.

Men det var jo rigtigt, når han sagde, det var en meget ufuldkommen 
bog. Jeg  kunne godt se det, men det var min begynderbog inden for 
lokalhistorien. Jeg  greb min citatsamling og trøstede mig ved Newtons 
ord: »Ville man vente med alting, til man kunne udføre det fuldkomment, ville 
der aldrig blive udrettet noget her i verden«. Jeg  fik lært af kritikken. Fra nu 
af blev der lagt vægt på bogudgivelsernes æstetik. Jeg  fik grafikeren Erik 
Ellegård Frederiksen til at tilrettelægge Søllerødbogen, og trykningen 
fandt fra 1969 sted hos Poul Kristensen i Herning. Ellegård Frederiksen 
stod også bagved det nye kvadratiske format på Søllerødbogen, der blev 
lanceret i 1970. 1973-årbogen blev tilmed præmieret og bedømt som 
»godt bogarbejde« af Foreningen for Boghåndværk i 1974.4
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Siden midten af 1960’erne blev jeg stærkt optaget af det lokalhistoriske arbejde. Her fremviser jeg stolt 
Historisk-topografisk Selskabs publikationer fra min redaktørtid. Foruden Søllerødbogen er det Gunnar 
Sandfelds og Peer Thomassens bøger, der dominerer billedet. Kunsthistorikeren Knud Voss’ smukke 
værk »Bygningskunst i Søllerød 1670-1970« har fået en lidt diskret placering bag mig yderst til højre. 
Foto Irving, maj 1976. (Byhistorisk Arkiv)

Gunnar Sandfeld »Søllerød i billeder« førte til et frugtbart, langvarigt samarbejde: Da lek
tor Gunnar Sandfeld, som var gammel Søllerødborger, men dengang an
sat ved Struer Gymnasium, fik bogen i hænde, skrev han straks til for
manden for Historisk-topografisk Selskab, professor Roar Skovmand, om 
den glæde, han følte ved at se de gamle billeder. Men han manglede i høj 
grad beskrivende tekster til fotografierne, og dateringerne var ikke præ
cise nok.

Vi inviterede ham omgående til at holde foredrag om det gamle Søl
lerød. Det blev et fantastisk foredrag på Vangeboskolen af en virkelig 
kyndig og engageret historiker. Sandfeld blev spurgt, om han ikke ville
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skrive en artikel til Sollerodbogen. Og det gjorde han!5 Dernæst foreslog 
vi ham at udvide stoffet til en erindringsbog. Det blev til Dreng i Holte, 
1969, og siden hen til hans store værk om Søllerød som det var engang i 7 
bind samt register (1972-1980) og til Det kommunale Selvstyre 1841-1978  
bd. 1-2 (1977) med biografier af samtlige sogneråds- og kommunalbe
styrelsesmedlemmer gennem 150 år. Dertil kom bøgerne: Erindring og 
udforskning (1973), Skoleliv i Søllerød (1975). Fra Røjels bom til Holte Midt
punkt (1984) og mange flere.

Det var dengang ved Sandfelds foredrag på Vangeboskolen, at jeg forste 
gang mødte ham. Det blev til et varigt venskab, og et tæt samarbejde tog 
her sin begyndelse.6

Omkring en af Gunnar Sandfelds bøger, Det kommunale Styre i Søllerød 
1841-1978, var der en del genvordigheder. Sagen var den, at afdøde kom
munearkivar Svend Aage Thomassen (1910-1956) var den mand, der op
rindeligt havde fået idéen til en bog om samtlige kommunestyrets folk i 
Søllerød. Han havde selv gjort de første omfattende forberedelser og 
havde gennem mange år indsamlet personalhistoriske oplysninger gen
nem landsomfattende kirkebogsstudier og andre genealogiske undersø
gelser. Han havde efterhånden fået samlet et ret stort materiale. Men 
ingen på rådhuset interesserede sig for ham og hans righoldige personal
historiske oplysninger. Og han var ikke typen, der kunne forelægge sine 
planer for kommunalbestyrlsen og skaffe penge til arbejdet. Han betalte 
selv alle omkostninger. Det gjaldt såvel porto, når de lånte billeder skulle 
returneres, som affotograferinger og udgifter i forbindelse med de rejser, 
han foretog for at få opsporet slægtninge eller pårørende til de biogra
ferede. Efter hans alt for tidlige død havde jeg i flere år haft en forhåbning 
om, at hans store materiale blev udgivet. Men der skulle gøres meget ved 
det først. Det skulle bearbejdes, så det kunne danne grundlaget for en bog 
om kommunestyret i Søllerød. Jeg  talte naturligvis med Sandfeld om sa
gen. Han var på det tidspunkt dybt engageret i arbejdet med »Søllerød 
som det var engang«, og kunne ikke påtage sig opgaven.

I stedet kom jeg i forbindelse med en historiker, hvis nyudgivne bog 
havde fået fine anmeldelser. Den var noget i retning af, hvad jeg havde 
forestillet mig om den bog, vi ville lave. Jeg  drøftede derfor sagen med 
ham, og han påtog sig opgaven. Han fik 3 år til arbejdet. Jeg  havde tænkt 
mig, at bogen skulle overrækkes til borgmester Øigaard, der ville gå af 
som borgmester den 1. april 1974. Jeg  forhørte mig ofte om, hvordan 
arbejdet skred frem, og om der var noget, jeg kunne hjælpe med. Han 
svarede altid yderst optimistisk og bedyrede gang på gang, at han nok 
skulle blive færdig til tiden. Jeg  anede faktisk ikke uråd. Men bogen blev
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Gunnar Sandfeld (født 
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Thomas Børresen, 1976. 
(Byhistorisk Arkiv)

ikke færdig til den fastsatte tid. Forfatteren fortalte mig imidlertid, at bare 
han fik en 3-4 måneder mere, så ville bogen blive færdig først på efteråret 
1974. Hvad skulle jeg gøre? Der var nu kun 2 måneder til borgmesteren 
skulle gå af. Jeg  lod så bogbinderen fremstille en dummy (en indbundet 
bog med hvide blade). Den indeholdt kun et forord og én eneste biografi: 
Øigaards. Jeg  forestillede mig, at vi kunne lade, som om det var den 
rigtige bog og så til efteråret bytte den om med det færdige bogværk.

Borgmesterens sidste kommunalbestyrelsesmøde forløb meget festligt. 
Der var pyntet op med blomster overalt. Der blev holdt taler af ord
førerne og til sidst af Ulrik Schou. Han holdt en lang og festlig tale for 
dagens mand og endte med at overrække borgmesteren det første ek
semplar af det nyudsendte værk »Det kommunale Styre«. Han redegjorde 
for, hvad bogen indeholdt, nemlig biografier af samtlige sogneforstan
dere, sognerådsformænd og kommunalbestyrelsens medlemmer siden det 
kommunale selvstyres begyndelse i 1841. T il sidst oplæste han sit eget 
bidrag til forordet, og det var kun et fåtal, der vidste, at bogen kun inde
holdt hvide blade. Ingen fik bogen af se, Øigaard gemte den væk. Pressen 
skrev om bogen efter Ulrik Schous præsentation, og ingen anede uråd. Jeg
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lod alt dette ske, fordi bogen var lovet færdig om et par måneder. Men da 
tiden nærmede sig for arbejdets afslutning måtte forfatteren -  stærkt pres
set af mig -  tilstå, at han ikke havde magtet opgaven. Han måtte give op. 
Det var så groft, at han gennem alle disse måneder havde holdt os for nar. 
Der stod jeg med alt det, jeg havde sat i scene. Øigaard havde fået sin 
dummy; men bogen var slet ikke skrevet, og der var ingen forfatter i sigte.

Søllerød Kommune besluttede at anlægge sag. To dage før juleaften 
mødtes Ulrik Schou og jeg med forfatteren i retten. Han blev dømt til 
bl.a. at betale de 6.000 kroner tilbage, som han allerede havde fået i 
forskud på arbejdet.

Der gik så nogle år. Det så jo faktisk ud til at bogen aldrig skulle 
udkomme, og det gik mig meget på. Så ringede Sandfeld en dag til mig og 
sagde, at han nu følte sig i stand til at skrive bogen om de kommunale 
mænd og kvinder, der havde været med til at forme Søllerød Kommune. 
Han havde nu fået et indgående kendskab til Søllerød gennem sit arbejde 
med »Søllerød -  som det var engang«. Og han sagde, at han gjorde det for 
min skyld, for han syntes, jeg var blevet bragt i en umulig situation. Han 
skrev bogen på 3/4 år, og hvilken bog kom der ikke ud af det! Det var et 
storværk om kommunestyrets udvikling. Jeg  var utrolig lettet og glad, nu 
hvor alting var faldet på plads. Efter at have drøftet sagen med biblioteks- 
udvalget blev der indkaldt til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, 
den 12 .december 1977, hvor den rigtige bog skulle overrækkes. Alle 
gamle medlemmer af kommunalbestyrelsen mødte op. Der var igen pyn
tet med blomster, og alle mødte i deres smukkeste udstyr, især damerne. 
Tiden var sat snart 4 år tilbage. Det blev holdt taler af de samme ord
førere, og Ulrik Schou holdt sin tale præcis som sidst og sluttede med at 
overrække bogen »Det kommunale Styre i Søllerød 1841 -  1978« -  denne 
gang med rigtige trykte sider, og med portrætter af næsten alle med
lemmer af kommunestyret siden 1841. Øigaard takkede for bogen og 
sluttede med at sige, at der næppe var andre borgmestre i Danmark, for 
hvem der to gange var holdt afskedsfest, og som to gange havde fået 
overrakt den samme bog. Og nu havde pressen fået noget at skrive om. 
Aviserne bragte fornemme anmeldelser af det store værk. Jeg  var meget 
lettet over sagens lykkelige udfald, og Bjørnsons magtfulde ord faldt mig 
ind: »Hvem tæller vel de tabte slag på sejrens dag«. Men Sandfeld havde 
arbejdet så hårdt og så intenst med bogen, at der gik et halvt år, inden han 
igen kunne skrive.

I 1968 kunne biblioteket fejre 125 året for oprettelsen. I den anledning 
havde J.B.Friis-Hansen og Finn Siente udarbejdet bibliografien Litteratur 
om Søllerød.1 Den opnåede den fornemme ære at blive udvalgt som én af år
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1968’s 25 smukkest trykte bøger af Foreningen for Boghåndværk. Inden 
det kom så vidt, havde der dog været en del dramatik. En tidlig morgen 
mødte bogtrykkeren, Henry Thejls, op på mit kontor. Bogen var ikke 
færdigtrykt, og han fortalte, at han var ved at gå fallit og kun kunne 
reddes, hvis han fik penge fra biblioteket omgående, d.v.s. selvsamme dag. 
Der var yderligere den hage ved det, at regningen var blevet 35.000 kr. 
dyrere end budgetteret. Her måtte handles hurtigt. Jeg  gik med det 
samme op til borgmester Øigaard og forelagde ham sagen, og han fandt 
på råd: N år vi begyndte salget af bogen, skulle indtægterne gå til Søllerød 
Rådhus, som altså skulle lægge pengene ud. Så alt endte lykkeligt: Thejls 
fik sine penge og afværgede fallitten, og jeg kom godt af sted næste dag på 
en i forvejen planlagt studierejse til USA.

Peer Thomassen En mand vi så meget til på biblioteket var jernbanehistorikeren, forfat
teren Peer Thomassen. Jeg  traf ham første gang ved vores jernbaneudstil
ling i 1966. Vi kom i snak, en meget lang snak. På et tidspunkt ville jeg vise
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ham lokalsamlingen, der havde til huse i et lille lokale, snarere et lille rum 
på i. sal. Midt på gulvet stod en tværreol. Så man skulle være slank og 
adræt for overhovedet at komme ind på selve lokalsamlingen. Og det var 
Thomassen bestemt ikke. Så han sad fast mellem de to reoler og kunne 
hverken komme frem eller tilbage.

Thomassen var en meget festlig mand, hvad hans mange spøjse breve 
og kort vidner om. En samler. Han havde en frimærkehandel i Hellerup 
og var storsamler af alle slags billetter. I sit hjem havde han fået konstru
eret nogle mægtige møbler med smalle skuffer til sine billetter. Han sam
lede også på køreplaner, billetter, postkort og kunne togtiderne udenad. 
Jeg  satte ham i forbindelse med Gunnar Sandfeld, som han fandt meget 
materiale til og besøgte i Struer nogle gange. I de samme frugtbare år i 
begyndelsen af 1970’erne gennemgik han forskellige aviser og tidsskrifter, 
bl.a. Københavns Amtsavis, hvorfra han samlede udklip til vort arkiv med 
stof fra egnens historie.

Til sidst blev han meget dårligt gående og kunne kun transporteres i bil. 
Men han havde genfundet en skoleveninde med bil som kørte ham rundt i 
hele landet. Han bidrog med artikler til Søllerødbogen bl.a. om Bådfarten 
på Furesøen, ligesom han bl.a. skrev to store bøger til Historisk-topogra
fisk Selskab, Næmmbanen og Kystbanen. Der var planlagt et tredje bind om 
Nordbanen, men kræfterne slog efterhånden ikke til.8

To episoder står særligt klart i min erindring om Peer Thomassen: 
Engang efter jeg var flyttet fra tjenesteboligen i Nærum til GI.Holte, 
ringede han en lørdag eftermiddag hjem til mig og fortalte, at der var 
ildebrand på bibliotekets loft, og jeg måtte komme straks. På den tid 
overnattede Thomassen på biblioteket hver week-end, og han havde for 
længst fået nøglerne til biblioteket, så han kunne færdes overalt i loka
lerne, når biblioteket var lukket. I taxa hastede jeg til Nærum, men på 
vejen blev vi standset af en nidkær politibetjent, der absolut ville tage en 
spiritusprøve på chaufføren og ikke lod sig standse, trods det at jeg råbte 
og skreg, at biblioteket brændte. Da vi endelig kom dertil, var foruden 
brandfolkene bibliotekar Lise Ott og hendes mand Stefan kommet til 
stede hidkaldt af Thomassen. Vand var fosset ud af beholdere på loftet, 
ned på kontoretagen og videre ned i udlånet på bøgerne og ind i el
ledningerne. Her var sket kortslutning og stikflammer stod ud fra sik- 
ringstavlerne. Heldigvis blev branden slukket i tide, men tænk hvis vi ikke 
havde haft Thomassen!

Jeg  tror også, at han ved sin blotte tilstedeværelse formindskede ind- 
brudsforsøgene, som vi ellers havde mange af. Tyvene klatrede op ad 
nedløbsrøret til mit kontor, slog ruderne ind og krøb ind dog ikke uden
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vældige forblødninger, som havde sat sig spor på mit skrivebord, på lam
pen, på bøgerne og døren.

Den anden episode, jeg husker, var af mere festlig karakter. Engang jeg 
kom hjem fra en rejse, jeg havde foretaget i anledning af en rund fødsels
dag, som jeg ikke agtede at fejre på nogen måde. Jeg  kom hjem midt om 
natten. Vi sad et par stykker og sludrede, da det pludselig ved halvto-tiden 
ringer på døren. Det var Thomassen, der kom med 24 østers på et sølvfad. 
Det vakte jubel, og vi fejrede sammen denne flotte gave med fest til den 
lyse morgen. Peer Thomassen døde i 1988 af et hjerteslag.

Jeg  tror, at Søllerød Kommunebibliotek er det bibliotek i Danmark, hvor 
de forskellige afdelinger er flyttet flest gange, og man skulle, som det kan 
ses af nedenstående, have et godt helbred for at være ansat ved Søllerød 
Kommunebiblioteker dengang.

Først Holte: Det var i maj 1932, da der ikke længere var plads på skolen, at 
biblioteket blev installeret i en villa på Stationsvej 4, Villa Anna, på 1. sal i 
to små værelser med skråvægge. Håbløst for et bibliotek! Publikum rea
gerede også. Så flyttede man ned i stuen, og da det også var ganske 
utilstrækkeligt, lejede sognerådet sig fra 1935 ind i en 3-værelses lejlighed 
i den nyopførte ejendom, Dronninggaards Allé 3. Lejemålet udvidedes 
efterhånden med tre lejligheder. Derefter flyttede man i 1952 over på den 
anden side af gaden i en nyopført ejendom og siden flyttede børnebiblio
teket over på Soflevej i Villa Solhjem, Marie Pedersens Pensionat, der var 
købt af kommunen til nedrivning. Man flyttede over i Holte Midtpunkt i 
1978 og i 1997 blev biblioteket ombygget og udvidet i Holte Midtpunkt. 
Hovedbiblioteket ligger for øvrigt netop dér, hvor Villa Anna oprindeligt 
havde ligget.

Nærum: Biblioteket her havde som nævnt oprindeligt haft til huse på 
Nærum Skole. Dette bibliotek blev nedlagt meget pludseligt i forbindelse 
med en udvidelse af skolelokalerne. Fra 1944 til 1949 havde Nærum intet 
bibliotek. Bøger og inventar var deponeret på Skodsborg Bibliotek, og 
biblioteket traf aftale med boghandleren i Nærum om at formidle udlån 
fra hovedbiblioteket i Holte. Endelig fik Nærum så et fint bibliotek i 
1949. Efter renoveringen i 1998 fremtræder Nærum Bibliotek, der i mel
lemtiden er blevet lokalbibliotek, med sine lyse og venlige og meget ind
bydende lokaler.

Byhistorisk Arkiv, der i mange år havde til huse på biblioteket, sidst i 
den nordre sidebygning, flyttede til GI. Holtegaard i 1982. Her var det
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indtil 1997, hvor det overflyttedes til det nyindrettede hovedbibliotek i 
Holte Midtpunkt.

Skodsborg: Biblioteket indrettedes først i den mindre ventesal på Skods- 
borg Station i 1940, senere flyttedes det til den store ventesal i 1942.1 de 
strenge vintre var der meget koldt. Det var jo under krigen og bekvemme
ligheder var det småt med. Normalt passede Herdis Hostrup Skodsborg 
Bibliotek to gange 0111 ugen, men af og til måtte der en afloser på. Det var 
en ung mand. Han beklagede sig over, at der intet herretoilet fandtes i 
Skodsborg Stations ventesal. Jeg  sagde til ham, at så måtte han gå ud bag 
et træ i skoven. Det var jo lige uden for døren. Men frk. Hostrup havde en 
meget bedre idé: »Lav et skilt med påskriften For Herrer og hæng det op, så det 
skjuler dametoiletskiltet, når De benytter toilettet«. Og sådan blev det.

I 1963 flyttede biblioteket ned til det lille stråtækte hus på Strandvejen 
175 (hofjuvelér Michelsens gamle havehus). Grunden til at kommunen fik 
det lille hus var, at dengang handelen fandt sted mellem ejerne af de gamle 
huse på skrænten og kommunen, forbeholdt kommunen sig ret til at 
overtage et af de små fiskerhuse, der lå neden for skrænten gratis. Da 
byggeriet af Skodsborgparken var færdigt, stod kommunen med det lille 
hus og vidste ikke, hvad de skulle bruge det til. Så kom biblioteket ind i 
billedet. Nu er biblioteksvirksomheden imidlertid ophørt i Skodsborg.

Nærum Bibliotek 
mistede sin status 
som hovedbibliotek 
1983 -  og sine 
smukke hvide skor
stene nogle år for
inden. Foto maj 
1985.
(Byhistorisk Arkiv) 

Skodsborg Station
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Bibliotek på 
Hotel Marina

Musikbiblioteket

GI.Holte: Efter en omskiftelig tilværelse flyttedes biblioteket i 1943 til det 
gamle forsamlingshus bagved Købmand Hansen, Gl.Holtegade 12. Det 
var et meget fugtigt og koldt lokale, nærmest et skur, og bøgerne tog 
skade af at stå der. Kakkelovnen i hjørnet skulle passes af bibliotekaren. 
Derfra flyttedes til en lille lejlighed i Skoleparken på Mariehøjvej og vi
dere i 1968 til en nyopført ejendom på Malmbergsvej 3. Efter at have 
været nedlagt i 5 år blev det i 1989 genåbnet i Mariehøjcentret.

Vedbæk (og Musikbiblioteket): I 1942 flyttede det gamle skolebibliotek fra 
Vedbæk Skole til en lille lejlighed hos slagtermester Eiberg på Stationsvej 
17. Placeringen hos den driftige slagter medførte forskellige problemer. 
Først og fremmest var der altid en underlig lugt i biblioteket. Den trængte 
op fra kælderen, hvor slagtermesteren stod og kogte pølser.

Vi blev opsagt efter nogle års forløb, og biblioteket havde derefter 
midlertidigt til huse hos fru Solveig Bojsen Møller i et kælderlokale på 
Olgasvej 5. Det var et stort lokale, men iskoldt både for lånerne og perso
nalet. Derfra flyttede vi i 1952 til den hvide villa, der lå lige ved havnen 
over for hotellet. Villaen havde i øvrigt tilhørt grosserer Fonnesbech, og 
den var blevet købt af kommunen til nedrivning. Det var en ret stor villa, 
hvor havnefogeden boede på 1. sal. Ligeledes var der et par værelser, hvor 
politiet residerede.

Den 30. sept. 1965 flyttede vi over på den anden side af Strandvejen til 
det nyopførte Hotel Marina. Der fik vi for første gang et lokale, der var 
indrettet til bibliotek. Den dag vi flyttede over til Marina og var midt i et 
frygteligt flytterod, ringede telefonen. Det var borgmester Øigaard, der 
kort forklarede, at de to små lokaler på Hotel Marina, der var tiltænkt 
politiet, alligevel ikke skulle bruges. Det var for dyrt for dem. N u stillede 
Øigaard mig spørgsmålet; »Hvad kan vi bruge de to små lokaler til?, nævn tre 
ting«. Jeg  svarede omgående: »Et strandvejsmuseum, et musikbibliotek, et 
sejlsportsbibliotek.« »Godt«, sagde Øigaard, »Vi tager musikbiblioteket«. Og 
det gjorde vi. I sept. 1968 blev således den spæde kim lagt i de små lokaler 
i Vedbæk. Søllerød var en af de første kommuner, der fik musikbibliotek i 
1968. Musikbiblioteket voksede og voksede og blev meget velbesøgt. 
Snart var der ikke mere plads på Vedbæk Bibliotek, og i 1972 blev det 
flyttet til Vangeboled 6, hvor kommunen havde erhvervet en villa til for
målet. Det varede dog kun 6 år, før musikbiblioteket atter blev flyttet, 
denne gang til biblioteket i Holte Midtpunkt, hvor man har haft til huse 
siden 1978, og i 1997 tog de nyindrettede lokaler i brug.
1 1980 blev Vedbæk Bibliotek sagt op på Hotel Marina, som selv skulle 

bruge lokalerne. Der stod biblioteket igen uden tag over hovedet. Vi blev
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midlertidigt anbragt på Vedbæk gamle skole og senere, i 1992, på Vedbæk 
nye skole, hvor biblioteket nu er en del af Vedbæk Kulturcenter.

Årene gik. Biblioteket voksede sig stort, udlånet steg, personalet udvide
des, nye opgaver etableredes og nye initiativer blev taget op. Og i år er det 
så et halvt århundrede siden, vi indviede det nye bibliotek i Nærum. 
Arbejdet har bragt mig i forbindelse med mange mennesker, både i mit 
bibliotekariske arbejde og i mit arbejde med lokalhistorien og som redak
tør af Historisk-topografisk Selskabs udgivelser. Og mens jeg har skrevet 
disse uhojtidelige bibliotekserindringer, har alle de mennesker, jeg modte 
og alle de episoder, de og jeg var indblandet i, stået så lyslevende klart for 
mig. Jeg  har på en måde oplevet en del af mit liv igen. Jeg  vil slutte med at 
citere mig selv fra en af de lokale aviser i anledning af mit 25-års jubi
læum: »Jeg glædede mig til hver eneste arbejdsdag på biblioteket«.

Efterskrift til Annalise Borresens erindringsartikel (ved red.):

I  Annalise Bamsens erindringsartikel fortælles kun glimtvis om det banebry
dende arbejde hun samtidig udførte med at etablere et lokalhistorisk arkiv. Fru 
Børresen skrev en artikel om dette arbejde i tidsskriftet »Fonid og Nutid« i 1974 
(bind 25, hefte 5/6). Fra denne artikel, nu 25 år gammel, som skildrer et 
arbejde, der dengang lå yderligere op til 15 år tilbage i tiden, gengives i det 
følgeride hovedindholdet til belysning a f  »Erfaringer fra  et biblioteks arbejde med 
lokalhistorien«, som artiklen hed. Søllerødbogens redaktion har suppleret med 
enkelte oplysninger om, hvad der fulgte i de mellemliggende 25 år.

BEGYNDELSEN

Den centrale inspiration til at opbygge et arkiv ligger ikke mindst i de forespørgs
ler, som et bibliotek ustandseligt får om lokalhistoriske problemer. Det bliver 
hurtigt klart, at sådanne spørgsmål løses langt lettere og bedre, hvis man råder 
over en udbygget, velordnet og gennemkatalogiseret samling af litteratur om 
kommunen. Den tid det tager at få orden på stoffet indvindes på længere sigt, når 
man kan besvare spørgsmål hurtigt og præcist. Den erkendelse førte til, at man på 
Søllerød Kommunebiblioteker omkring i960 tog fat på at katalogisere den til
stedeværende lokallitteratur. Man opstillede også en liste med samtlige stednavne 
i området og med de vigtigste personnavne som udgangspunkt for den videre 
indsamling af materiale. Samtidig lykkedes det for fru Børresen at inspirere perso
nalet, og da ikke mindst to personer: Jens B. Friis-Hansen og Finn Siente til at gå 
ind for sagen -  som fru Børresen karakteriserer dem: De havde nøjagtighed,
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Forfatteren til de uhøjtide
lige erindringer, stadsbib
liotekar Annalise Børresen 
fotograferet af Irving i 
1975-

tålmodighed, fantasi og kombinationsevne og var dertil udstyret med flueøjne, 
som så og registrerede alt. Men alle på biblioteket blev involveret.

BIBLIOGRAFIEN

Man begyndte med det materiale, der allerede stod på hylderne. Men snart måtte 
man også inddrage alt det, man ikke havde. Man købte, lånte og kopierede og alt 
kom på sedler. Bøger, tidsskrifter, ugeblade, kort, småtryk osv. blev gennemgået. 
Syv år efter at dette arbejde indledtes kunne man i 1968 skride til trykning af 
Litteratur om Søllerød Kommune -  En bibliografi, som med Henry Thejls som bog
trykker også blev et fornemt bogarbejde, der blev meget gunstigt modtaget af 
borgerne. Det var meningen, at ajourføring skulle ske årligt i Søllerødbogen, med 
ti-års tillæg i bogform. Det skete da også de første år derefter, men blev opgivet. I 
1984 blev den første ajourføring udsendt i bogform. Den næste er under forbe
redelse i 1999.
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A VISIN D EX

Ved siden af bibliografiens grundstof indeholder de lokale aviser en guldgrube af 
oplysninger, som det er vanskeligt uden videre at finde rundt i. Fru Børresen kom 
i forbindelse med en tidligere Søllerød-borger, lektor Gunnar Sandfeld, der gan
ske vist boede i Struer, men som dog havde både evnen og lysten til at påtage sig 
en registrering af de lokale aviser ved hjælp af postvæsenet og telefonen. Derved 
blev de lokale aviser, udkommet siden 1915, registreret i et seddelkartotek. Karto
teket omfatter artikler og indlæg i Søllerød Tidende fra 1915 til 1950.

KORT

Under dette arbejde fremkom endnu en interessant type arkivalier: Landkort, 
som Annalise Børresen opregner det: Matrikelkort, topografiske kort, grundvær
dikort, turistkort, søkort, luftværnskort, arkæologiske kort, skovkort, gaslednings
kort, vejkort, jernbanekort, skikort, fiskerikort og så videre. I 1974 sigtede man 
mod i bogform at udgive en fuldstændig fortegnelse og beskrivelse af, hvad der 
findes af kort over Søllerød Kommune i alle relevante samlinger. I Søllerødbogen 
fremkom i 1972 en oversigt over utrykte kort, som findes i Matrikelarkivet (ved 
Svend Balslev). I dag har man oplysningerne samlet, men de er desværre endnu 
ikke redigeret til udgivelse.

FOTOGRAFIER

Den stedse større interesse for lokalhistorie, som ikke mindst bibliografien med
førte, betød, at offentlighedens interesse for billeder fra kommunen i form af 
postkort, amatørfotografier, fotoalbum blev vakt. I 1967 blev en hel årgang af 
Søllerødbogen viet til gengivelse af fotografier fra kommunen fra 1800- og 1900- 
tallet. Der var tale om en gengivelse af billeder fra en udstilling på Søllerød 
Rådhus, arrangeret i samarbejde med Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød 
Kommune, der fejrede sit 25-års jubilæum på denne måde. Gunnar Sandfeld fik 
bogen i hænde og påpegede, at visse tekster var fejlagtige, og at hvert billede 
kunne danne udgangspunkt for en mere dybtgående lokalhistorisk redegørelse. 
Gunnar Sandfelds henvendelse blev indledningen til en større udgivelsesvirksom
hed i samarbejde med Annalise Børresen. Det begyndte med en artikel i Søllerød
bogen, men snart fulgte selvstændige bøger, den første »Dreng i Holte« (1969), 
og fra 1972 med pionerværket »Søllerød -  som det var engang«. Bogen blev 
lanceret med en udstilling af fotografier på Søllerød Rådhus, som blev en stor 
succes. Efter det første binds succes blev yderligere to bind planlagt, men det blev 
til syv bind (1972-1980) samt et register. Fru Børresen blev en aktiv indsamler af 
billeder og erindringer, ganske som en etnolog arbejder. Hun noterer, at sam
lingen i 1974 omfatter ca. 11.000 fotografier. Den blev ikke katalogiseret, blot 
anbragt i specielle kuverter, opdelt i emnegrupper. En lang række fotografier blev 
oprindelig blot udlånt af Søllerødborgere, hvorefter Thomas Børresen, Annalise
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Børresens søn, foretog en omhyggelig affotografering hjemme i kælderen under 
bibliotekarboligen. I dag (1999) omfatter billedsamlingen mindst 30.000 fotogra
fier og der arbejdes henimod en registrering af alle billeder -  et mål, der for
håbentlig nås inden år 2000.

MALERIER M.M.

Original kunst, malerier, tegninger, grafik mv. er, ikke mindst før fotografiet, ofte 
af stor historisk og topografisk interesse. Derfor arrangeredes omkring 1970 en 
udstilling »Søllerød i Billeder« (vel at mærke malerier o.lign.). Den gav stødet til 
at mange borgere stillede deres malerier til rådighed for udlån og affotografering. 
Samtidig søgte man efter Søllerød-malerier i offentlige samlinger og registranter 
og foretog kopiering og affotografering i vidt omfang med henblik på en regi
strant. 11983 udsendtes »Søllerød -  set med malerøje« af kunsthistorikeren Laura 
Jacobsen, og med fru Børresen som fødselshjælper. I bogen opregnes 2.075 
kendte kunstværker med motiver fra Søllerød. Registranten lå til grund for åb- 
ningsudstillingen på GI. Holtegård den 5. september 1982. Udstillingen »Søl
lerød i det lokalhistoriske maleri« var arrangeret af den nytiltrådte arkivleder 
Niels Peter Stilling og omfattede ikke mindre end 257 originale malerier og 
tegninger med historiske motiver fra Søllerødegnen. I de godt 15 år, der er gået 
siden, er kommunens samling af historiske kunstværker vokset betydeligt ved 
systematisk indkøb og donationer. Den samling, som kommunen (ved Museet) i 
dag råder over er på ca. 500 malerier og endnu flere grafiske blade med Søllerød- 
motiver, som til stadighed øges.

ARKIVALIER

Det fremgår af Annalise Børresens artikel, at Arkivet i 1974 kun rådede over et ret 
sparsomt traditionelt arkivalsk materiale. Et håb i 1974 om at Lokalhistorisk Af
deling ved Københavns Universitets Historiske Institut ville varetage registrerin
gen blev aldrig realiseret. I stedet ansattes i 1982 en historiker (Niels Peter Stil
ling) til varetagelse af »Fru Børresens Arkiv«. Her blev hovedopgaven de første år 
at opbygge en egentlig arkivalsk samling for Søllerødegnen. Hvor arkivalierne i 
1974 kunne rummes i seks sorte arkivkasser, omfatter de utrykte samlinger på 
Byhistorisk Arkiv i dag et godt stykke over 500 hyldemeter.

FRU BØRRESENS VISIONER I 1 9 7 4

Det er næppe overdrevet at antage, at de 15 års aktiviteter efterhånden var ved at 
vokse ud af kontrol og ud af de små lokaler på hovedbiblioteket i Nærum: Bøger, 
aviser, småtryk, tidsskrifter, billedsamling, derunder fotografier, malerier mm, 
lysbilleder, smalfilm, båndoptagelser, kort, arkivalier. Det var derfor et lykketræf, 
at man samtidig var i færd med at indrette et egentligt museum på Mothsgården
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ved Søllerød Kirke. Her håbede fru Børresen, at det kunne udvikle sig til »en 
lokalhistorisk central -  altså museum og arkiv i ét, i nært samarbejde med bi
blioteket«. Sådan udviklede det sig ikke helt. Museet havde sikkert nok at gøre 
med at indsamle genstande og registrere dem og arrangere udstillinger, ligesom 
pladsen vel heller ikke dengang var til rådighed. På biblioteket i Nærum blev 
arkivet indrettet i den lille nordfløj, idet bibliotekar Lise Ott varetog ordning og 
formidling af samlingen. Først i 1982 blev den lokalhistoriske samling udskilt til et 
selvstændigt »Byhistorisk Arkiv« med en faghistoriker, Niels Peter Stilling, som 
leder. Arkivet blev indrettet i den nyrestaurerede GI. Holtegård. Her blev der 
både plads til udvidelse af samlingen og samtidig en mere omfattende og alsidig 
udstillingsvirksomhed. I 1989 blev Museum og Arkiv sammenlagt under N. P. 
Stillings ledelse, men den store drøm om, at de to institutioner kom under samme 
tag, ligger endnu ude i fremtiden i 1999. Arkivet har siden 1997 haft lokaler i 
Hovedbiblioteket i Holte. Museets arkæologiske afdeling »Vedbækfundene« be
finder sig på GI. Holtegård, mens museet fortsat ligger i hjertet af den idylliske 
Søllerød By.

Fru Børresens artikel er en bearbejdelse af et foredrag holdt i Biblioteksfore
ningen for Storkøbenhavn med henblik på at hjælpe lignende initiativer frem 
andre steder. Hendes enkle råd var: »Man skal blot i gang. Det er i og for sig det 
væsentligste.« Og så understregede hun, at samarbejde er meget vigtigt -  mellem 
den lokalhistoriske samling (Arkivet), det lokale historiske selskab, det lokale mu
seum, den kommunale administration -  og at man ikke konkurrerer, men infor
merer og inspirerer hinanden.

Fru Børresens indsats på dette grundlag i Søllerød Kommune kan næppe over
vurderes.
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NOTER

1. Jfr. Michael Sinding: Fra bibliotekets scrapbog. Søllerød Kommunebiblioteker 
1943-1993. 1993. Om bibliotekets første 100 år, Se Erling Hoffmeyer: Bidrag 
til Søllerød biblioteksvæsens ældre historie. Søllerødbogen 1943, s. 85-100.

2. Niels Peter Stilling og Bjarne Håkansson (red.): Biograferne i Søllerød 1919- 
1994. 1994. Skodsborg Biograf ved Hotel Øresund eksisterede fra 1923 til 
1959, mens Vedbæk Bio i Vedbæk Hotels gamle teatersal kun bestod i 15 år fra 
1947 til 1962. Først i 1959 kom der biograf i Nærum, Center Bio på Nærum- 
vænge Torv. Den nedlagdes dog allerede i 1982.

3. J.B.Friis-Hansen: Studiekredsarbejde i Søllerød. I Bogens Verden, 1961, s. 202- 
204.

4. Jfr. Roar Skovmands årsberetning for virket i Histo risk-topografisk Selskab for 
Søllerød Kommune 1968-69. Søllerødbogen 1969, s. 4 i4 ff og årsberetningen: 
Selskabet 1.4.1974-31.3.1975 i Søllerødbogen 1975, s. 220 ff.

5. Gunnar Sandfeld: Omkring Geels Bakke -  Minder fra en provinsidyl kun 2 mil 
fra Rådhuspladsen og Kongens Nytorv. Søllerødbogen 1968, s. 303-346.

6. Annalise Børresen: »Kun den, i hvem fortiden er stuvet op, har fragt ind i 
fremtiden«. Søllerødbogen 1982, s. 173-18 1. I samme årbog, Roar Skovmand: 
Historisk-topografisk Selskabs fyrretyve år. Søllerødbogen 1982, s. 166-172. 
Det omtalte foredrag af Gunnar Sandfeld blev holdt ved Selskabets generalfor
samling den 2 .maj 1968 på Vangeboskolen. Foredraget »Omkring Geels 
Bakke« blev trykt i 1968-årbogen og blev siden udvidet til bogen »Dreng i 
Holte«, 1969.

7. Litteratur om Søllerød Kommune -  En bibliografi. Bd. 1, 1968, udarbejdet af 
J.B. Friis-Hansen under medvirken af Finn Siente. Bd. 2-3, 1984, udarbejdet af 
Lise Ott, Finn Siente og J. B. Friis-Hansen. De tre bind omfatter i alt 6.715 
titler.

8. Peer Thomassen: Kystbanen 1897-1972. 1972. Peer Thomassen: Nærumba- 
nen gennem 75 år. 1975. Begge værker er udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune. I 1991 udgav vort naboselskab i Lyngby- 
Tarbæk et værk om Nordbanen: John Poulsen: Nordbanen -  Med tog til 
Nordsjælland gennem 125 år. 1991.
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13 .1.1899

For 100 år siden
Det skrev Kjøbenhavns Amts Avis i 1899

Samlet af Anne-Lise Høck

Kjøbenhavns Amts Avis begyndte at udkomme 2.1.1882 og ophørte 
31.3.1944. I  perioden 1872-82 havde avisen undertitlen Avertissementsti- 
dende for Lyngby, Gjentofte, Søllerød. I  perioden 1883-1921, hvorfra ne
denstående stammer, var undeititlen Lyngby Avis. Avisen var a f  udpræget 
konservativ observans og eksisterede i høj grad på lokalstoffet og klip fra  a?idre 
aviser.

Anne-Lise Høck var tidligere arkivsekretær på Byhistorisk Arkiv og stod desuden 
for Historisk-topografisk Selskabs sekretariat. Inden sin fratræden fi'a Arkivet 
den 31. december 1997 samlede Anne-Lise Høck materiale fra  Københavns Amts 
Avis for de følgende år. Der vil følge endnu en »For 100 år siden« i Søllerød
bogen år 2000.

E T  BESØ G HOS FRU  H AN N E N IE L S E N

En tysker, Dr. R. Eichleff har besøgt Fru Hanne Nielsen, Havarthigaard 
ved Holte Stationen og givet en Skildring af sit Besøg i »Landwirtschaftl. 
Wochenblatt«. Han siger det ikke rent ud, men det fremgår dog tydeligt
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af hans Udtalelser, at han fandt Kjøkkenet, det Rum, hvor de fleste Arbej
der foregaar, for overfyldt med forskellige Ting og i det Hele ikke til
talende. Derimod fandt han Ostekælderen fortrinlig til sit Brug og de 
fremstillede Oste udmærkede. Fru Hanne Nielsens Personlighed har og- 
saa imponeret ham, og han priser navnlig hendes Energi og forbavsende 
Arbejdsevne ...

SKO DSBO RG K LÆ D EFA BRIK  5 0  AAR

Skodsborg Klædefabrik kan paa Søndag den 19. ds. fejre sit 50 Aars Jubi
læum.

I Dagens Anledning vil der blive afsløret en Portrætmedaillon af Fa
brikkens afdøde Stifter, H r.J. P. Johnsen. Medaillonen indmures paa For
anledning af Funktionærer og Arbejdere ved Fabrikken i Fabrikkens H o
vedfacade ud mod Strandvejen.

Medaillonen er udført hos Hofmetalstøber Rasmussen og modelleret af 
Rasmus Andersen.

Den nuværende Ejer af Fabrikken, Hr. Johnsen, har indbudt hele Per
sonalet, ca. 100 Personer, med Hustruer til et Festmaaltid og derpaa føl
gende Bal paa Raadvad.

FRA SØ LLERØ D  SO GNERAAD S MØDE

-  Fællesorganisationen for Arbejdsmænd, omfattende Lyngbykredsen og 
Hørsholm andrager Amtsraadet om en Forhøjelse af Arbejdslønnen for 
Snekastning og ønsker Sogneraadets Anbefaling af dette.

Formanden kunne ikke gaa med til at anbefale Andragendet, dels fordi 
Arbejdslønnen faktisk ikke var højere end 2 Kr. pr. Dag og dels fordi man 
maatte tage Hensyn til den Beskatning, Snekastningen gav paa forskjellige 
Ejendomme. Wiilmann vilde anbefale Andragendet. Skovfoged Brüel ud
talte, at der ikke var nogen særlig Grund til Forhøjelse, idet Snekastnings- 
dage fra Arbejdernes Side blev betragtet som Festdage og Fortjenesten gik 
som oftest op i »Sprut«.

De socialdemokratiske Medlemmer protesterede, og af disse udtalte 
Arbmd. Jensen, at det kun var de daarligste Elementer, der tog Arbejde til 
den Pris. Sagen sattes under Afstemning og med 5 mod 5 nægtedes det at 
anbefale Andragendet.
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Grosserer Carl Mel
chior (1855-1931) 
overtog gården 
Henriksholm i 
1892. Efter at den 
stråtækte avlsgård 
brændte i august 
1899, led hoved
bygningen efter 
omfattende ombyg
ninger samme 
skæbne få år senere, 
i januar 1909. Her 
ses den gamle byg
ning på et familie
foto fra omkring 
1905.
(Byhistorisk Arkiv)

7.8.189g

18.9.1899

ILD LØ S I VEDBÆ K

Sidste Lørdag Aften Kl. 9)4 bemærkede en af Tjenestekarlene paa Hen- 
riksholm, idet han skulle til at gaa til Sengs, et Lysskær udenfor i Gaarden, 
og da han sprang udenfor, var der stærk Ild i Laden og Kostald paa 
Henriksholm paa Vedbæk Mark.

Denne større Ejendom ejes af Grosserer Carl Melchior, der beboer 
Hovedbygningen, som ikke brændte, hvorimod de andre sammenbyggede 
Længer og den ny Forpagterbolig brændte. Forpagteren, Kjærulff og Fa
milie vare Kl. henad 8 gaaede til en Velgjøringsfest i Trørød Plantage, og 
der var af Tjenestefolkene kun 2 Karle og en døvstum Røgter paa Gaar
den, da Ilden udbrød. Køerne og Hestene vare paa Marken, og en Kalv 
reddedes fra Stalden, hvorimod 2 Kalve ikke kunne komme ud. ...

Der haves en stærk Mistanke om, at Ilden er foranlediget af en Vaga
bond, som en god halv Time forinden henvendte sig til en af Karlene om 
Nattelogis, men blev afvist, da Forpagteren ikke var hjemme. ...

» T U D E  F R E D E R IK «

Hørsholm Politi har anholdt en her paa Egnen hjemmehørende Person, 
der vil være kendt under foranstaaende Navn. Den anholdte er mistænkt 
for flere forskjellige Forseelser, deriblandt for Anstiftelse af Branden paa
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»Henriksholm«. Den Anholdte, der intet har bekjendt, er indbragt til 
Amtets Arresthus.

14.10.1899

» G R ISE H A N D L E R E N S K U P «

Den i Øverød stationerede Betjent Tofte, der hører til Nordre Birks Po
liti, har if. »Agrdbl.« i Mandags Aftes gjort et udmærket Kup, idet han har 
paagrebet en meget frygtet Bandit ved Navn Ole Jørgensen.

Denne havde tilligemed sin Stedsøn, Siegfred Madsen, forøvet et nat
ligt Indbrud hos Skomagermester Mortensen i Gjentofte. Et elektrisk 
Ringeapparats hæftige Kimen vækkede Beboerne, og der udspandt sig nu 
en voldsom Kamp mellem Tyveknægtene og Skomageren samt hans 
voxne Søn paa den anden Side. Kampen endte med, at Siegfred Madsen 
blev bunden paa Hænder og Fødder, medens Ole Jørgensen flygtede ef
terladende sig Frakke og sine Træsko.

Stedsønnen, som blev bragt til Arresten paa Blegdamsvejen, tilstod 
strax ikke mindre end tretten Indbrud som han i Følge med Ole Jørgensen 
havde forøvet. Om Stedfaderen gav han forskjellige Oplysninger, men 
han røbede dog ikke, hvor hen denne muligvis kunne være flygtet.

Betjent Tofte, der hører til Birkedommer Oldenburgs bedste Opda
gere, fik strax Eftersøgelsen i sin Haand. Hr. Tofte gik snildt til Værks. 
Han vidste, at Ole Jørgensen, der ligesom Stedsønnen er Handelsmand, 
beskæftiger sig meget med Opkøb af Grise, og for nu at komme paa 
Sporet efter Jørgensen, forklæder han sig som Grisehandler. Fra Gaard til 
Gaard, hele Nordre Birk igjennem vandrede nu Tofte, og Kroerne be
søgte han samtidig ogsaa for at komme i Selskab med Grisehandlere. Saa 
langt som helt nede ved Lillerød fik Hr.Tofte fat i den rigtige Ende, idet 
han her erfarede, at Ole Jørgensen havde kjøbt sig en Jordlod paa 4 Tdr. 
Land i Vassingerød, hvor Tyveknægten drev Svineavl efter en større Maa- 
lestok.

I Mandags Aftes var Tofte paa Stedet og saa, at Ole Jørgensen gik ude i 
Marken og pløjede. Tofte gik ham i Møde og hilste paa ham paa kort 
Afstand. »Jeg tror jeg kender Dig, men hvorfra ?« spurgte Ole Jørgensen, 
idet han rakte ham Haanden. Betjenten forestillede sig som Grisehandler 
Peter Frederiksen og spurgte, om de kunne slaa en lille Handel af. »Nej, 
F.g.m. er Du ikke Grisehandler, for jeg kender dem allesammen hele 
Sjælland rundt!« »Ja, ja«, svarede Hr. Tofte, »men nu skal Du faa se mit 
Visitkort.« I det samme trak Betjenten sit Politiskilt frem og holdt det op 
for Næsen af Ole Jørgensen. »Der ser Du mit Kort og nu er Du anholdt!« 
Ole Jørgensen bevarede sin Fatning. »Ja, jeg tænkte det jo nok, at jeg
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havde set Dit rødblissede Ansigt inde i Arresthuset. Ja, saa faar jeg vel 
følge med Dig ¡«Jørgensen blev i Tirsdags belagt med Arrest. At han ikke 
strax bekjender, var man paa det Rene med. De 21 Gange, han har siddet i 
Fængsel, er han kun 4 Gange bleven domfældt. Flan svor derfor ogsaa 
strax paa, at Frakken og Træskoene, som han havde efterladt sig, ikke 
tilhørte ham.

I hele Nordre Birk er han en berygtet Bandit. Hans Specialitet er nat
lige Indbrud. Hons, Duer og Æ nder kvæler han for et godt Ord og Svin 
og Lam stjæler han over en lav Sko.

Ole Jørgensens Kone er ogsaa flittig i Tyvehaandværket. Hun har været 
straffet flere Gange. Da hun sidst var arresteret i Hillerød, velsignede hun 
Samfundet med 2 Børn.

FRA SØ LLERØD  SO GNERAADS MØDE

2O.IO.l899 Forhøjelse a f  Dagpenge
Hospitalskommissionen fremsendte en Skrivelse med Forslag om Forhøj
else af Dagpengene for Hospitalets Lemmer, saaledes at hvert for Frem
tiden kom til at koste 200 Kr. i Stedet for som nu 150 Kr., eller 7 Øre 
mere pr. Lem pr. Dag. Der betales for Tiden 33 Øre pr. Dag.

Det vedtoges for Fremtiden at betale 180 Kr. aarlig for hvert Lem.

Et Gravsted
Gaardejer Jørgen Mortensens Enke, der ejer et Gravsted paa Søllerød 
Kirkegaard for Tidsrummet til 1999, ønsker nu at erhverve det for et 
Tidsrum af yderligere 100 Aar. Gravstedet er 40 Alen2 stort.

Det vedtoges at forlange 500 Kr. for Gravstedet i det ønskede Tidsrum.

Stationsvejen i Nyholte
I Foraaret vedtoges det at lade Stationsvejen i Nyholte oplyse med 8 
Lygter; disse vil nu blive opstillede og det overdroges, efter derom givet 
Tilskud, Løjtnant Tværmoes at lade passe deres Tænding og Slukning for 
en aarlig Betaling af 20 Kr. pr. Lygte.

VÆ D D EKØ RSEL PAA ST R A N D V E JE N

22.11.1899  I Bladet »Kjøbenhavn« for i Søndags meddeles her, at der i Lørdags
Formiddags har fundet en Væddekørsel Sted paa Strandvejen, idet Over
retssagfører Levy og Grosserer Bajer havde indgaaet Væddemaal om hvil
ken af deres Heste »Tassmor« eller »Osmonn« der hurtigst kunde til-
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Gårdejer Jørgen 
Mortensens familie
gravsted på Sølle
rod Kirkegård, af
deling io i, nr. in .  
Jørgen Mortensen 
(1828-1889) drev 
»Paradisgården« i 
Øverød til sin død, 
og enken Inger Sofie 
f. Bentsdatter (1830- 
1905) fortsatte drif
ten. Gården 
brændte imidlertid i 
1897, hvorefter 
A.F.Ibsen købte 
gården med henblik 
på udstykning (»Pa
radiskvarteret«). 
Enken har været 
meget velstående, 
da hun ønskede at 
erhverve gravstedet 
helt frem til år 
2099. Det beløb 
hun måtte betale 
svarer vel til om
kring 20.000 kr i 
dag.

bagelægge den ca. 2% Mil lange Vejstrækning fra Jernbanebroen ved Kyst
banen til »Aldershvile« i Skodsborg. Det tilføjes at Grosserer Bording 
med »Dora« »af Interesse« fulgte med i den forcerede Kjørsel. »Dora« 
kom først i Maalet, idet den brugte 40 Minutter til Turen, »Tassmor« 
brugte 42 Minutter og »Osmonn« 44 Minutter. Væddemaalet gjaldt en 
god Frokost, der strax indtoges paa Skodsborg.
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Søllerød Museum, Mothsgården
Beretning 1998

A f Niels Peter Stilling og Jens Johansen

Hovedvandsæg

Håndarbejde

Det vil ikke være forkert at kalde 1998 for et virksomt og aktivt år for 
Museet, med tre nye udstillinger, bidrag til andre udstillinger, modtagelse 
af genstande, erhvervelse af lokalhistorisk interessante malerier, registre
ring, foredrag, ombygning osv. -  gammelkendt og stadig nyt og spæn
dende. Men også en optakt til udstillingspause i 1999 med henblik på en 
gennemgribende istandsættelse af udstillingslokalerne.

U D S T IL L IN G E R

Museets mest udadvendte virksomhed, særudstillingerne, optog 2/3 af 
årets dage og nåede op på næsten det samme antal besøgende som »suc
cesåret« 1997, nemlig 17.248 mod 17.534 i x997- De næsten identiske 
besøgstal i 1997 og 1998 var lidt overraskende, idet vi undlod at afslutte 
1998 med en juleudstilling på grund af renoveringen af udstillingsbyg
ningen, der blev indledt med en omlægning af varmesystemet. Ser man 
nærmere på besøgsstatistikken, var der tale om en mere jævn fordeling af 
udstillingsgæsterne i 1998 end i 19 9 7 .1 gennemsnit var der mellem 54 og 
83 gæster pr. dag i 1998 overfor mellem 38 og 110  på de forskellige 
særudstillinger i 1997. De små, trange, men også hyggelige og gode ud
stillingslokaler egner sig bedst til mere jævnt fordelte besøg. Den mest 
velbesøgte af årets udstillinger var den, der fortsatte fra 1997: Hoved
vandsæg og andre små ting i sølv. Det viste sig dog atter, at det er svært at 
konkurrere med juleoptaktstiden; men i stedet kom publikum så meget 
des flittigere i januar. Den 6. marts åbnede særudstillingen Håndarbejde fra  
Oldemors Gemmer. 25 af kommunens »oldemodre« (deres egen navngiv
ning) fremviste pragtstykker fra skuffer og skabe. En tour-de-force af 
gemt skønhed, skabt af formødre igennem flere hundrede år. Og en op
visning af sy- og brodereteknik, som næsten er gået i glemmebogen. 
Forud for udstillingen var gået et stort forberedelsesarbejde, der på for
nem vis blev forestået at museets dygtige medarbejder Kirsten Schmidt. 
Det tog næsten en måned at opsætte selve udstillingen i samarbejde med
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Udstillingen af Jon- 
quiéres’ akvareller 
fandt sted netop i 
200-året for fami
lien Jonquiéres’ an
komst til Næsse- 
slottet. Derfor blev 
åbningen celebreret 
med et spil, hvor 
ægteparret Jonqui
éres i skikkelse af 
Birgitte Hamborg 
og Niels Peter Stil
ling ankom til åb
ningen i hestevogn 
og blev modtaget af 
fruens bror Fr. de 
Coninck i skikkelse 
af Jens Johansen. 
Foto: 19.6.1998 af 
Kirsten Schmidt.

Nordsjælland 
omkring år 1800

de aktive »oldemødre«. Skal en enkelt fremhæves må det blive fru Kirsten 
Rode, tidligere medlem af Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse. K ir
sten Rode havde tidligere arrangeret en tilsvarende, men meget mindre 
udstilling på Søllerød Rådhus i 1977 (jfr. »Søllerødbogen« 1980 side 102- 
110). Ved 20 års jubilæet for denne udstilling henvendte fru Rode sig til 
museet, der naturligvis var med på ideen om en Oldemødre-II-udstilling. 
Flere af bidragyderne i 1998 havde deltaget i arbejdet 1977. Udstillingen i 
foråret 1998 varede i omtrent 3 måneder, men kunne have varet meget 
længere: Mange har siden forgæves henvendt sig til museet efter »bro
derierne«.

Efter erhvervelsen i 1997 af »Jonquiéres’ akvareller« og et halvt års 
studier af deres motiver og øvrige baggrund, blev de udstillet i sommeren 
1998 under titlen Nordsjælland omkring år 1800. Den nærmere bestem
melse af motiverne af en del af de ca. 50 akvareller skete i et snævert 
samarbejde med Helsingørs Bys Museer og Hørsholm Egns Museum. 
Udstillingsbogen blev også til i samarbejde med med disse to museer, som 
vil udstille akvarellerne i 1998 og 1999. Udstillingsbogen, med samme 
titel som udstillingen, blev smukt trykt i stort format hos vor trofaste 
samarbejdspartner i Herning, Poul Kristensens Grafiske Virksomhed. Bo
gen gengiver samtlige akvareller i farver og beskriver motiver og den 
historiske og kunstneriske baggrund for denne enestående samling, som 
nu tilhører Søllerød Museum. Der blev desuden fremstillet stor-postkort
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Omkring efterårs
ferien viste Museet 
»Børn tegner Hi
storien« -  og her 
ses Emma, som 
tegnede plakaten. 
Foto: 9.10.1998 af 
Kirsten Schmidt.

af næsten halvdelen af motiverne. Udstillingen blev vel besøgt, og både 
bog og postkort blev omfattet med usædvanlig stor interesse. Bogen er 
næsten udsolgt, og vi måtte rekvirere flere postkort undervejs i udstil- 
lingsforløbet. I forbindelse med særudstillingen af Jonquiéres’ akvareller
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Udstillingen på 
vandring

Bøm tegner 
lokalhistorien

gjorde vi en del ud af at arrangere såkaldte »Fyraftens-rundvisninger«, 
hvilket blev vel modtaget af publikum, og derfor blive genoptaget ved 
museets kommende særudstillinger.

Fra Søllerød blev udstillingen om Nordsjælland omkring år 1800 i en 
ny opsætning vist på Flynderupgård under Helsingør Bys museer fra 
9.10.1998 til 17.3.1999. Derpå vises udstillingen fra 31.3. til 29.8.1999 på 
Hørsholm Egnsmuseum, før akvarellerne atter returnerer til Søllerød 
Museum.

Særudstillingssæsonen sluttede i oktober-november med kunstværker 
skabt af de alleryngste: Bøm tegner lokalhistorien. Kommunens børnehaver 
blev i foråret 1998 opfordret til at levere tegninger m.m., udført af bør
nene, til en udstilling på museet af motiver af lokalhistorisk karakter. 
Ideen var at få de yngste til at interessere sig for vor kommunes kulturarv, 
ved at opsøge og gengive de steder, som børnene syntes særligt om. T i

BESØ GS S T A T IS T IK  FOR SØ LLERØD  M USEUM  PA M O TH SG A RD EN  I 9 9 8

Udstilling Periode Antal
dage

Brutto-
besøg

Netto-
besøg

Netto- 
besøg 
i % af 
året

Netto- 
besøg 
pr. dag

Hovedvandsæg* i.i.-  1.2. 32 2.666 2.666 15,4 00

Ingen udstilling 2.2.- 5.3. 32 3-I25 459 2>7 *4,3
Oldemors broderier Ó-3--24-5- 80 8.707 5.582 32>4 69,8
Ingen udstilling 25.5.-18.6. 25 9.102 395 2>3 15,8
Jonquiéres’ akvareller 19.6.-20.9. 94 14.168 5.066 2 9.4 53-9
Ingen udstilling 21.9.- 8.10. 18 14.271 103 0,6 4,7
Børn tegner lokal
historien 9.10.-15.11. 38 16.760 2 489 I4>4 Ó5»5
Ingen udstilling 16 .11.-3 1.12. 46

OOrT1̂. 488 2,8 10,6

* fortsat fra 1997. Udstillingen besøgtes af i alt 5.941.

Af det samlede besøg var 2.655 ’ grupper.

D E T  SA M LED E BESØ G PA A LLE M U SEE T S T R E  IN ST IT U T IO N E R \o OO

Mothsgården 
Vedbækfundene 
Byhistorisk Arkiv

17.248 heraf i 
9.529 do. 
1.498

grupper 2.655 
5.63 i

I alt

oo<N 8.286

: 73



Arbejdsplan

institutioner tog imod op- og udfordringen og ca. 250 born deltog med et 
væld af tegninger og modeller og andre former for kunstværker. U d
stillingen fandt sted omkring efterårsferien og blev besøgt af mange bør
nehaveklasser, også nogle, der ikke havde tegnet selv. Børnenes egne for
klaringer til tegningerne afslørede en dyb indlevelse i det, de havde op
levet under arbejdet. For eksempel medfølelse med jægerstenalderman- 
den helt alene i den sorte grav, fryden ved at besøge en rigtig biograf 
(Reprisen i Holte), eller at finde en gammel vandkilde dybt inde i skoven.

PLA N LA G TE U D ST IL LIN G E R

Umiddelbart forestår den længe varslede udstillingspause som følge af, at 
det nu er stærkt nødvendigt at sætte udstillingsbygningen i stand. Den har 
været brugt til mere end 60 særudstillinger i løbet af 25 år, og i de senere 
år har mere end 10.000 besøgende hvert år betydet, at den gamle bygnings 
gulvplanker nu må udskiftes. Hertil kommer at vægge, belysning, sik
ringssystemer og lofter gennem årene har været udsat for udstillingernes 
forskellige krav med tilhorende slid.

Museet vil dog fortsat lægge stor vægt på særudstillingsvirksomheden, 
og planlægningen af udstillingerne i det ny årtusind er i fuld gang. N år vi 
kort før årskiftet 1999/2000 atter åbner for udstillingsbygningen bliver 
det med en retrospektiv udstilling, der tegner billedet af de første 25 år på 
Mothsgården. Derefter vil følge udstillinger om Søllerødegnen i 2000 år, 
og en udstilling om museets omfattende dragtsamling fra 1700-tallet til 
1930’erne.

I Søllerød Museums 4-års arbejdsplan 1999-2002, der blev fremlagt til 
politisk godkendelse og indsendelse til Statens Museumsnævn ved årsskif
tet 1998/1999 er andre planlagte, spændende udstillinger præsenteret 
frem til år 2002, men dem vil vi vende tilbage til i næste årsberetning.

Man kan dog fastslå, at der vil være flere udstillingstemaer, der trænger 
sig på ved genåbningen i december 1999: Det »dramatiske« årsskifte 
1999/2000, at Mothsgården i 1999 har været museum i 25 å r - o g  at det vil 
være juletid med de særlige vinkler, der altid dukker op her. Desuden er 
der dekreteret »middelalderår« i museumsverdenen i 1999 -  ligesom 150- 
året for Grundloven rummer gode motiver for udstilling. Nok holder 
museet udstillingspause i 1999, men vore øvrige aktiviteter fortsætter gen
nem hele året, og her vil både middelalderåret og grundlovsjubilæet indgå 
i vore arrangementer, bl.a. i form af rundvisninger og foredrag om mid
delalderens Søllerød.
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ØVRIG VIRKSOMHED

Foredragsvirksomhed

Lokalhistoriske
spørgelege

Skolebogsprojekt

Det er en banal erkendelse, at museets virkeområde er hele kommunen -  
også udenfor museets enemærker. Museets medarbejdere har også i 1998 
med stor glæde virket som foredragsholdere og turguider (til fods, på 
cykel i bus) for forskellige grupper mange steder i kommunen.

I samarbejde med Historisk-topografisk Selskab har museets folk (Peter 
M .M . Christensen, Jens Johansen og N . P. Stilling) medvirket ved en fo
redragsrække om Nærum i det tidlige forår og om Øverød i efteråret 
1998. Årets foredragsvirksomhed har som sædvanligt omfattet et meget 
bredt spektrum. Niels Peter Stilling har forelæst om herregårde, Strand
vejens historie, Skodsborg og Fr. 7., Vedbæk Kirke og det Grøn’ske mau
solæum, Søllerød Kirkegård, Grundlovens betydning for Søllerød, samt 
to museumsteoretiske foredrag dels om museets virksomhed i dag og i 
fremtiden i lyset af den nye museumslov (1999) for Rotary, dels om »sæ
rudstillingsvirksomheden -  glæde eller svøbe« på Danske Museers års
møde i Fuglsø på Djursland. Endelig har han i forbindelse med bogen om 
Danmarks slotte og herregårde holdt foredrag i Det kongelige danske 
geografiske Selskab og vist rundt på Eremitageslottet arrangeret af bog
handlerforeningen. Et foredrag om Mallorca blev holdt i forbindelse med 
museets kulturrejse til Middelhavsøen.

Jens Johansen har forelæst om milepæle i Danmark for Dansk Vej- 
historisk Selskab, samt en en række lokalhistoriske foredrag og rundvis
ninger i Søllerød. Registrator Peter M. M. Christensen har holdt foredrag 
om Søllerød Kirke og Søllerødegnens industrihistorie. De fleste foredrag 
er baseret på lysbilleder fra den efterhånden meget rige samling, som 
museet råder over.

Til den mere kuriøse del af museets virksomhed hører en stigende 
efterspørgsel efter vor lokalhistoriske viden til historiske gættelege og 
konkurrencer, dels har museets medarbejdere selv stået for sådanne arran
gementer, dels har N . P. Stilling leveret spørgsmålene til en gætteleg på 
GI. Holtegård, hvor »TV-Gorm « (Hans Georg Møller) og hans kone 
Kirsten Vaupel var entertainerne.

På museumspædagog Jens Bruhns initiativ indledtes i 1997 et samar
bejde med lærerne i kommunen om at frembringe lokalhistoriske skole
bøger. Projektet er gået lidt langsommere end først forventet. Men der er 
nu kommet fornyet liv i arbejdet, og der sigtes mod publicering af de 
første lokalhistoriske skolebøger i løbet af 1999, begyndende med oldti
dens Søllerødegn.

Med 100-året for etableringen af Skodsborg Sanatorium ønskede man at
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Jørgen Adriansen 
(1922-1998)

Gunnar Sandfeld 
90 år

Danmarks Slotte og 
Herregårde

markere jubilæet i det nuværende Skodsborg Sundhedscenter. Museet ud
arbejdede teksten til en folder med titlen Frederik d . j . ’s Skodsborg, som 
blev offentliggjort samtidig med åbningen af en sti under Kystbanen kal
det »Kongestien«. Folderen blev udgivet i samarbejde med Teknisk For
valtning, hvor Ulla Ramvold stod for folderens tilrettelæggelse. Ved en 
jubilæumsreception på det nyrenoverede sanatorium den 4. maj 1998 gav 
N.P. Stilling en historisk redegørelse for Skodsborg Sanatoriums historie.

Med stor trofasthed har Projektgruppen ved Søllerød Museum atter i 
1998 holdt ni møder, hvorunder store og små lokalhistoriske emner er 
blevet fremlagt og drøftet. Alle Søllerødbogens artikler 1998 var skrevet af 
medlemmer af gruppen, ligesom der i 1999 (nærværende) Søllerødbog er 
bidrag fra Projektgruppen. Gruppen har i årets løb været på 18 med
lemmer. Desværre oplevede projektgruppen et dødsfald i 1998, idet et af 
gruppens længstværende medlemmer civilingeniør Jørgen Adriansen døde 
den 11. maj 1998. Med hans død har gruppen mistet et meget indsigtsfuldt 
medlem. Han rådede over et privatbibliotek, der kunne besvare de utro- 
ligste spørgsmål, hvilket er en del af baggrunden for hans artikler i Søl
lerødbogen -  1992 om »Holte i Odsherred«, 1994 om Ringsted-dobefon- 
ten og kopien i Søllerød Museums have, og i 1996 om en landskabsplan 
for Nordsjællands barokslotte. Han havde både sans for den fmurligste de
talje og for den fineste humor. En væsentlig del af Adriansens bogsamling 
er i henhold til hans testamente blevet overladt til Søllerød Museum.

I forbindelse med det historiske forskningsarbejde omkring Søllerødeg- 
nens historie er der grund til at nævne, at Søllerøds store lokalhistoriker 
Gunnar Sandfeld den 26. april 1998 fyldte 90 år. Hans indsats for historien 
om vor egn -  først og fremmest i syv-bindsværket Søllerød -  som det var 
engang -  kan ikke påskønnes nok. Uden Sandfeld ville vor egns kultur
historie være meget fattig, og den yngre generation af historikere, der er 
opdraget i den historiske kildekritiks æra, ville være på Herrens mark i 
mange spørgsmål, havde det ikke været for Gunnar Sandfeld.

Efter i'A års forskning og forarbejde, ikke mindst med at besøge et stort 
antal af Danmarks herregårde og slotte, lykkedes det i foråret 1998 Niels 
Peter Stilling at lægge sidste hånd på bogen Danmarks Slotte og Her
regårde. Bogen udkom på Politikens Forlag i juni 1998, og blev vel modta
get af både pressen og ikke mindst publikum. Forfatteren delte ikke for
lagets optimisme med hensyn til oplagsstørrelse og salg, men måtte i 
efteråret konstatere, at forlaget åbenbart havde vurderet rigtigt, da man 
lod et usædvanligt stort første oplag trykke. Ved juletid udsendtes andet 
oplag, og tredie oplag udkommer i marts 1999.
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Civilingeniør Jørgen 
Adriansen (1922- 
1998) i sit rette ele
ment, ledsaget af 
Museets registrator 
Peter M. M. Chri
stensen. De er her i 
færd med at efter
forske placeringen 
af den sten i Ko- 
haveengen, som 
måske kunne være 
markeringen af de 
overraskende akser, 
der kan spores i 
Nordsjælland. Jør
gen Adriansen skrev 
i Søllerødbogen 
1996 om dette fæ
nomen.
Foto: 12.9.1994 af 
Niels Peter Stilling.

Vejkrucifixet

Museets kulturrejse

Museet har medvirket med råd og udlån af genstande til det lokale 
brandmuseum, der har til huse i det gamle sprøjtehus fra 1907 på Nærum 
Hovedgade. Det er Søllerød Brandvæsens Museumsforening, der har 
stået for indretningen (med Henrik Balslev i spidsen). Det blev indviet (i 
silende regn) af borgmester Erik Fabrin lørdag den 31. oktober 1998 med 
deltagelse af det helt store opbud af gamle og nye brandkøretøjer.

I Søllerødbogen 1981 redegjorde provst Sigurd Granild for »vejkruci
fixet i Søllerød« og dets omtumlede historie frem til genopsætningen 
1977 ved Søllerødvejs udmunding i Vangebovej. Krucifixet blev desværre 
udsat for ondsindet hærværk i 1993. Herefter måtte korset fornys, mens 
billedhuggeren Axel Theilmanns smukke Kristusfigur blev bevaret. Men 
allerede i 1995 blev det atter genstand for hærværk, og denne gang så 
grundigt, at kun enkelte dele (et stykke arm og torsoen) siden blev fundet
-  og bevaret i museet. Søllerød Sogns Menighedsråd har i 1998 forestået 
en genskabelse af krucifixet på basis af de bevarede dele ved billedhug
geren Joseph Salmon. Kopien, der på visse punkter adskiller sig fra Theil
manns mesterværk, blev opstillet ved Søllerød Kirke mellem museet og 
kirkegårdsmuren den 22. november 1998. En misforståelse mellem forsik
ringsselskab og menighedsråd har betydet, at de bevarede dele af det 
oprindelige krucifiks ikke er tilbageleveret til museet.

Til den øvrige virksomhed hører også den efterhånden traditionelle 
kulturrejse i påskeferien. I 1998 gik rejsen til kulturøen Mallorca. Bag-
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Broderier

Det nyopstillede krucifix 
ved Søllerød Kirke. Foto: 
23.i l . 1998 afjens Johan
sen.

grunden for valg af rejsemål var museets udstilling på GI. Holtegård i 
1995. Udstillingen »Mallorca, fi-a Miro til i dag« var arrangeret af 
N . P. Stilling, og han fungerede også som guide på museets påskerejse den 
3.-10. april 1998. Hensigten var at præsentere øen som andet end et fe
rieparadis før røde ølmaver, og det lykkedes så vidt vi har kunnet be
dømme rejsedeltagernes reaktioner på den smukke, varme 0. Øens meget 
varierede landskab, byer, landsbyer og klostre blev besøgt, ligesom man 
fik et indtryk af påskeforberedelserne i en anden kristen kultur. I 1999 
planlægges museumsrejsen at gå til Berlin. Som vanligt vil museums- 
pædagog Jens Bruhn og museumsleder N . P. Stilling guide på rejsen, mens 
det praktiske arrangement varetages af museets dygtige frivillige med
arbejder Ena Berg.

N Y E R H V E R V EL SER

Udstillinger plejer at afføde nyerhvervelser. I forbindelse med udstillin
gen om hovedvandsæg blev museet tilbudt fem fornemme eksemplarer fra 
slutningen af 1600-tallet til omkring 1800. Men det lykkedes ikke at rejse 
penge til deres erhvervelse. Eftersom proveniensen på de tilbudte duftbe
holdere var noget usikker, var »ulykken« dog til at overse. Derimod betød 
udstillingen med »Oldemors broderier«, at museet fik øget samlingerne 
med adskillige fine duge, kjoler, hedebobroderier og andre fornemme 
tekstiler. Jonquiéres-udstillingen var jo baseret på museets egen samling, 
men også her er der udsigt til, at vi i de kommende år vil få tilbudt enkelte 
kunstværker og andre genstande, der har været eller er i familien Jon- 
quiéres’ besiddelse. Udfordringen er at finde midlerne til erhvervelse af 
de kostbare 1700-tals genstande. De tider hvor museet kunne basere sin 
virksomhed på fund fra lossepladser og nådige gaver m.v. er forlængst
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Frisør Ebbe havde 
indtil 1998 salon på 
Nærum I lovedgade 
49. FLer viste han 
også en del af sine 
samlinger: Nærum 
Bymuseum. En væ
sentlig del af hans 
samlinger er nu 
overdraget til Søl
lerød Museum. 
Foto: 12.3.1998 af 
Jens Johansen.

»Nationalhuer«

Væi'ktøj

forbi. Dog overlod en række af de udstillende børn os på smukkeste vis 
deres kunstværker fra »Børn tegner lokalhistorien«. Deres værker vil her
efter indgå i museets samlinger.

Heldigvis får museet dog stadigvæk foræret forskellige genstande. 
Nævnes skal en aflevering fra Jytte og Sofus Nicolaisen, Vedbæk, der 
tidligere har foræret museet nogle smukke havemøbler fra kunsthandler 
Harald Falck-Rasmussens hjem i Trørød (Jytte Nicolaisen er datter af 
Harald Falck-Rasmussen). Denne gang omfattede afleveringen forskellige 
genstande bl.a. en navneklud og fremfor alt 1 1  sjældne broderede »natio
nalhuer« med et tilhørende originalbrev fra Knud Rasmussen, hvor han 
bestiller en sådan hue til sin kone.

Til gavestrømmen hører også en P C ’er — en intakt Olivetti fra 1980, og 
allerede en antikvitet. Fra en tidligere Vedbæk-borger modtog museet en 
hel del indbo og genstande og beklædningsgenstande, som illustrerer for
stadsbeboeren i typehuset fra 1970’erne. Andre gaver omfatter dokumen
ter, flasker, spisekort, service m.m. fra det forlængst hedengange Skods
borg Badehotel, eller som det senere hed Skodsborg Søbad. Gaven hidrører 
fra efterkommere af den sidste ejer før besættelsen, restauratør Albert 
Svendsen. Søbadet blev i 1943 beslaglagt af tyskerne, og hotellet blev 
aldrig det samme efter krigen. Den aflevering af »genstande« fra hotellet 
er ikke afsluttet. I 1999 vil yderligere inventar m.v. fra hotellet blive af
leveret til museet.

En større værktøjssamling blev ligeledes foræret til Søllerød Aluseum i
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Frisør Ebbe

Læsserampestenen 
fra  Dronninggårds 
Mejeri

Malerier

sommeren 1998. Giveren var fhv. skolebetjent på Trørødskolen Bent Lil- 
jengren, der tidligere har bidraget med viden om Buskehøj-bebyggelsen i 
GI. Holte i forbindelse med bogen Billige Boliger i Søllerød Kommune, 1994.

Endelig var 1998 året hvor Frisør Ebbe lukkede sin salon og dermed også 
Nærum Bymuseum i Nærum Hovedgade. Søllerød Museum havde for
længst indgået en aftale med frisør Ebbe om, at det skulle have over
draget, kvit og frit, de genstande fra Bymuseet, der vedrører Søllerødeg- 
nens historie. Denne aftale blev gennemført i sommeren 1998, og museet 
skylder frisør Ebbe stor tak for hans generøsitet med hensyn til over
dragelse af genstande, der omfatter en lang række spændende sager fra 
malerier fra Nærum og skudsmålsbøger til en varmeovn fra Buskehøj og 
en særdeles sjælden ølflaske fra landets ældste Carlsbergdepot i Vedbæk.

Da Dronninggårds Mejeri i foråret 1998 efter lange forberedelser (incl. 
lokalplan nr. 132 -  et område ved Holte Havn) blev nedrevet, lykkedes det 
for museet at »redde« én karakteristisk del af bygningen: En læsserampe- 
sten, tydeligt mærket af mange, mange års slid. Forinden havde museet 
gennemfotograferet de forladte bygninger, og sammen med nogle ganske 
få andre efterladenskaber er læssestenen, hvad der nu er tilbage af det 
tidligere så fremtrædende anlæg. Området er under omformning til et 
parkanlæg, og man har ønsket af anbringe læsserampestenen et passende 
sted som minde om det forgangne. I foråret 1999 vil stenen blive placeret 
ikke langt fra dens oprindelige sted med et skilt, der kort fortæller om 
stedets forhistorie.

Til sidst skal fremhæves, at museet også i 1998 erhvervede en række 
historiske malerier, hvor navnlig to skiller sig ud: (1) »Parti fra  Dron
ninggård« af Julius Friedlænder (1810-61). Maleriet fra omkring 1845 viser 
hr. Svane, der med uniform var ansat til at jage folk, der ville stjæle 
svampe, væk fra Dronninggårds enemærker. Maleriet blev på museets 
opfordring købt hos Bruun Rasmussen af Næsseslottets daværende ejer 
Peter Kjær i 1995. Da Peter Kjær flyttede i 1998, solgte han det videre til 
museet. Museet erhvervede maleriet med tilskud fra Statens Museums
nævn. (2) »Udsigt fra Rudersdal over Furesøen med Næsseslottet«, 1786, af 
Erik Pauelsen (1749-1790). Maleriet blev købt på Bruun Rasmussens jubi- 
læumsauktion i oktober 1998 med storsindet støtte fra N y  Carlsberg- 
fondet og fra Augustinusfonden. Det enestående billede, der efter en om
skiftelig tilværelse endelig er kommet i sikker havn, dér hvor det hører 
hjemme, er gengivet på omslaget af denne årbog.

Museet har endvidere været »mellemmand« ved køb af et interessant 
maleri: Et helfigursportræt af Frederik d. 7., der nu pryder væggene i 
restauranten på Skodsborg Sundhedscenter. N år museet nu engang ikke
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»Parti fra Dron- kan erhverve alt, hvad det kunne ønske sig, er det ingen ringe løsning, at 
ninggråd« malet af (jen kulturhistoriske arv, der knytter sig til vor egn, bliver i kommunen.

Man kunne også have tænkt sig at købe et maleri af Nærum Gadekær med 
Vognmandsgården af Peder Mønsted fra 1923, men det lykkedes ikke at 
rejse de fornødne midler dertil. Maleriet blev solgt hos Bruun Rasmussen 
ved hammerslag for 23.000 kr.

Julius Friedlændner 
(1810-1961) om 
kring 1845.

LO KALER

Ved ibrugtagning af de lokaler, der blev til rådighed i 1995 efter den 
forrige lejers død, begyndte en langsom omdannelse af andre rum i mu
seets hovedbygning. Med fotokopimaskine og printer samt kontormate
rielreol presset sammen i en ofte utæt veranda, og mangel på plads til 
bogreoler og til større tegninger, kort og plakater, var det lettelse at få
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Renovering a f  
»Stadsestuen«

museumsinspektorens tidligere lokale til rådighed til sådanne formål. Det 
er det lokale, der i Søllerødbogen 1997 side 39 kaldes »Stadsestuen«.

Men som altid med gamle bygninger -  da et par gulvbrædder nødven
digvis måtte udskiftes, viste det sig at hele gulvet var i dårlig stand, at de 
underliggende strøer var for få og at isolationen ned til lerunderlaget var 
for dårlig, samt at væggenes fodremme næsten var rådnet bort. Så i stedet 
for en beskeden reparation, måtte både tømrer og murer i gang med at 
bygge rummets underste dele op forfra, hvorpå maleren udfoldede al sin 
kunst på de meget skæve vægge. Rummets grundlæggende istandsættelse 
førte så til gengæld til nogle interessante »arkæologiske fund«, der for
uden fajanceskår omfattede en mønt fra Chr. 5.’s tid og således bekræftede 
husets anseelige alder. Mønten, der nu som danefæ befinder sig National
museet, bekræfter dateringen af Mothsgårdens hovedbygning til 
iÓ9o’erne.

I 1999 bliver resten af hovedbygningens stueetage færdigindrettet til 
museets administrative forpligtelser, hvorimod loftsetagens renovering af-

Maleren Jorgen Jensen, 
Vedbæk, lægger sidste 
hånd på stafferingen af det 
nyistandsatte lokale på 
Mothsgården. Foto: 
2.11.1998 af Jens Johansen.
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Udstillingsbygn ingen

Per Kirkebys forslag 
til ny museums
bygning

Magasinproblemet

venter nye tider og et nyt årtusind. Første prioritet i 1999 er som nævnt 
udstillingsbygningen, hvor året vil bringe en gennemgribende fornyelse af 
gulve, vægge, loft, belysning og sikkerhedsforanstaltninger. Det er også 
hensigten i 1999 at foretage en nyindretning af Mothsgårdens udhuse 
med henblik på indretning af et isoleret værksted og diverse lagerrum.

I museumsplan 1999-2002 er det tilbagevendende problem omkring 
udstillingsarealet fremlagt. Dilemmaet på Mothsgården er, at der ikke er 
plads til både de populære særudstillinger og den i henhold til museums
loven krævede faste/permanente udstilling. På Mothsgården har vi forsøgt 
et kompromis, hvor de to østlige lokaler huser en permanent udstilling 
om Søllerøds Øresundskyst (Vedbæk og Skodsborg). M en det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at en løsning på problemet ville være, at mu
seet overtog kommunens gamle fattighus fra 1804, Drewsens Hospital ved 
Søbakkevej for foden af kirkebakken og hulvejen. En permanent udstilling 
i dette smukke og bevaringsværdige hus ville skabe et fantastisk sammen
hængende frilands-museums-landskab fra Søbakkevejs gamle unikke hus 
via hulvejen, kirkegården og kirken op til miljøet omkring Søllerød Gade
kær.

En anden løsning på udstillings-pladsproblemet ville være at opføre en 
tredie fløj til Mothsgården. En sådan har der været i 16-1700-tallet. Men 
det er unægteligt noget andet end bindingsværk og stråtag vi har i tan
kerne i så henseende. Kunstneren og arkitekten Per Kirkeby har ud
arbejdet en plan for en moderne murstensbygning på det grønne område 
mellem Mothsgården og kirken. Smukt og imposant ville det være, men 
vel næppe realisabelt i det fredede Søllerød, der også er omfattet af en 
bevarende lokalplan 29. Derfor er løsningen med Drewsens Hospital ab
solut den mest realistiske, og den museet håber på kan gennemføres inden 
for de næste 4 år.

Den føromtalte 4-årsplan for museet blev udarbejdet i november 1998. 
To andre påtrængende problemer er fremhævet i planen, nemlig behovet 
for et nyt og bedre magasin til de konstant voksende museumssamlinger 
og nødvendigheden af en fuldstændig renovering af museets forældede 
EDB-udstyr. Det er glædeligt, at begge problemer synes på vej mod en 
hurtig løsning, mens disse linier skrives i januar 1999.

Hvad magasinet angår får vi nu et meget velegnet stort rum på ca. 200 
m2 under Dronninggårdskolens idrætshal. Her er mulighed for udvidelse i 
tidens løb, idet museets behov mindst er 500 m2. Vi har i forvejen et godt, 
men vanskeligt tilgængeligt magasin under Skovlyskolen. Dertil kommer 
et magasin under plejehjemmet Hegnsgården i Nærum, som er uegnet til 
formålet. Det sidste vil blive delvist nedlagt i forbindelse med overtagel-



Børn er blandt Mu
seets trofaste gæ
ster. Her er det 
børn fra vuggestuen 
Fr. Clausens Vænge, 
der får demonstre
ret Museets kapro- 
ningsbåd af Mu
seets frivillige med
arbejder Aksel 
Skjødt. Foto: 
11.6.1998 af Kirsten 
Schmidt.

sen af det gode rum under Dronninggårdskolen, og med tiden håber vi at 
kunne flytte alle museets opmagasinerede genstande til sidstnævnte maga
sin.

Med hensyn til ED B har museet nu fået et tidssvarende udstyr, hvor
efter administration, registrering, formidling, redigering og publikums- 
service kan foregå efter moderne, tidsvarende principper, der sikkert er 
fuldt på højde med det fagre ny årtusinds krav til menneskeheden.

PERSO N ALE

Den faste stab på Mothsgården er stort set som i 1998: Museumsinspektør 
Niels Peter Stilling (heltid), sekretær Inge Lund Andersen (}o'/4 timer/uge, 
hvortil kommer 4 timer/uge som sekretær for Historisk-topografisk Sel
skab), registrator Peter M .M . Christensen (28 timer/uge), viceinspektør 
Jens Johansen (24 timer/uge). Pr. ultimo 1998 var endvidere Inge Panduro 
og Kirsten Schmidt ansat på timelønsbasis. Førstnævnte har især deltaget i 
det tidkrævende registreringsarbejde, mens Kirsten Schmidt udover regi-
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Den frivillige stab

Nye afdelingsledere

streringen også har fangeret som udstillingsarkitekt på flere af årets ud
stillinger, hvor især indsatsen for oldemodrenes broderier var bemærkel
sesværdig. Henrik Lærum har på free-lance-basis udført snedkerarbejde i 
forbindelse med alle museets udstillinger. Fotograf Ole Tage Hartmann har 
udført mangfoldige fotografiske opgaver i forbindelse med udstillinger, 
registrering mm. Ole Jensen, Ja n  Krønert og Svend Stöckel har på skift 
udført det vigtige job som kustode sideløbende med mange andre skif
tende museale opgaver. Bjarne Pedersen blev ansat i januar 1998 som regi
strator, og har bistået Peter M . M . Christensen med den store opgave at 
komme til bunds i gamle samlinger fra før 1974.

Ivar Nielsen var ansat frem til midsommer med at forske i englændernes 
færden i Nordsjælland 1801-1807 ° S  ^ar afleveret et omfattende kildema
teriale til den sørgelige historie om det engelske angreb på Danmark 
august-september 1807. Endelig skal nævnes, at en trofast museumsven 
og -medarbejder ved flere udstillinger, dekoratør Jette Silbermann, blev 
ansat den 30.11.1998 dels med henblik på fortsat registrering af museets 
store dragtsamling, dels for at arrangere særudstillingen i år 2000, der 
foreløbigt har arbejdstitlen Tidens Kvinder II.

Museets frivillige udfører mange væsentlige opgaver, der ellers næppe 
blev udført: Aksel Skjødt bidrager med konstruktiv håndværksmæssig ind
sats på en lang række områder, Grete Hoppe sørger minutiøst for at holde 
scrapbogen a jour og læser omhyggelig korrektur på vore skrifter. Ena 
Berg varetager det administrative arbejde omkring vor stadig mere kræ
vende kulturrejseaktivitet, hertil kommer hendes deltagelse i museums- 
arbejdets mange andre praktiske sider.

Til slut skal bemærkes, at museets to afdelinger Vedbækfundene og 
Byhistorisk Arkiv i 1998 har fået nye daglige ledere. I årsberetningerne fra 
de to afdelinger vil dette fremgå, hvorfor her blot skal nævnes at arkæolo
gen, cand.mag. Benny Staal blev ansat den i.febr. 1998 som leder af Ved
bækfundene til afløser for afdelingens hidtidige leder fra 1983 Bente Jøns- 
son, der efter en orlovsperiode valgte at søge nye udfordringer som »slots
frue« på Jægerspris, hvor hun er blevet udvalgt som museets daglige leder.

Tilsvarende på Byhistorisk Arkiv. Her har arkivar Jens Henrik Tiemroth 
valgt at søge sine lederambitioner opfyldt på museet i Frederiksværk, I 
første omgang er der tale om et vikariat, hvor cand. mag. Jesper Boysen, der 
tilbage i 1980’eme var ansat ved arkivet, nu siden 1. juli 1998 fungerer som 
arkivleder for Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune.
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Vedbækfundene
Beretning 1998

a f Jens Bruhn og Benny Staal

Arbejdende
værksteder

Vedbæks ældste 
stenalderboplads

I kraft af, at Vedbækfundene er en permanent udstilling med få mulig
heder for at friste et publikum med »nye« tilbud, er det tilfredsstillende, 
at besøgstallet i 1998 var på 9.529. Det er knapt 1.400 færre end 1997, men 
dog næsten 500 flere end i 1996 -  altså et godt normalt besøgstal. Det er 
opnået ved en forøgelse i antallet af omvisninger i forhold til tidligere år. 
Skoleklasser kan nu besøge museet med omvisning udenfor museums- 
pædagogens normale arbejdstid på mandage og tirsdage. Ud over de 
mange skoleelever har der været besøg af forskellige andre interessegrup
per, som arkæologiklubber og museumsforeninger, med grundige om
visninger. Som noget nyt har man haft skoleklasser og andre arkæolo- 
giinteresserede på rundvisninger til udvalgte lokaliteter i Maglemosen i 
Vedbæk. Denne form for formidling giver et anderledes indtryk af jæger
stenalderen, idet man faktisk befinder sig på de oprindelige bopladser.

Også i 1998 var de »arbejdende værksteder« en stor succes. Arrange
mentet blev henlagt til efteråret på grund af travlhed på skolerne og de 
medvirkende studerendes eksamenslæsning om foråret. I de 14 dage ar
rangementet varede (24.8.-4.9.1998), var der fulde huse hver eneste dag. I 
år forsøgtes noget nyt, idet eleverne også fik mulighed for at fremstille 
»brummere« -  verdens ældste musikinstrument -  mens fremstilling af 
spæklamper, madlavning, skindsyning og flinthugningsdemonstration var 
som tidligere. Som instruktører var ansat fire arkæologistuderende, Abi
gail Wheadon, Ju lie Lund, Pia Brandsnes og Mikkel Sørensen.

Der er indledt et samarbejde med filmproducenten Erik Bredahl, med 
det formål at fremstille en ny film om Vedbækfundene. Indtil videre er de 
»arbejdende værksteder« blevet filmet, og det er hensigten, at dokumen
tere såvel stenalderbopladserne i Maglemosen og i Vedbæk by som selve 
museet. Sandsynligvis kan der indledes et samarbejde med Historisk-Ar- 
kæologisk Forsøgscenter i Lejre, som netop i disse år er ved at rekonstru
ere en boplads fra jægerstenalderen.

Året har budt på een særudstilling. Seks arkæologistuderende ved K ø
benhavns Universitet, Katrine M. Riis, Pia B.Mørck, Flemming Hansen,
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Ved arrangementet 
»de arbejdende 
værksteder« fik 
børnene mulighed 
for at slå flint selv. 
Under Mikkel Sø
rensens kyndige le
delse kunne de 
fremstille hver sin 
flintskraber, som de 
kunne få med hjem. 
Foto august 1998: 
af Ole Tage Hart
mann.

Claudio Casati, Lasse Sørensen og Jens Tang Kristensen, har bearbejdet det 
store stenalderfund fra Stationsvej 19 i Vedbæk. Særudstillingen åbnede 
med en reception den 2. oktober 1998, hvor universitetslektor Erik Brinch 
Petersen holdt åbningstalen. Fundet repræsenterer den hidtil ældste 
kendte stenalderboplads i området. Foruden særudstillingen har de stu
derende skrevet en artikel til denne Søllerødbog om fundet (side jf£).

Museet søger på mange måder at gøre opmærksom på sig selv. Således 
er en længe ønsket hjemmeside for Vedbækfundene endelig ’kommet i 
æteren’. Den ligger under Søllerød Museum på »http://www.sollerod.dk/ 
musark/« Hjemmesiden er udarbejdet af Katinka Stentoft og er designet af 
Kamilla Blæsbjerg, begge arkæologistuderende. Museets tilknytning til N a
tionalmuseet har motiveret optagelse blandt oversigten af museer i Natio
nalmuseets »nyt«, derunder fri adgang for medlemmer af »Nationalmu
seets Venner«. Endelig har vi fremstillet streamers til biler. Flere af de 
ansatte på Søllerød Museum reklamerer således nu for institutionen.

I maj måned 1998 afholdtes sammen med den lokale arkæologigruppe 
et ’åbent-hus-arrangement’ for kommunens borgere. Ideen var, at inter
esserede skulle medbringe oldsager, som de havde fundet i mark og have 
med henblik på bestemmelse og registrering. Uheldigvis kom »storstrej
ken« i maj i vejen, så besøget blev beskedent. Et godt fund dukkede dog 
op: et flot flintsegl fra dolktid, fundet i en have i Nærum blev fremvist og 
er nu indlemmet i Vedbækfundenes billedregistrant.
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Vedbækfundene har i samarbejde med den lokale arkæologigruppe ind
ledt et samarbejde med andre arkæologigrupper i det storkøbenhavnske 
område. I efteråret har der været afholdt en foredragsrække på Moths- 
gaarden med aktuelle arkæologiske emner. Det er meningen, at samar
bejdet med arkæologigrupperne skal udvides til at omfatte andre aktivite
ter, for eksempel eksperimental-arkæologi og målrettede rekognoscerin
ger i vores område.

Kultumatten 4. sept. Også i år deltog Vedbækfundene i den fælleskommunale Kulturnat, den
1998 4. september. I samarbejde med GI. Holtegaard opsattes 550 fakler i par

ken — et mageløst syn - . Et kor bestående af medlemmer af Søllerød 
Koret og GI. Holte Kor sang på havetrappen til GI. Holtegaards hoved
bygning mod parken. På selve Vedbækfundene blev alt lys slukket, og der 
udlåntes små håndlygter, så man kunne gå på opdagelse i udstillingen. 
Ideen slog an, og folk havde en, efter besøgstallet og glædesudbrudene at 
dømme, ganske fornøjelig oplevelse. Omkring 350 gæster besøgte museet 
i løbet af »natten«, der dog kun varede til kl. 24.

A f miljøårsager er der i brandslukningsmateriellet sket en desværre ret 
kostbar udskiftning af halon til en anden brændhæmmende luftart iner- 
gen.

Ombygningsplaner E t af museets store ønsker er at omdanne dokumentationsrummet såle
des, at det bedre kan anvendes til andet end den nuværende permanente 
dokumenterende udstilling. Dette arbejde er blevet påbegyndt, men det 
er en økonomisk krævende proces, som det vil tage lang tid at få færdig
gjort. Det er meningen at etablere et undervisnings- og foredragslokale, 
som også er velegnet til filmfremvisninger o.lign. En anden gevinst vil 
være, at man kan benytte lokalet til større og dermed bedre særudstil
linger, end der er plads til i det nuværende forrum. Ombygningen kræver 
blandt andet flytning af de store grave, som nu står midt i lokalet, ind i 
hjørnemontrerne. Dertil kommer nedlæggelse af montrerne, som står ud 
mod gårdspladsen. Sidstnævnte montrers indhold vil i minimeret form 
blive udstillet i de to tilbageblevne montrer i dokumentationsrummet.

Publikums interesse for oldtidens redskaber har medført nogle nye ini
tiativer. Der fremstilles nu rekonstruerede flinteknive, trykstokke og amu
letter af hjortetak. Efter salget at dømme er det en stor succes, -  det er 
næsten ikke til at følge med efterspørgslen.

Jens Bruhn og Benny Staal har indledt et samarbejde med den tidligere 
museumspædagog på Vedbækfundene, Ole Sørensen, om at skrive to min
dre bøger til brug for børn og unge. Bøgerne skal indgå i en historiebogs- 
serie om Søllerød Kommune og skal handle om oldtiden.

Ny museumsfolder Museumsfolderen er i omredigeret udgave udsendt til et udvalg af van-
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Ny daglig leder

drerhjem og campingpladser i det storkøbenhavnske område. Dette tiltag 
vil blive gentaget i 1999, idet der kunne mærkes øget besøg fra disse 
overnatningssteder.

Vedbækfundenes billedsamling blev endelig færdigregistreret i 1998. Et 
stort arbejde, som har været planlagt i flere år, har derved fået sin af
slutning, og vi kan glæde os over, at såvel diassamlingen som papirbil- 
ledsamlingen er blevet lettere tilgængelig for både publikum og ansatte.

Der er blevet anskaffet nye dyreskind til udstillingen. Indtil videre har 
vi fået skind fra dådyr, ræv og vildsvin, og vi regner med at få skind fra 
kronhjort, bæver og ulv også. Hermed skulle der være repræsenteret skind 
fra de store jagtdyr man jagede i jægerstenalderen. Det er tanken, at alle 
skind skal hænges samlet op i hovedudstillingen, så publikum har rig 
mulighed for at sammenligne de forskellige ’kvaliteter’.

Den i. februar 1998 blev arkæolog Benny Staal ansat som daglig leder af 
Vedbækfundene. I godt et års tid havde stud. mag. Pernille Foss varetaget 
denne funktion i vikariat for Bente Jønsson. Pernille Foss’ sidste gerning på 
Vedbækfundene var at gennemføre tre foredrag i januar, februar og marts 
måneder i samarbejde med arkæologigruppen på Søllerød Museum. Det 
faste personale på Vedbækfundene bestod i 1998 af Ulla Birkved, muse- 
umsassistent; Jens Bruhn, museumspædagog; Erik Schøning, kontorassi
stent og Benny Staal, leder. I weekend’er og på helligdage blev museet 
passet af følgende arkæologistuderende fra Københavns Universitet: 
Mette Cecilie Krause, Ju lie  Lund, Abigail Wheadon, Lotte Reedtz Sparrevohn 
og Lea Meistrup-Larsen. Afgået som week-end-vagter er Katinka Stentoft 
og Gunvor Christiansen.



En kasse med oldsager
Løsfund af flintgenstande fra Trørød og Rundforbi

A f Benny Staal

En dag i begyndelsen af august måned 1998 fik jeg underretning om nogle 
stenoldsager, der skulle være opsamlet i Trørød og omegn. Det viste sig at 
holde stik. Ejeren af oldsagerne er forhenværende skolelærer Bent Wålin 
Andersen i Nærum. Som skolelærer på på Rundforbiskolen og på Trorød 
skole (1958-1992) brugte han oldsagerne som et led i sin undervisning, og 
engang imellem tog han en skoleklasse med ud på markerne omkring 
Trørød for at finde flere flintredskaber. De fandt mest små flintafslag, 
men ind imellem endog ganske fine ting som økser, pilespidser og segl. 
Enkelte af oldsagerne er dog opsamlet ved Kikhanerenden i nærheden af 
Rundforbi.

Som det ses af listen over oldsagerne, drejer det sig især om flintgen- 
stande fra den yngre stenalder, også kaldet bondestenalderen (et par skive
økser fra den yngste del af jægerstenalderen er dog også repræsenteret). 
Kendetegnende ved flintøkser fra bondestenalderen er, at de er blevet 
slebet som den sidste finish af flintesmeden. Herved fik oldsagerne en 
tilnærmelsesvis lighed med forbillederne af kobber og bronze, som fand
tes i stort tal på det tidspunkt i europæisk sammenhæng -  men som endnu 
var ret sjældne og værdifulde under vore himmelstrøg.

Kassen med oldsager indeholder:
1) 2 små skiveøkser, jægerstenalderen 

(omkr. 5000 f.Kr.)
2) 2 spidsnakkede økser, begyndelsen af bondestenalderen 

(omkr. 3600 f.Kr.)
3) 3 tyndnakkede økser og ægdelen af en tyndnakket økse, 

bondestenalderen
4) i tyknakket økse, bondestenalderen
5) 3 små flintflækker, udateret stenalder
6) 4 flintafslag, udateret stenalder
7) i pilespids, grubekeramisk kultur (omkr. 2700 f.Kr.)
8) i forarbejde til en pilespids, dolktid (omkr. 2000 f.Kr.)
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Den indleverede 
papkasse indehol
dende stenold
sagerne.
Foto: Ole Tage 
Hartmann.

4M».

9) % flintsegl, dolktid
10) forarbejde til flintsegl, dolktid
1 1 )  del af håndtag fra flintdolk, dolktid
12) forarbejde til flintdolk, dolktid

Dateringsmæssigt dækker genstandene således et tidsrum på ca. 2.200 år, 
fra omkring 4000 f.Kr. til omkring 1800 f.Kr. Især er flintøkserne gode til 
en tidsbestemmelse, da man i bondestenalderen ændrede noget på ty
perne efterhånden som tiden skred frem. Her har vi sikre spor efter de 
allerførste bønder i Danmark, ja -  måske var deres tipoldeforældre netop 
de mennesker vi har fundet rester af på Bøgebakken under den nuværende 
Vedbæk Skole.

Jægerstenalderen varede ca. 1.000 år længere i Danmark end umiddel
bart syd for vores nuværende grænse. Det vil sige, man kendte sandsynlig
vis til dyrkning af jorden og husdyrhold, man havde blot ingen grunde til 
at tage dette erhverv til sig, før et egentligt behov -  måske fødevareman
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Grubekeramisk 
pilespids som kan 
dateres til ca.2800 
f.Kr.
Foto: Ole Tage 
Hartmann.

gel -  opstod omkring 3600 f.Kr. Vi har på Vedbækfundene sikre beviser på 
en sådan kontakt til bondesamfundene sydpå, blandt andet i kraft af de 
store bjergartsøkser som må være havnet her som handelsvare.

Selve erhvervsskiftet fra jæger til bonde havde store konsekvenser for 
datidens samfund. Hvor man før formodentlig havde levet med en rigelig 
tilgang af såvel jagtbytte fra skoven, som af fisk fra fjord og sund, blev 
man, måske på grund af en klimaforværring, tvunget til at bearbejde selve 
jorden samt holde husdyr som svin, ko, får og ged. Selvfølgelig skete dette 
ikke fra dag til dag, men sandsynligvis over en overskuelig årrække.

Bent Wålin Andersen’s flintgenstande repræsenterer i stor udstrækning 
erhvervsskiftet fra jæger til bonde. Men en enkelt grubekeramisk pilespids 
(2700 f.Kr.) viser, at jagt stadigvæk havde en vis betydning i bondesten
alderen i Trørød. Endelig er der fragmenter fra flintsegl og dolke, hvilket 
viser, at der også mod stenalderens slutning var en bosættelse i omegnen 
af Trørød.

I 1962 drog Bent Wålin Andersen sammen med kollegaen Jørgen Berg 
til Nationalmuseet i København med oldsagerne. Daværende overinspek- 
tør Therkel Mathiassen (1. afdeling, Oldtiden) havde efter aftale afsat tid til 
en oldsagsbestemmelse. Små påklistrede sedler fra dengang viser stadig
væk Therkel Mathiassens vurdering, en vurdering som ikke helt holder i 
dag. Blandt andet er pilespidsen fra grubekeramisk kultur optegnet som 
enten en pilespids eller en spydspids, ligesom et af fragmenterne af et 
flintsegl er henført til jægerstenalderen. Lidt udvikling er der sket arkæo
logisk set siden 1960’erne.

Sløjfen på historien om Bent Wålin Andersens oldsager er, at gen
standene har ’vandret’ gennem tusindvis af Søllerødbørns hænder, mange 
kan måske endog huske de fine genstande som blev præsenteret i historie
timerne.

Den lille samling vil ikke forløbig indgå i museets udstilling eller 
komme til at ligge i en kasse på museets magasin. Bent Wålin Andersens 
to døtre er nemlig også skolelærere. De låner oldsagerne lejlighedsvis, og 
således bliver oldsagerne stadigvæk brugt aktivt i undervisningen om sten
alderen. Måske endnu mange tusinde børnehænder vil glædes over at føle 
forhistoriens vingesus samtidig med, at de spekulerer over vores udvikling 
i tid og rum.

Bent Wålin Andersen skal have en stor tak for fremvisningen af flint
oldsagerne. De er nu blevet fotograferede og indgår i Søllerød Museums 
registrant over oldsager fra kommunen.
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En flot slebet tyndnakket flintøkse fra begyndelsen af bondestenalderen. Therkel 
Mathiassens bestemmelse af øksen er noteret på mærkatet.
Foto: Ole Tage Flartmann.



Nye medarbejdere

Byhistorisk Arkiv for 
Søllerød Kommune
Beretning 1998

A f Jesper Boysen

A R K IV E T S ET A B L E R IN G  PA H O V ED B IB LIO T EK ET  I H O LTE

I marts måned 1997 flyttede Byhistorisk Arkiv fra GI. Holtegaard til nye 
lokaler på Hovedbiblioteket i Holte. Efter etableringsfasen i 1997 har 
arbejdet i 1998 været præget af indarbejdelsen af nye rutiner til udnyttelse 
af de fordele arkivets nye placering har afstedkommet. Det gælder ikke 
mindst i forhold til det stigende antal brugere. I årets lob har arkivet og 
Hovedbiblioteket etableret en række samarbejdsflader, der har betydet en 
styrkelse af de gensidige fordele ved de to institutioners naboskab. Flyt
ningen og reetableringen af arkivet har i 1998 givet anledning til påbe
gyndelsen af en tiltrængt renovering og nyordning af arkivets samlinger.

A R K IV ET S PERSO N ALE

På personaleområdet er der i 1998 sket flere ændringer. Arkivets daglige 
leder Jens Henrik Tiemroth valgte at søge nye udfordringer som museums
inspektør på Frederiksværk Museum, med ansvar for museets samlinger. 
Efter et mellemspil på to måneder, hvor registrator Peter M. M. Chri
stensen fra museet ledede arkivet, blev Jens Henrik Tiemroth pr. 1.7. afløst 
af cand.mag. Jesper Boysen, som tidligere, fra 1983 til 1989, har været ansat 
på arkivet. Jesper Boysen kom fra en stilling som kulturkonsulent i Fore
ningen N O R D E N . 1.2.98 tiltrådte Morten Trommer, der også tidligere, 
fra 1992 til 1994, har været ansat på arkivet. Morten Trommer indgik i en 
nyoprettet stilling som arkivsekretær.

Arkivet har i 1998 måttet sige farvel til flere medarbejdere. Der gælder 
Michael Johansen og Birgit Andersen, der var ansat i puljejobordning. Bet
tina Cortzen, ligeledes ansat i puljejob, forsætter til 1.8.99.

I oktober blev staben af frivillige medarbejdere udvidet med tidligere
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Byhistorisk Arkiv 
deltog i årets Kul
turnat med et sjæl
dent arrangement, 
der bestod af et et- 
nozoologisk fore
drag om flagermus 
og vampyrer samt 
udstilling af så
danne flyvende væ
sener. Her ses Arki
vets nye leder Jesper 
Boysen med et af de 
bevingede væsener. 
Foto: Irving.

skoleinspektør på Nærum Skole Jørgen Berg. Jørgen Berg sekunderer arki
vets mangeårige medarbejder Jørgen Vagn Jensen med registrering af fotos. 
Til den frivillige stab hører desuden J .  B. Friis-Hansen, som i 1998 har 
fortsat sit arbejde med Søllerød-bibliografien. Søllerød Museum og By
historisk Arkiv er de frivillige medarbejdere en stor tak skyldig.

A R K IV ET S PUBLIKU M

Arkivet har i 1998 sammenlagt haft 1.498 henvendelser mod 1.189 i 1997.1 
dette tal medregnes telefoniske henvendelser samt besøgende til arkivets 
forskellige arrangementer. Antallet af besøgende til arkivets udstillinger 
på Hovedbiblioteket er ikke opgjort. Der er således i 1998 sket en markant 
stigning i antallet af personer og institutioner, der har haft nytte af arki
vets samlinger, faglige ekspertise og kulturtilbud.

I forlængelse af tendensen i 1997 er der i nogen grad sket en forandring 
af karakteren af forespørgslerne til arkivet. Flere henvendelser gælder 
nyerhvervede ejendomme, spørgsmål vedr. matrikelkort etc. Den over
vejende del af forespørgslerne drejer sig dog stadig om Søllerød Kommu
nes historie i almindelighed, forespørgsler vedrørende fotos, spørgsmål af 
slægtshistorisk karakter o.s.v. Flere henvendelser gælder heldigvis også 
aflevering af materiale.
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ARKIVETS TILVÆKST

Fotos fra sanatoriet

Arkivet har i 1998 haft en tilvækst på 92 journaliseringer mod 72 i 1998. 
Også her er der tale om en stigning i forhold til 1997. Det skal dog 
nævnes, at stigningen for en dels vedkommende skyldes det forhold, at der 
i årets løb er journaliseret en del materiale, der har henligget uden jour
nalnummer eller som er kommet for dagens lys i forbindelse med flyt
ningen fra GI. Holtegaard. Det gælder eksempelvis en enestående mappe 
med fotos og bygningstegninger fra Frederikslund fra 1920’erne.

Til det indkomne materiale hører en stor samling fotos fra Skodsborg 
Badesanatorium, der i maj måned 1998 fejrede 100 års jubilæum. En 
række spændende fotoalbum fra Teknisk Forvaltning indeholder blandt 
andet billeder fra opførelsen af Søllerød Rådhus i 1942. A f interesse er 
også et stort antal fotos fra fotograf Eric Borch’s samling.

Blandt de tilkomne arkivalier hører en protokol for Drewsens Hospital 
i Søllerød 1804-1849, en protokol for vandsyn i Søllerød Sogn 1849-1916, 
protokol for Søllerød Sogns Sundhedskommission 1861-1941 samt Valg
protokol for valg af sognerådsforstander og sognerådsmedlemmer 1841- 
1896.

ED B PÅ B Y H IST O R ISK  A RKIV

Byhistorisk Arkiv er den del af Søllerød Museum, som er kommet hurtigst 
i gang med at bruge ED B til registrering af samlingerne. Det er derfor 
også her, problemerne omkring utilstrækkeligt og forældet materiel har 
vist sig først, og en løsning er særdeles påtrængende. En betydelig del af 
arkivalierne er allerede indlæst på ED B i programmer, som var spæn
dende og nyudviklede da de blev taget i brug, men som nu trænger alvor
ligt til at blive ført up-to-date. Heldigvis synes en løsning, der indebærer 
både en forbedring af materielsituationen (hardwaren) og af program
melsituationen (softwaren) at være nært forestående, idet arkivet indgår i 
den samlede plan for modernisering af museets EDB-udstyr i 1999.

A R K IV ET S U D S T IL L IN G E R

Arkivet har i 1998 gennemført en række udstillinger på et mindre udstil- 
lingsareal på Hovedbiblioteket uden for arkivet. Udstillingen Vinterliv i 
Søllerød, der blev gennemført i samarbejde med Hovedbiblioteket, viste en 
række unikke fotos fra bl.a. Holtekollen i Geels Skov og fra det muntre 
skøjteliv på egnens tilfrosne søer.
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Årets anden udstilling var en lille fotoudstilling om Nærum Gadekær 
Gunnar Sandfeld 0 .1900 baseret på materiale i arkivets samlinger. 26. april fyldte Gunnar 
90 år Sandfeld 90 år. I den anledning gennemførte arkivet en lille montre-ud-

stilling om Søllerøds lokalhistoriker par excellence. Fødselsdagen blev i 
øvrigt markeret ved salg af Sandfelds lokalhistoriske værker for halv pris.

I sommermånederne vistes et lille udpluk af arkivets plakatsamling, der 
rummer 754 plakater. Samlingen giver et enestående billede af det kul
turelle liv i Søllerød gennem et halvt århundrede.

I august fejrede Havarthigården 25 års jubilæum som medborgerhus. I 
den anledning gennemførte arkivet en udstilling om Hanne Nielsen og 
hendes smør- og osteproduktion på Havarthigården fra 1853 til 1903. 
Udstillingen, der blev gennemført i samarbejde med Søllerød Museum 
(Mothsgården), tegnede et portræt af Hanne Nielsen og hendes virke på

Også Byhistorisk Arkiv har været engageret i at dokumentere Øverød Bystævne forud for dets istandsæt
telse. Et af Arkivets billeder er dette, fra den 15.4.1952, hvor »Kastanjehytten« rummede »Øverød 
Torvehalle« ved grønthandler A. H. Petersen. Dengang lå Bystævnet som en 0 i krydset Øverødvej/ 
Rudersdalsvej -  og nærmest at betragte som hjemsted for en flok vejskilte. Men stenene var tydelige.
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Venskabsbyerne

Flagermus på 
arkivet

Havarthigården, der gjorde både hende og Søllerød kendt i vide kredse 
såvel i Danmark som i udlandet.

I november 1998 viste arkivet en udstilling om Søllerød Kommunes 
nordiske venskabsbyer Ystad, Ekenäs og Haugesund. Udstillingen blev til
rettelagt i samarbejde med Nærum bibliotek og bestod blandt andet af 
materiale fra afdøde boghandler Mogens Funchs store personarkiv. M o
gens Funch var blandt sine mange hverv i kommunen formand for Fore
ningen N O R D E N  i Søllerød i en lang årrække.

I december vistes juleudstillingen Fru Møllers nisser. Udstillingen var 
baseret på flere hundrede nisser i små og store størrelser, venligst udlånt 
af Søllerøds førende nissesamler fru Else Møller, GI. Holte.

A N D RE A R RA N G EM EN TER

I forbindelse med gennemførelsen af Kulturnatten i Søllerød den 4. sep
tember 1998 deltog Byhistorisk Arkiv med et sjældent arrangement Dra- 
cula, Batman og andre læderlapper. Arrangementet bestod af en udstilling af 
flagermus venligst udlånt af Zoologisk Museum, samt foredrag af Nicolas 
Barbano om vampyr- og Draculamyterne. I forbindelse med foredraget 
blev der vist film- og videoklip fra nye og gamle skrækfilm. Aftenen blev 
indledt med et lille etnozoologisk fordrag af Jesper Boysen om flagermu
sen i kulturhistorisk belysning. Arrangementet tiltrak 97 personer, heraf 
mange børn.

I september deltog Jesper Boysen i en dansk-svensk konference i H el
singborg, der blandt andet havde til hensigt at kortlægge de fremtidige 
samarbejdsmuligheder mellem museer og arkiver i Øresundsregionen.



En kasse med billeder
-  fra Skodsborg Badesanatorium

a f Jesper Boysen

Carl Ottosens 
fotosamling

Skodsborg Badesa- 
natorium rummede 
mange helsebrin
gende faciliteter. 
Sanatoriets »fitt- 
nesscenter« var for 
en tid indrettet i 
Villa Rex, i den tid
ligere Taffelsal, 
hvor der i Frederiks 
d. 7’s tid blev holdt 
statsråd.

I forbindelse med oprydning i loft- og kælderrum på Skodsborg Badesa
natorium, eller Skodsborg Sundhedscenter, som institutionen hedder i 
dag, fandt man i begyndelsen af 1998 en del genstande og fotomateriale, 
der på spændende vis dokumenterer sanatoriets historie. A f særlig inter
esse er en række fotos fra sanatoriet fra perioden ca. 1900-1935.

Historierne bag de 128 fotos, der befinder sig i kopi på Byhistorisk 
Arkiv for Søllerød Kommune, kendes ikke med sikkerhed. Men det vides, 
atJohanne Ottosen, gift med sanatoriets grundlægger, Carl Ottosen, engang 
i 1950erne overdrog en stor mængde fotos til den daværende ledelse. 
Formodentlig stammer de nu fundne fotos fra Carl Ottosens egen foto
samling. Man ved ikke hvem, der har taget billederne. Der er klart tale om 
flere fotografer. Nogle af fotografierne har tidligere været anvendt i for-
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Til et helsebrin
gende ophold i 
»Den hvide By« i 
Skodsborg hørte 
daglig fysisk træ
ning. A f hensyn til 
ærbarheden er de 
herrer atleter på et 
tidspunkt blevet 
forsynet med på- 
malede underben
klæder. Retouche
ringen er eksempel
vis tydelig på den 
unge mand til 
højre.

bindelse med publikationer om sanatoriet, men flere har ikke tidligere 
været offentliggjort. Det er sandsynligt, at mange af billederne er taget 
med henblik på markedsføring af sanatoriet. På bedste vis har man ønsket 
at præsentere alle sider af etablissementets mange tilbud og behandlings
metoder. Enkelte har været brugt som motiver på postkort, som gæsterne
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Mange af de nu 
fundne fotos har 
været anvendt i 
markedsføringsøje- 
med. Mon ikke 
dette foto, der 
næppe har været of
fentliggjort, ville 
have bidraget til 
mange ægtemænds 
beslutning om at få 
gjort noget noget 
ved deres skran
tende helbred?

har kunne sende til familie og venner med forsikring om kuropholdets 
gunstige virkning på sjæl og legme.

At billederne dukkede op 1998, var særdeles heldigt, for netop i 1998 
fejrede Skodborg Sundhedscenter 100 års jubilæum. Det var også heldigt, 
fordi mange af billederne efterhånden var i så ringe stand, at de i løbet af 
blot få år ville være gået tabt. Med bistand fra Søllerød Museums fotograf, 
Ole Tage Hartmann, er billederne nu sikret for eftertiden. Flere af de 
originale fotos hænger nu i sundhedscenterets restaurant Frederik &  
Louise.

Skodsborg Badesanatorium blev grundlagt af Carl Ottosen i 1898. Carl 
Ottosen var læge og stærkt optaget af nye tanker om sund levevis som 
forebyggende behandling mod en række sygdomme. I forbindelse med 
sine studier var Carl Ottosen i i89o’erne på flere rejser, der blandt andet 
førte ham til USA, hvor han opholdt sig hos den navnkundige læge og 
ekspert i fysioterapi John Harvey Kellogg i Battle Creek, Michigan. Kellogg 
var en af tidens sundhedsapostle og stod bag produktionen de senere så 
kendte Kelloggs Cornflakes. Stærkt inspireret af hvad han så og hørte i 
USA, vendte Ottosen tilbage til Danmark fast besluttet på at gøre noget 
ved sundheden i sit fædreland. Med økonomisk og moralsk støtte fra 
Syvende Dags Adventisterne og Nordisk Filantropisk Selskab, købte Ot-
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Blandt de mange 
fotos findes en hel 
serie, der viser gæ
sternes ankomst og 
modtagelse. Her vi
ses kurgæsterne til 
rette på deres væ
relse.

»Troldßeldet«

tosen to villaer på kystsiden af Strandvejen i det idylliske Skodsborg og 
indrettede et sanatorium.

På trods af en del skepsis hos potentielle patienter, hos dele af pressen, 
og ikke mindst hos flere af de lokale Skodsborgborgere, lykkedes det 
Ottosen, i takt med gode behandlingsresultater, at klare sig igennem de 
første år. Det gik endda så godt, at Ottosen allerede i 1899 kunne udvide 
aktiviteterne. I 1907 blev sanatoriet udvidet med Villa Rex, der tidligere 
hørte til Frederiks d. 7’s Skodsborg Palæ. Herefter gik det for alvor 
fremad for det, der skulle blive Ottosens livsværk. I 1920’erne var sana
toriet blevet det største i Norden og ekspansionen fortsatte i 30’erne med 
et årligt besøgstal på flere tusinde gæster. Skodsborg Badesanatorium, der 
efterhånden blev kaldt »Den hvide by«, var kendt i vide kredse og havde 
ry som et fashionabelt kursted. På sanatoriet kunne Ottosen, udover be
handlingen for en række sygdomme og lidelser, tilbyde gæsterne stands
mæssig indkvartering og smukke naturomgivelser, velegnede til rekration 
og hvile.

Og det er netop dette fashionable kursted, der på enestående vis skil
dres på de mange fotos, hvoraf nogle få gengives her. Motiverne leder 
tanken hen på Thomas Mann’s roman Troldßeldet (eller Trolddomsbjerget) 
fra 1924. I romanen finder man en lang række malende beskrivelser af et

202



Vi ved ikke hvem 
der har taget de 
mange fotos. Dette 
flot komponerede 
interiørbillede vid
ner om professio
nelt arbejde.

sanatorium, der næsten til punkt og prikke passer til Skodsborg Badesana
torium »... De gik lydløst hen ad kokosløbeme i den smalle korridor. Kupler a f  
?nælkefarvet glas sendte et blegt lys fra  loftet. Væggene skinnede hvidt og gråt, 
?nalet med en lakagtig oliefarve. En sygeplejeske kom tilsyne et sted i hvid kappe 
og med lorgnet på næsen, hvis snor him havde lagt om bag øret. Åbenbart a f  
protestantisk trosbekendelse, ikke rigtigt sit fag hengivent, nysgerrig og urolig og 
tynget a f  kedsomhed....«

»Joachim havde tændt lys i loftet. Og i dets sitrende klarhed gjorde værelset et 
lyst og fredeligt indtiyk, med sine praktiske møbler, med sine ligeledes hvide 
svære tapeter, der var til at vaske, sin renlige linoleumsgulvbelægning og lær- 
redsgardineme, som havde simple morsomme broderier i den moderne smag ... 
»Sikke et nydeligt værelse! Her kan man jo sagtens slå sig ned et par uger. I  
forgårs var der en amerikanerinde, der døde her«, sagde Joachim ... I  restauran
ten var der lyst, elegant og hyggeligt. Den lå straks til højre ved hallen, overfor 
konversationsnimm ene, og blev, forklarede Joachim, hovedsageligt bmgt a f  ny
ankomne gæster, udenfor de faste spisetider, og a f  dem der havde besøg. Men også 
fødselsdage, forestående afi'ejser såvel som gunstige generalundersøgelser blev fe j
ret festligt dér. Ofte var stemningen høj i restauranten; der blev også serveret 
champagne«.

L IT T E R A T U R

Thomas Mann, Trolddomsbjerget, Gyldendal 1969.
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Formandsskifte

Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerød Kommune i 1998

Beretning I

A f Erik Helmer Pedersen

Formandens beretning for Selskabets virksomhed i det forgangne år kom
mer til at foreligge i to dele med generalforsamlingen den 16. juni 1998 
som skæringspunkt.

Ved den lejlighed skiftede vi formand, idet lektor, cand. scient. Palle 
Schiff afløste mig på denne post. Dermed gik et længe næret ønske i 
opfyldelse for mig, idet jeg i flere år har følt, at opgaven som formand for 
Selskabet i virkeligheden krævede langt mere af sin indehaver, end jeg 
ville være i stand til at yde, henset ikke mindst til min virksomhed som 
formand for landssammenslutningen af lokalhistoriske foreninger Dansk 
Lokalhistorisk Forening (DLF). Efter 14 år i formandsstolen begynder 
man også at føle, at man er løbet tør for gode ideer.

Jeg  er meget glad for, at Palle Schiff ville påtage sig hvervet, og at 
bestyrelsen for Selskabet var af samme opfattelse, således at vi kunne se en 
ny og mere aktiv periode i møde i de kommende år. Især glæder det mig, 
at han lægger stor vægt på et godt samarbejde med Søllerød Museum. Det 
er trods alt dér, at det daglige arbejde for lokalhistorien i vor kommune 
tager sig udgangspunkt. En hel række af entusiastisk indstillede eksperter 
med Niels Peter Stilling i spidsen arbejder hver eneste dag på at fastholde 
mindet om det gamle Søllerød Sogn, nu Søllerød Kommune, og med mit 
kendskab til det lokalhistoriske arbejde rundt om i arkiver og foreninger 
kan jeg roligt fastslå, at bedre lokalhistorisk service ydes intetsteds i lan
det.

Selskabet har desuden haft det held, at det daglige ekspeditionsarbejde 
altid har været i gode hænder. Den nuværende ekspeditionschef Inge Lund 
Andersen kunne være en model for mange kolleger landet over, eftersom 
hun hele tiden prøver på at tilføre sit arbejde nye impulser, nye virksom
hedsområder. Det luner en gammel formand om hjertet at se en sådan 
arbejdsglæde demonstreret.
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Erik Helmer Peder
sen holder meget af 
at vise Søllerød-eg- 
nen frem: Her sker 
det på Nærum- 
vænge Torv, den 
3.9.1989.
Foto: Jens Johan
sen.
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Foredragsrække om 
Nærum

Kystbanen 100 år

Samarbejde med 
Birkerød

Min beretning for 1998 skal således kun omfatte perioden 1. januar -  
16. juni. I dette halvår skete der ikke større ting udover, at vi gennemførte 
nok en del af vort »besøgsprogram« gennem en foredragsrække om Næ
rums historie i Kælderteatret på Nærum Skole. Det skete i et snævert 
samarbejde med Nærum Kulturcenter, der har til huse på samme skole. 
Jeg  havde her den glæde at forestå en byvandring i Nærum den 2. maj, og 
da vejrguderne tilsmilede os ved den lejlighed, kunne vi her som ved de 
andre Nærumarrangementer fryde os over en stor tilslutning.

Det er mit håb, at det vil være muligt at videreføre og helst udbygge 
disse lokalarrangementer, F.eks. ved som i dette tilfælde at søge det gen
nemført i samarbejde med lokale foreninger og kredse. Søllerøds lokal
historie gennem tiderne er jo som meget præcist angivet i en dybtgående 
skildring fra Jens Johansens hånd, en årtusindårig udvikling fra 6 lands
byer til syv bydele. Netop ved at fastholde mindet om denne udviklings- 
kæde får vi et bedre begreb om lokalhistoriens egentlige betydningsind- 
hold: Her er stedet, hvorfra min verden går.

Selv om hverdagslivet i en moderne omegnskommune tæt ved Køben
havn næppe er stærkt præget af en dyb følelse af samhørighed med de 
nærmeste omgivelser og de derboende mennesker, er det dog værd at 
fastholde den grundlæggende tankegang, at lokalhistoriens fornemste op
gave er at få beboerne til at se ud ad egne vinduer for om muligt at anskue 
tingene i et større og dyberegående perspektiv end TV-skærmens flak
sende øjebliksberetning tillader.

E t enkelt projekt kom til en lykkelig afslutning i denne periode. Som 
fortalt i tidligere beretninger indgik vort selskab i et bredere samarbejde 
med naboforeninger langs Kystbanen for at kunne medvirke til at festlig
holde banens 100-årsdag den 2. august 1997. Som man sikkert vil erindre, 
blev det fornemste resultat af disse anstrengelser et rigt illustreret jubilæ
umsskrift k y s t b a n e n  o g  d e n s  o m g i v e l s e r . Det blev solgt i næsten 3.000 
eksemplarer, og der fremkom faktisk et overskud på godt 4.000 kr., hed 
det i en sluttelig beretning fra Fredensborg-Humlebæk Kommunes L o 
kalhistoriske Forening 7. april 1998. Dette beløb henstår på en særlig 
konto i nævnte forening som basiskapital for et evt. senere fremstød for 
det lokalhistoriske arbejde op langs kysten.

Her er vi inde på en tankegang, som jeg på forskellig måde har søgt at 
omsætte til praktisk realitet, nemlig at få iværksat et større samarbejde på 
tværs af foreningsgrænser. Som man sikkert vil erindre, har vi ved for
skellige lejligheder tilrettelagt arrangementer i samarbejde med vor nabo
forening i Birkerød under pioneren Tormod Hessels inspirerende lederskab. 
Vi har beset hinandens gamle sognekirker, vi har fået præsenteret de
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Hyldest til 
Gunnar Sandfeld

Øverød Bystævne

lokalhistoriske herligheder i Rude Skov, og vi har fulgt i svenskerkongen 
Karl X II’s fodspor, da han i år 1700 gik i land med en større styrke nord 
for Humlebæk. Hans agt var at sætte styrken i march mod den danske 
hovedstad for derigennem at tilføje arvefjenden et knusende slag.

Nu gik det heldigvis ikke så godt for hans krigeriske planer, eftersom 
der midt under marchen blev sluttet fred hen over hovedet på ham. Der
efter måtte han returnere med uforrettet sag, men efterlod sig dog et 
minde om »besøget« i form af k a r l  x i i ’ s k i l d e  ved Enrum, et monument, 
som forresten i højligen grad trænger til at blive restaureret.

Apropos svenskerkonger, så vil jeg inden så længe fremkomme med en 
opfordring til vore medlemmer om at slutte op omkring arbejdet på at 
gøre Søllerøds historie under Svenskekrigene 1657-60 til et tema for et 
lokalt udforskningsarbejde. Det skal i givet fald ske i et større landsom
fattende samarbejde med andre foreninger, idet jeg som formand for 
Dansk Lokalhistorisk Forening har udkastet den idé at få udforsket denne 
landsomfattende og alligevel lokalhistorisk funderede udviklingskæde i 
vor nationale historie.

En anden mærkedag i vore lokalhistoriske annaler markeredes den 
26. april 1998. Vor store lokalhistoriker Gunnar Sandfeld fyldte 90 år, og i 
den anledning blev han opsøgt af en større deputation fra Selskabet og 
Søllerød Museum. Det var fhv. stadsbibliotekar Annalise Børresen, som 
havde taget initiativet hertil, idet hun med et mindre bidrag fra min side 
fik optaget en større fødselsdagshilsen i »Det grønne Område«.

I en kort tale til fødselsdagsbarnet takkede jeg ham for den enestående 
gave, han i samarbejde med Annalise Børresen har givet os i form af det 
store værk S ø l l e r ø d  -  s o m  d e t  v a r  e n g a n g . -  Her fungerer han som den 
gode og kyndige beretter, som tager sine læsere ved hånden, for at de kan 
få den samme frydefulde oplevelse som han: at se den lokalhistoriske 
virkelighed bliver åbenbaret lige så stille for vore øjne. Vi medinddrages i 
skildringen; uden hævet pegefinger fra lærerens side får vi lov til selv at 
arbejde videre med stoffet.

Vi led også skuffelser i det halve år, vi her taler om. Ved flere lejligheder 
har vi og andre forsøgt at få Københavns Amt til at forskønne omgivel
serne omkring det gamle bystævne i Søllerød, idet monumentet efter vort 
skøn burde optages på listen over genopretningsprojekter i amtet. Vi 
kunne endda præsentere amtet for en projektskitse, udarbejdet af arkitekt 
m.a.a. Henrik Høck. Stor var derfor vor skuffelse, da amtet ved brev af 
24. februar 1998 nok engang gav os afslag herpå, dog med den tilføjelse, at 
man var sindet at revurdere projektet med henblik på optagelse på listen 
for 1999.
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Da Gunnar Sandfeld 
fyldte 90 år i for
året 1998, mens kir- 
sebærblomsteme 
dryssede, kom han 
endnu en gang til 
Søllerød. I Moths- 
gårdens have blev 
han interview’et til 
et tv-program og 
fortalte erindringer. 
Foto: 11.5.1998 af 
Niels Peter Stilling.
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Et af Erik Helmer Peder
sens initiativer som for
mand var at få udsendt et 
meddelelsesblad til Sel
skabets medlemmer Nyt 
fi-a lokalhistorien. Det til
stræbes udsendt 2-3 gange 
årligt, bl.a. med oplysnin
ger om Selskabets arran
gementer. Her er ses ud
gaven fra februar 1999.

Side 1 
Forårets lema: 

Trered

Side 2-3 
Aktivitets
kalender

indsat: 
Selskabet. 

Præsentation 
og bogliste

side 4 
Sellered 
Museum

side S 
Grundloven 

150 år

side 6 
Bystævnet i 

Øverød

FEBRUAR
1999

FRA LOKALHISTORIEN
Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune

Redaktion: Ole Sørensen, Paradisbakken 20, 2840 Holle
Anita M ikkelsen, Eilekrogen 8, 2950 Vedbæk
Peter M M Christensen, Fr.dalsvej 139 A, 2830 Virum

Sorg er til glæde vendt, kan jeg nu fremjuble, da projektet nu ser ud til 
at blive en realitet. Det Berggreenske Initiativ har nok engang givet sig 
kontant udslag deri, at det er lykkedes vort bestyrelsesmedlem, teknisk 
direktør ved Søllerød Kommune Carl Berggreen at fremskaffe de nødven
dige midler hertil. Nærmere om den store begivenhed omkring genind
vielsen af bystævnet vil fremkomme i n y t  f r a  l o k a l h i s t o r i e n  samt i 
lokalpressen.

I min sidste mundtlige formandsberetning på generalforsamlingen 
16. juni 1998 søgte jeg at trække nogle lange linjer igennem den periode, 
jeg har haft den glæde og ære at lede virksomheden. Måske skulle jeg da 
have hæftet mig mere ved de ting, der ikke lykkedes så godt for os. Set i et 
tilbageblik kan jeg ikke lade være med at ærgre mig lidt over de ting, som 
gik på gulvet eller som slet ikke blev taget op til praktisk handling. Der er 
ingen tvivl om, at der gennem disse 14 år kunne være gjort langt mere fra 
min side, end tilfældet faktisk blev. Derfor min undskyldning. Med den 
følger også min bedste tak til Selskabets bestyrelse og ikke mindst til dets

2 0 9



store medlemsskare. Den største glæde, man kan have som formand for en 
forening som denne, er den, at medlemmerne i stort tal slutter op om
kring vore arrangementer. Det er den bedste belønning, man kan få.

Udflugt til 
Frederiksværk

Beretning II

A f Palle Schiff

Som nævnt i Erik Flelmer Pedersens første halvdel af årsberetningen 1998, 
tiltrådte jeg som formand for Selskabet i juni måned. Da dette er mit 
første bidrag til årsberetningen, vil jeg indledningsvis præsentere mig selv.

Som lokalavisen skrev efter valget, er jeg »et ubeskrevet blad« i lokal
historisk sammenhæng. Jeg  flyttede til kommunen i februar 1971, fordi jeg 
fra 1970 var blevet ansat som adjunkt med fagene idræt og geografi ved 
Holte Gymnasium. Jeg  har altid interesseret mig for det lokale landskab 
og dets historie, og har da også gennem årene skrevet herom i forbindelse 
med de fagbøger i geografi, jeg har produceret. Allerede mens Holte 
Gymnasium stadig eksisterede, kom jeg ind i den gruppe, som -  under 
forsæde af Jens Bmhn -  arbejder med at producere et skolebogsmateriale 
om vor kommunes historie. Her vaktes for alvor min interesse for det 
lokalhistoriske, samtidig med at jeg efter Holte Gymnasiums lukning var 
kommet på halv arbejdstid og derved følte, at jeg fik overskud til at udføre 
et stykke arbejde, som lå udenfor mit normale arbejdsområde. Jeg  var 
derfor nem at overtale til at overtage formandsposten i Selskabet, da jeg 
blev opfordret dertil. Det har jeg bestemt ikke fortrudt, jeg synes, det er et 
spændende »job«, som bl.a. giver anledning til at træffe en masse nye 
mennesker, og mere intenst opleve det store og flotte arbejde, der -  med 
Søllerød Museum og Byhistorisk Arkiv som »lokomotiver« — gøres for at 
bevare og give os viden om det lokale historiske miljø.

Og nu om Selskabets afholdte arrangementer i anden halvdel af 1998. 
Søndag den 27. september kl. 9 mødte godt 30 mennesker op på den 
lokale rådhusplads, klar til at drage på sensommerudflugt til Frederiks
værk og Halsnæs. Under min og ikke mindst tidligere leder af Byhistorisk 
Arkiv Jens Henrik Tiemroths -  nu museumsinspektør i Frederiksværk -  
kyndige vejledning blev det en rigtig god tur -  sagde de som deltog!! Jeg  
vil også gerne her benytte lejligheden til at bringe en stor tak til Jens 
Henrik for hans fremragende omvisning på de tre Frederiksværkske mu
seer.
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Et af Selskabets ar
rangementer var 
sensommerudflug
ten den 27.9.1998. 
Den gik til Frede
riksværk og Hals
næs med bl.a. den 
tidligere leder af 
Byhistorisk Arkiv i 
Søllerød Jens Hen
rik Tiemroth som 
kyndig guide. Han 
ses her i funktion 
under besøget i 
museumsgården 
»Birkely« ved Fre
deriksværk. Foto: 
Kirsten Schmidt.

Foredrag om Øverød På vor vej rundt til de 7 »bydele« i kommunen var turen i efteråret 
kommet til Øverød. Fire mandage i november måned blev der på Ha- 
varthigården holdt velbesøgte foredrag. Emnerne var Havarthigården og 
Hanne Nielsen, gårdene, skolerne og landstederne. Når sådanne foredrag 
skal stables på benene, må der ofte trækkes på Tordenskjolds soldater. Jeg  
vil benytte lejligheden til igen at takke Erik Helmer Pederseii, Niels Peter 
Stilling, Ole Sørensen og Peter Christensen -  alle fra bestyrelsen -  for at 
lægge krop og ikke mindst hoved til rækken af interessante lokalhistoriske 
foredrag. Velvidende at jeg vil komme til dem igen for at få hjælp, må jeg 
dog også, når lejligheden nu byder sig, fri til andre af Selskabets med
lemmer og evt. bekendte, som kunne have viden og lyst til at bidrage ved 
sådanne arrangementer. Forårets bydel Trørød har været i fokus, men 
både Gammel Holte og Vedbæk står snart for tur.

Udover de arrangementer som Selskabet tager initiativ til, ville det også 
være kærkomment, hvis medlemmerne ville bidrage med ideer til Sel
skabets virke fremover. I det hele taget ville det glæde mig, hvis med
lemmerne i højere grad »lod høre fra sig«, og derigennem være med til at 
præge Selskabets udvikling. Apropos udvikling. Det er ikke nogen hem
melighed at medlemmernes gennemsnitsalder er temmelig høj. Hvor ville 
det være dejligt at få tilgang af også yngre medlemmer. Det ligger ligesom 
i sagens natur, at den historiske interesse normalt kommer relativt sent i
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ens livsbane -  som ung har man så travlt med mange andre ting. Da jeg 
ved, at en del unge efter endt uddannelse vender hjem for at bosætte sig i 
deres »gamle« kommune, vil jeg appelere til dem om at melde sig ind i 
Selskabet -  det er rart at vide noget om de steder, man ser på sine køre- 
eller især spadsereture i lokalområdet. Og det er sjovt at kunne fortælle sin 
familie og sine venner om det. Nutiden er vigtig — fremtiden er endnu 
vigtigere -  men rødderne kan man ikke være foruden.



Selskabets regnskab 1998

A f Hemming Hansen

Resultatopgørelse for tiden i. januar 1998 -  31. december 1998
Beløb i hele kroner.

IND TÆ GTER
Kontingenter.......................
Salg af bøger .......................
Tilskud Søllerød Kommune 
Renter....................................

Indtægter i alt .....................

U D GIFTER
Udgifter Søllerødbogen1 ...................................................................................... 184.967 130.760
Foreningsomkostninger1 .....................................................................................  43.480 46.032
Medlemsinformation3 ............................................................................................ 1 3.478 12.564
Medlemsaktiviteter4 ..............................................................................................  4-654 o
Nye bøger5 ............................................................................................................... -23.000 98.506

Udgifter i alt ..........................................................................................................  223.579 287.862

Årets resultat ..........................................................................................................  26.381 -58.068

Status pr. 31. december 1998

Egenkapital i.januar 19 9 8 ...................................................................................  281.064
Overført årets resultat .......................................................................................... 26.381

Beholdning pr. 31. december 1998:
Girokonto ..............................................................................................................  189.761
Udlægskasse (Inge Lund Andersen) ................................................................... 1.000
Girohøjrentekonto ................................................................................................  56.684
Båndlagte midler (giro).......................................................................................... 60.000

Egenkapital 3 1 . december 1 998 307.445

Balance..................................................................................................................... 3° 7 -4 4 5  3° 7 -4 4 5

Vemmetofte 1. februar 1999 

Hemming Hansen

2 I 3

1998 1997
i 76-73° 174.676
41.099 I 5 -9 0 2

30.108 30.108
2.023 9.108

249.960 229-794



Noter

i. Udgifter til Søllerødbogen
Trykning................................................................................................................... 1 7 4 -7 5 5  I I 9 -3 2 5
Forsendelse ............................................................................................................  2.046 7.365
Andre omkostninger (bl.a. særtryk)..................................................................... 8.166 4.070

I alt Søllerødbogen................................................................................................ 184.967 130.760

!998 T997

2. Foreningsomkostninger
Kontorhold ............................................................................................................  16.868 10.079
Sekretærbistand betalt til Søllerød Kom m une..................................................  26.612 30.108

Foreningsomkostninger i alt ...............................................................................  43.480 40.187

3. Medlemsinformation
Trykning m.v............................................................................................................  7-360 6.3 75
Forsendelse ............................................................................................................  6 .118  6.189

iMedlemsinformation i a lt .....................................................................................  I 3-47^ 12.564

4. Medlemsaktiviteter
Transport................................................................................................................. 4 - ° 9 7

Foredragshonorarer .............................................................................................. 1.000
D iverse..................................................................................................................... 3 -3 ^°
Entreindtægter ...................................................................................................... ...............“ 3-82 3

Medlemsaktiviteter i alt ........................................................................................ 4 -^ 5 4  5 -^ 4 5

5. Nye bøger
Tilskud (vedrører udg. i 19 9 7).............................................................................  25.000

Bemærkninger:

Boglageret, som består a f ca. 15.000 enheder a f varierende alder; er ved generalforsamlingsbeslutning a f 16. juni 
1996 belt afskrevet.
Salg a f bøger fra  boglageret v il -  som hidtil -  blive indtægtsført i regnskabet.

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabet for Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommune og har herun
der konstateret, at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring. Vi har endvidere konsta
teret tilstedeværelsen af selskabets kontante beholdninger pr. 31. december 1998.

Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 1998, dets aktiver 
og dets økonomiske stilling iøvrigt.

Henrik Støtt Oluf Bang
Revisor Revisorsuppleant
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