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Bryllupsfest på 
Elleslette gård

To af de ældste slægter i kommunen
Erindringer fra Trorød og omegn

A f Werner Nielsen

Werner Nielsen, f  1925, blev født i Nyvang ved Trørød a f forældreparret Char
lotte og Laurits Nielsen. Opvokset i et gartnerhjem blev han også selv gartner og 
landmand og købte i 1955 Langagergård i Karlebo. Werner Nielsen er stærkt 
knyttet til Trørødegnens gårde, specielt Elleslettegård, som hans oldefar drev. 
Germern sin opvækst og familie har han et intimt kendskab til bondemiljøet i 
kommunen inden den helt og holdent blev forstad. Werner Nielsen har siden 
1996 deltaget i Museets »Projektgruppe« med henblik på atfoi~tælle erindringer 

fra  nu helt forsvundne hverdage på Trørøds gårde.

Den 10. april 1875 blev Marie Jensen, født 1854 på Elleslettegård i Trø
rød, gift med Ole Nielsen, født 1849 i Smidstrup, viet i Søllerød kirke af 
Pastor Frants Wedel.

Gennem mange generationer er slægten blevet gift her. En ubrudt linje 
til 1954. Efter vielsen holdt brudens forældre Ole og Adolph ine Jensen et 
stort bryllup på Elleslettegård for deres 19-årige datter og svigersøn. Fa
milien og venner, herunder brudens gudforældre, Hans og Karen Marie 
Nielsen fra Langkærgård i GI. Holte, var inviteret til middag og dans i det 
stuehus, som Ole Jensen selv havde ladet bygge på Elleslettegård i 1827. 
Blandt talerne under middagen var en af brudens veninder Sophie Han
sen, der fremsagde dette hjemmelavede digt:

»Ene om Raadet, er ene om Sorgen.
Enlighed ei er for Menneske godt.

Sjældent er Venskab i Hytten og Borgen.
Medhjælp behøves til stort og smaat.

Det for paaJord. Syd og Nord.
Ægteskab er et velsignet Ord 
Deifor i dybe og hellige Toner.

Bryde de den som ved Vielsen ud 
Pige med Haand, paa Hjerte og Aand.

Inderlig er et Fuldkommens Baand.
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Wiglarslyst i 
Smidstrup

Marie bevarede siden det håndskrevne digt i et særligt gemme. Uden for 
piplede foråret frem, og efter en lang dag drog det unge ægtepar til deres 
fremtidige hjem i Smidstrup, til den gamle gård Wiglarslyst ved Øre
sundskysten lidt nord for Vedbæk. Gården var ifølge familietraditionen 
bygget af en engelsk kaptajn Wiglar. Navnet Kaptajn Wiglar findes på et 
sø- og landkort 1759 over det nordlige Øresund. Ole Nielsen arvede 
Wiglarslyst i 1873 efter sin far, gårdmand Niels Jørgensen død.

Efter brylluppet på Elleslettegård indledte de unge Marie og Ole Niel
sen deres liv på de bedste vilkår. Ole Nielsen havde været på landbrugs
skole i Usserød og hans unge 19-årige kone havde lært at hjælpe til både 
ude og inde hjemme på Elleslettegård. Skønt jorden var mager, og en tør 
sommer var hård ved plantelivet, gik det godt de første år. Foråret og 
somrene var vidunderlige med udsigten til fiskebåde, skibe og små joller 
på Øresund, og med Hven og Sverige i baggrunden. Særligt holdt de af, 
når de efter en lang dag i høsten var godt trætte, at sidde nede på en sten 
ved stranden og se de lyse nætters himmel mod nord og månen, der stod

Forlovelsesbillede fra 1874 
af Ole Nielsen og Marie 
Jensen.
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Den i. juli 1886 be
kræftede pastor Fr. 
Wedel i Sollerod 
»In fidem«, at Ole 
Nielsen fra Smid- 
strup blev viet til 
Marie Jensine Jen
sen fra Trørød den 
10. april 1875.

Elleslettegård, som 
den så ud på mine 
bedsteforældres tid.

9



Livet ved Øresund

Flytning til 
København

i disen ude over Sundet, som fik deres gamle gård til at ligne et eventyr i 
natten. Min mormor kunne senere ikke blive træt af at fortælle om den 
pragtfulde natur og aftenerne ved Øresunds bred.

Men lige så dejlig sommeren var, lige så hård var vinteren, når nord
østenvinden ude fra Sundet peb med kulde omkring længerne og trængte 
ind gennem utætte vinduer og døre. Der blev fyret med tørv og brænde i 
stuehusets gamle ovne; men varmen indenfor var ikke nem at holde, og i 
udlængerne var der naturligvis ikke tale om nogen form for opvarmning 
for folk og fæ. Vinterens trængsler blev dog snart glemt, når foråret bragte 
travlhed i mark og stald. Livet blev levet, og børn kom der næsten et af 
hvert andet år, så der blev travlt også inden døre. Børnene elskede at lege 
nede ved stranden mellem stenene. Og siden blev især en historie fortalt 
i de kolde vinternætter: en formiddag sidst på sommeren hørte deres mor, 
at der blev skudt mod land fra en jolle ude på vandet, hvori der sad to unge 
mænd. Børnene blev hurtigt kaldt ind, og da deres mor havde set båden 
sejle ud fra Rungstedlund, sendte hun straks bud derhen. Hen under af
ten rullede der en jumpe ind på gårdspladsen med to unge herrer, den ene 
var prins Valdemar. De undskyldte mange gange, at de havde skudt til 
måls mod en sten i nærheden af, hvor børnene havde leget. Sorger und
gik det unge ægtepar ikke. Den ældste søn, Johannes døde som 6-årig, og 
kort efter blev den 3 måneder gamle O/tf/begravet.

Efter ca. en halv snes år i Smidstrup gik det tilbage for ægteparret. 
Landbruget på de tynde sandjorder gav ikke noget stort afkast, og øko
nomien blev stadig dårligere forårsaget af et par år med ringe høst. Skøn
heden ved Øresund stod ikke mål med sliddet på det lille landbrug, og 
mange børnefødsler og en lidt utilfreds gårdmandskone, der havde kendt 
til bedre dage på gården i Trørød, medførte, at Ole og Marie til sidst gav 
op og solgte Wiglarslyst omkring 1885. Det var få år før de store udstyk
ninger nord for Vedbæk begyndte, udstykninger der nok kunne have gi
vet ægteparret helt nye muligheder.

Nu flyttede de i stedet til København. Ole Nielsen købte en vogn
mandsforretning, og de boede på Nørrebrogade nr. 80 sammen med de
res tre børn. Det var lige noget for min mormor, her skete der virkelig no
get. Hurtigt fik hun veninder, som hun gik i teater med, så vaudeviller og 
syngespil. Det var i de år, den unge varietesangerinde Dagmar Hansen' 
gjorde sin entre i det københavnske natteliv. Om søndagen samlede hun 
venner og bekendte, og med sin mand på kuskesædet kørte de i skoven i 
den skovvogn, der var beregnet til at køre med fremmede og som var fun
damentet i vognmandsforretningen. Men om søndagen kunne man da 
godt holde fri, mente Marie.



Tilbage til Trørød

Svenske jernbane
arbejdere

Min oldefar, gårdmand 
Ole Jensen, fra Elleslette
gård i Trørød, ca. 1890.

I København blev familien forøget med et par drenge, men efter nogle år 
i hovedstaden flyttede Marie og Ole Nielsen i begyndelsen af 1890’erne 
til Maglemosen ved Vedbæk, hvor Ole Jensen på Elleslettegård stillede sit 
hus, »Kulmilehuset«, på Caroline Mathilde Vej til deres rådighed. Husly 
havde de, men der skulle mad på bordet hver dag. For det meste arbejdede 
min morfar på Elleslettegård, hvor hans svigerfar Ole Jensen var død i 
1892. Gården blev drevet af enken Adolphine sammen med sønnen Jens 
Chr. Jensen. Min morfars løn var 8 kr. om ugen. Når der ikke var arbejde 
nok på Elleslettegård gravede han dræn, fældede træer og udførte for
skelligt arbejde for andre gårdejere på egnen. På trods af den dårlige 
økonomi efter opholdet i København kom der mange gæster i Kulmile
huset i Maglemose, »da døren altid stod åben« for familie og venner.

Da man i 1890’erne begyndte på det store forarbejde til Kystbanen, 
kom mange svenske arbejdere fra hinsidan Øresund hertil for at arbejde 
som »jernbanebørster«. Ole og Marie kunne godt bruge til lidt ekstra og 
udlejede et rum i Kulmilehuset til tre af de svenske arbejderere. Her fik 
de kost og logi. Men det var ikke de nemmeste mennesker at have boende, 
da de ikke kunne styre deres forbrug af brændevin. Slagsmål var der gang 
på gang. Min morfar forsøgte at lægge sig imellem, men blev trukket in
denfor af sin kone. Inde fra vinduet så de engang to af svenskerne forfølge



den tredje med en kniv, men han gemte sig og kom først frem den næste 
dag, da de alle var blevet ædru.

Min mormor skrev til en af sine søskende, at det var et flot syn at se 
Kystbanen, da den kom på skinner i 1897 og kørte tværs over mosen nede 
ved Vedbæk, med alle de lys på stationen. Men, tilføjede hun, ingen af os 
skal ud og kore med tog efter den forfærdelige ulykke i Gentofte.2 Så da 
deres ældste datter Elisabeth i 1898 skulle skifte plads i København og 
skulle hjem at bo et stykke tid, blev der lånt heste på Elleslettegård og en 
vogn hos familien på Dyrlægegården i Trørød. Vognmand Sørensen i 
Skodsborg skulle nemlig have 16 kr. for turen og kørte i øvrigt ikke læn
gere end til Skovløberen ved Trørødvej, da hans vogn var for bred til at 
køre op ad Caroline Mathilde Vej.

Ole Nielsen ville helst have fast arbejde, så da han blev tilbudt en be
styrerplads på en gård i Tolt ved Humlebæk, rejste familien i 1899 fra

Kort over Trørød- 
egnen 1900 med 
fremhævelse af 
nogle af de i teksten 
omtalte lokaliteter. 
Wiglarsminde i 
Smidstrup ligger 
ved kysten nord for 
kortudsnittet.

Endnu et opbrud

1 2



Familiesammenkomst foran Kulmilehuset i Maglemosen ved Trørød. Det er mine bedsteforældre, Marie 
og Ole Nielsen, der sidder i første række -  Marie med sine døtre, Rigmor på skødet og Charlotte foran. 
Bagved Ole Nielsen står de to ældste døtre med deres mænd. Med hånden på sin fars skulder Anna, gift 
med Peder Christensen og til højre Peter Koch og Agnes, der udvandrede til Amerika kort efter, at dette 
foto blev optaget. Foto 1899.

Maglemosen. Her i Tolt holdt de sølvbryllup i 1900 og samtidig blev en 
af deres døtre, Anna, gift. Annas lillesøster, Charlotte som blev min mor, 
var da otte år. Fra tiden i Humlebæk fortalte min mor om et besøg på Tib- 
berup mølle, hvor hendes morfar Ole Jensens søster var møllerkone. Un
der besøget skulle hun på toilettet, døren kunne ikke lukkes, da den kun 
hængte fast med et hængsel. Og så undrede det hende, at der var plads til 
tre på brættet. Der var kun få meter ned til Strandvejen. Sundet kunne 
hun også se fra sit sæde. Pludselig stod en af møllersvendene inde hos
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Ole Nielsen på ar
bejde som have
mand foran fabri
kant Eickhoffs villa 
på Strandvejen i 
Vedbæk. Foto ca.
1915-

Retur til Trørød

hende; han satte sig ved siden af hende, hun rejste sig og skulle ikke 
derned mere.

»Turen« til Tolt varede kun kort tid. Uvenskab blev der mellem ko
nerne på gården, da min mormor ikke ville tage imod ordrer, så turen gik 
atter hjem til Kulmilehuset på Caroline Mathilde Vej.

Min morfar måtte igen ud at søge arbejde, blandt andet med at passe 
haver, helt til Klampenborg gik han på sine ben for at tjene til dagen og 
vejen. Ind imellem tog han sig en slurk brændevin. Han kom ofte sent 
hjem, men mad skulle han have, så når hans kone så ham komme gående 
oppe ved Trørød Skov på Mathildevej, satte hun maden på bordet. Maden 
blev lavet over åben ild inde i skorstenen i gryder hængende i jernkæder i 
forskellige højder. Her blev det små vasketøj også kogt, i en messing
spand.

I nogle år arbejdede min morfar og hans to voksne sønner med at fælde 
træer i Østerskov og Folehaven sammen med skovløber Barthel. For at 
forlænge arbejdsdagen savede de ved lyset af en flagermuselygte. Trods en 
lang arbejdsdag gik min mormor og morfar ud og spillede kort en gang 
om ugen også i de mørke vinteraftener. De mødtes skiftevis hos venner i
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Blandt bønder på 
Krogholmgård

Maries storesøster Mar
grethe Jensen fotograferet 
hos Hansen og Weller på 
Østergade 15 i København 
i 1875. Margrethe blev 10 
år senere, 1885, gård
mandskone på Krogholm
gård i Trørød.

Henriksholm ved Vedbæk og hos fisker Henrik Rasmussen og hans kone 
i Smidstrup.

Ole og Marie var ofte gæster hos familien på Krogholmgård, hvor min 
mormors storesøster Margrethe residerede sammen med sin mand, Ole 
Jensen, som hun var blevet gift med i 1885. På Krogholmgård var der al
tid samlet mange mennesker især fra egnens gårdejerslægter. Der blev 
spillet meget kort, når man da ikke blev optaget af den evindelige diskus
sion mellem Højre og Venstre, som prægede tiden omkring århundred
skiftet. Der blev råbt højt, har min mor fortalt. Hun var dengang en lille 
pige, der sad i baggrunden. Kromand Larsen fra Vedbæk, der var bonde
søn fra Trørødgård, hørte ikke til de stille, ej heller dyrlægen Lars Jensen 
Dyrlægegården. Begge var de da også medlemmer af sognerådet. Deri
mod var Christoffersen fra Trørøds største gård, Lindevangen mere af
dæmpet, men enige blev egnens bønder vist aldrig.

Ind imellem besøgte de familien Christiansen, deres nærmeste nabo, på

r5



Caroline 
Mathilde Vej

Moster Rigmor

den anden side af bækken. Stedet ligger der endnu. Christiansen var drik
fældig og indimellem fik han delirium, så blev min morfar hentet for at 
holde ham sammen med sønnen Hans, for ellers ødelagde han hele hjem
met.

Min mor blev engang sendt hen med en besked til »dammen«, som fru 
Christiansen blev kaldt. Familien sad og spiste suppe med gryden på bor
det, og der var en damp derinde på grund af varme og den lavloftede stue. 
Og der sad »dammen«, helt rød i hovedet af varme, fedtet løb ned af ha
gen, mens hun gumlede på noget. Tænder havde hun ikke nogen af. Plud
selig stak der noget ud af munden på hende. En grisehale, og den skulle 
renses for alt spiseligt. Så min mor glemte helt, hvad hun skulle sige.

Caroline Mathilde Vej var en gennemfartsvej, og handlende kom der en 
del af. En fiskerkone kom gående med fisken i et klæde over nakken og 
solgte til min mormor. En ældre kone solgte småkager. Uldjyder, som de 
blev kaldt, kom der en del af, og her blev der »pruttet« om priserne. For
uden tøj havde de bændler, tråd og nåle. Det hele havde de i et blåt klæde 
over nakken. Ind imellem overnattede en vagabond i udhuset, så var det 
godt vi havde hunden, sagde min mormor.

Senere blev vejen nærmest overtaget forår og sommer af søndags- 
gæster, der gik turen fra Skodsborg til Rungsted station. Jeg husker endnu 
en pinsedag omkring 1930. Det var en hel folkevandring, ikke mere end 
8-9 meter mellem hver gruppe, der gik med pinsefrokosten i kurve og ta
sker. De kønneste pladser i hegn og grøftekanter blev hurtigt optaget.

Historien om Dronning Caroline Mathilde på Frydenlund og kongens 
livlæge Johann Struensee fik jeg fortalt under en af mine utallige traveture 
i Trørød-skoven af min moster Rigmor'. Turene gik næsten altid den 
samme vej, hen ad Langagervej, ad stien over Langagergård og Linde
vangens marker, igennem leddet i skovbrynet, ned forbi Maglemosegård, 
hvor vi rundede Rævebakkerne, tværs over Nyvangsstien, der var den 
nærmeste vej til Vedbæk for Nyvangs beboere inden nuværende Gønge- 
husvej blev anlagt i 1933. Vejen gennem skoven var tit dårlig, så gik vi med 
træsko på, indtil vi nåede jernbanen, hvor vi skiftede til sko, mens træ
skoene blev sat bag et bestemt træ. Efter at have passeret Nyvangsstien gik 
vi videre mod vest, over Tjærevejen. Lidt efter kom vi til en kæmpehøj, 
hvor vi børn og unge kælkede fra, så snart sneen havde lagt sig. Vi kaldte 
kælkebanen for Hindbærkrattet. Efter at have gået endnu et par hundrede 
meter gik vi forbi to kæmpehøje, der lå tæt op ad hinanden. Da vi nåede 
skovbrynet mod vest, satte vi os på bænken, der stod på stengærdet, kun 
et par meter fra Mathi ldevej.

Moster Rigmor var ugift og ca. 40 år og havde altid tid til os børn, og



Tre generationer foran Kulmilehuset i Trørød ca. 1912. På bænken mormor og morfar Marie og Ole 
Nielsen, noget mærkede af årenes slid. Ved siden af med avis -  formentlig Nationaltidende -  sidder den 
velholdte gårdejer fra Elleslettegård, Maries lillebror Jens Jensen. Med barnevognen står Marie og Oles 
datter Elisabeth og hendes mand Waldemar Mather med deres datter Else. Bagved sidder den yngste af 
søstrene, Rigmor med nevøen Waldemar.

samtidig var hun en god fortæller. Vi havde lige sat os, da hun sagde: Her 
Werner -  her har Dronning Caroline Mathilde og Struensee kørt forbi i 
karet med kusk og to flotte heste, måske fire, ikke mere end tre meter 
herfra. De er kørt videre ned over Maglemose, op igennem Hulvejen i 
Østerskov, gennem Folehaven videre til Hirchsholm Slot. Struensee 
havde været en god mand for den almindelige borger. Loven om tryk
kefriheden fik Struensee indført, ligeledes fik han stækket den adelige 
magt. Parkerne i København fik han åbnet, Stavnsbåndet forsøgte han at 
ophæve, men det mislykkedes. Så henrettelsen af Struensee blev ikke den 
festdag, som mændene bag kuppet havde regnet med. Alt dette blev mig 
fortalt for snart mange år siden, jeg var rystet, som nu en 14-årig kan 
blive. Det hele, syntes jeg, var så tæt på, når jeg sad ved dronningens 
gamle kørevej.
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Men tilbage til Kulmilehuset omkring år 1900. Købmandsvarer og brød 
blev hentet i Trørød, og det var for det meste børnenes arbejde. Hele og 
halve rugbrød måtte de bære den lange vej. Turen gik ad Mathildevej og 
ud for Villa Knolden gik de videre ad Lindevangens markvej til Trørød. 
Varerne blev købt hos købmand Anders H.P. Larsen på Trørødvej. Når 
børnene gik forbi Lindevangen, mødte de tit den gamle fru Christoffer
sen -  »Christorsen«, som familien blev kaldt. Det fortaltes om hendes svi
gerfar Lars Cristoffersen, at når grevinde Danner kom ridende fra palæet 
på Skodsborg med sit følge og holdt stille uden for indgangen til Linde
vangen (ved nuværende sprøjtehus), kom den gamle bondemand Lars lø
bende for at lukke ledet op, mens han med sin lue i hånden sagde: »Javel 
hr. fru grevinde, javel hr. fru grevinde«.

Turen hjem med købmandsvarerne tog sin tid. En dag, da min mor og 
hendes lillesøster kom hjem fra en sådan tur, så de pludselig noget stort 
komme gående ad Caroline Mathildevej oppe fra Østerskov. En elefant, 
sagde min mor, det er en elefant. Begge børn styrtede ind til deres mor, 
»en elefant -  pjat med jer«, men da lænkelunden Tor gøede som en vild, 
måtte deres mor ud på vejen for at se. Jo  minsandten, det var rigtigt. Nu

Postkort fra ca.
1910. Anders P. 
Larsens kobmands- 
handel i Trørød re
klamerer med at 
være »Trørøds æld
ste købmandsfor
retning« på dette 
postkort, der natur
ligvis blev solgt i 
forretningen.
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Marie og Ole 
Nielsens 7 børn 
omkring 1912. Ba
gerst fra v.: Char
lotte (min mor), 
Anna, Elisabeth og 
Aage. Forrest fra v.: 
Rigmor, Johannes 
og Agnes. Fotogra
fiet er manipuleret, 
idet Agnes og Aage 
er »indsat« ved 
hjælp af andre foto
grafier. Aage var 
syg på dette tids
punkt, og Agnes 
opholdt sig i Ame
rika.

kom en af vogterne løbende og bad, om de ikke ville lukke hunden ind, så 
ikke elefanten blev urolig. Sporene, hvor den havde gået, blev vist frem 
når de havde gæster, og ingen måtte ødelægge dem. Elefanten tilhørte 
vistnok den excentriske bankmand, etatsråd Glückstadt på Carlsminde i 
Søllerød.

Lige før århundredskiftet emigrerede en af Ole og Maries døtre, Agnes 
og hendes mand Peter Koch, til Amerika. Flere i slægten fulgte efter, da det 
begyndte at gå godt derovre. Min mor blev forsøgt lokket til Amerika af 
hendes søster Agnes. Agnes skrev i 1912 »jeg har en kæreste til dig, en rig
tig sød mand«, men da havde min mor så småt lært min far at kende. To 
andre, der rejste var min morfars niece Henriette og hendes mand Valde
mar. Det gik dem godt, og efter en del år kom de hjem og købte Kildeøen 
på Dyrehavsbakken ved Klampenborg.

Min mor Charlotte kom i den nye skole i Vedbæk, der var blevet bygget 
på Trørødvej i 1903. Førstelærer Mørch kunne hun ikke lide, da han altid 
gik og prikkede eleverne i nakken med sin våde pibespids. Hun gik ud af 
skolen i 1906. Hendes lillesøster Rigmor forlod Vedbæk skole i 19 11. 
Charlotte og Rigmor var de to sidste skolesøgende børn i hjemmet



Huset i Nyvang

Ole Nielsens død

Efter konfirmationen i Søllerød Kirke fik min mor Charlotte plads hos 
forpagter Larsen på Maglemosegård, hvor hun hver morgen og aften 
måtte malke 12 køer, vaske spande og junger, desuden hjælpe til ude og 
inde. Heldigvis var der ikke langt hjem til mor og far i Kulmilehuset på 
Caroline Mathilde Vej, så når arbejdsdagen var overstået, løb hun tit 
hjem, en tur på et kvarters tid.

1913 døde Ole Nielsens faster Olivia Andersen på Marievej nr. 10 i Ved
bæk. Med arven fra hende på 2.311,33  kr. blev Ole Nielsen og hans kone 
i stand til at købe det hus, der i dag ligger på Langagervej nr. 9 i Nyvang
i det nordlige Trørød. Huset kaldte de Wiglarslyst efter slægtsgården i 
Smidstrup.

Ægteparret Ole Nielsen fik nu rigelig plads, og mange gæster kom der 
fortsat. Foruden deres egne børn, kom søskende, niecer og nevøer fra 
Trørød og Vedbæk på besøg. Det var gemytlige mennesker, så der blev 
sunget og fortalt historier, særlig min morfars mange historier gjorde 
lykke både de »rigtige« og de opdigtede. Men penge skulle der til, så da 
krigen begyndte i 1914, gik han stadig på havearbejde, men ikke længere 
end til Vedbæk. Han var nu 65 år og godt slidt ned af sit hårde arbejdsliv.

1921 kom elektriciteten til Nyvang, og kort efter blev der indlagt vand. 
Det betød, at mange petroleumslamper og andet ragelse havnede i brøn
den, da den skulle dækkes til. Dette med at trykke på en knap, og så var 
der lys, selv i krogene, var en hel sensation i de små hjem. Min mormor 
var i begyndelsen bange for elektriciteten, man kunne blive slået ihjel, 
sagde hun, så hun lod andre tænde for sig. Samtidig forsvandt mørk
ningstimen (den blå time), hvor først børnene og siden børnebørnene lå 
på gulvet og lyttede, når de gamle fortalte om før i tiden eller sang nogle 
af de utallige sange »Mallebrok er død i krigen i 1864« eller »har I læst i 
Berlingske avis« og »Dengang jeg drog afsted«.

1922 kom datteren Agnes og hendes mand Peter Koch samt deres fire 
børn hjem på ferie fra Amerika i tre måneder, og det blev en uforglem
melig sommer. Med mange gæster og familiebesøg.

En vinteraften med snestorm i 1923 blev min morfar Ole Nielsen sløj, 
han gik i seng, og da hans kone kom op en time senere, lå han og rystede 
af kulde. Han fik det ene varme omslag på brystet efter det andet, men lige 
meget hjalp det. Mens den yngste datter sad hos ham, løb min mormor 
over og vækkede mine forældre, der boede i nr. 13, men inden de kom til
bage var Ole Nielsen død. Han blev begravet på Søllerød kirkegård, grav
plads nr. 6, et familiegravsted nær kirken. Hele den store familie samt ven
ner var samlet i Søllerød Kirke. Bagefter samledes alle på Søllerød Kro.

Den ugifte datter Rigmor flyttede nu hjem og passede sin mor. Marie
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Konfirmationsbil- 
lede fra 1906 af min 
mor Charlotte 
Nielsen. Mor blev 
konfirmeret i Sølle
rød Kirke, der 
endnu på den tid 
var sognekirke for 
hele egnen. Først i
1923 blev kapellet i 
Vedbæk ophøjet til 
sognekirke for ky
stens folk.
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Familiesammen
komst foran Wig
larslyst i Nyvang, 
sommeren 1922. 
Fotografiet er opta
get i forbindelse 
med Agnes og Pe
ter Kochs besøg fra 
Amerika i 1922.
Det er de stolte 
bedsteforældre, 
Marie og Ole Niel
sen i døren. I ræk
ken foran står deres 
voksne børn og svi
gerbørn. Mine for
ældre Charlotte og 
Laurits Nielsen står 
yderst til højre. Ved 
siden af dem Elisa
beth og hendes 
mand Waldemar 
Mather. Dernæst i 
midten festens ho
vedpersoner, Ame- 
rika-farerne Agnes 
med hoved på skrå 
og hendes ameri
kansk udseende 
mand, Peter Koch. 
Yderst til venstre 
står de ugifte sø
skende Johannes og 
Rigmor Nielsen.





Mormor, Marie Nielsen 
fotograferet ca. 1930.

døde i 1933, 77 år gammel. Hun var blevet indlagt på Gentofte Sygehus 
af læge Michael Philipsen i Vedbæk, men døde efter nogle få dage.

Rigmor Nielsen overtog herefter huset på Langagervej 9, hvor hun 
boede indtil 1978, da hun flyttede på plejehjemmet Frydenholm i Ru- 
dersdal. Her døde hun i 1979 og blev begravet i familiegravstedet på Søl
lerød Kirkegård. Huset på Langagervej 9 blev solgt i 1978 til John An
dersen. Samtidig blev der udstykket en grund fra baghaverne af Lang
agervej nr. 9 og nr. 1 1 . 1 dag ligger der således tre huse på den jord, som 
Ole Nielsen købte i 1913.

N O T E R

1 Dagmar Hansen (1871-1959) var i National-varieteen den ubestridte stjerne i 
1890’erne, bl.a. med »Oh Dagmar«-visen.

2 Gentofteulykken er den alvorligste ulykke i dansk jernbanehistorie. Den indtraf 
søndag den 1 1 .  juli 1897, da et ventende tog på Gentofte Station, fyldt med ud- 
flugtsgæster, kl. 23.30 blev påkørt af et gennemkørende særtog mod Køben
havn. 40 omkom og der var 140 tilskadekomne. Blandt de omkomne var Dag
mar Hansens mor.
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Glimt af »Skovhuset«s historie
A f Christian Schultz

Bondelandet

»Skovhuset« på hjørnet a f Kirkestien og Attemosevej var en a f det ældre Sølle- 
røds mange anseelige ejendomme fra de første udstykninger a f landbrugsjorden 
begyndte i 1890 ’erne. Husets historie er på mange måder typisk for egnen, og den 
følgende beskrivelse er oprindelig blevet til afveneration for stedet og dets beboere.

Foifatteren er født 1929, har indtil maj 2000 boet i Søllerød, er civiløkonom,, 
tidl. direktør.; nu pensionist. Medredaktør a f »Træk a f Birkerød sogns historie« 
(Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 1979), medredaktør og -forfatter 
a f bogen »Omkring Birkerød Kirke« (BLFA 1980) og foifatter a f »Muldets 
fi'ænder -  lidt om min skoletid i Nærum i trediverne« (Søllerødbogen 1994) og 
forfatter a f »Non scholae eller Den uartigste dreng -  erindringer fi'a Holte 
Gymnasium 1939-1946« (Søllerødbogen 2000).

D E T  G A M L E  B O N D E L A N D

Når man for ikke så længe siden kom asende på cykel eller til fods op ad 
Attemosebakken fra nord og efter et kig til højre over Attemosegårdens 
marker og Kirkeskoven fulgte vejens venstresving, blev man belønnet for 
anstrengelserne. Vejstrækningen fra Gammel Holte til Søllerød er i sig 
selv en af de smukkeste i Nordsjælland, og landskabet er bevaret nogen
lunde, som det var i århundreder. Men her, ved indkørselen til Søllerød, 
var den første ældre bebyggelse, man mødte, den venlige hvide ejendom 
med den kønne gårdsplads og de statelige træer, »Skovhuset«, Attemose
vej 51. — Nu endnu en af Søllerødegnens forsvundne herligheder.

Men stedet er jo, som de fleste i området, til syvende og sidst gammelt 
bondeland og har en historie at fortælle tilbage i tiden, til dengang area
let var den bare mark eller endda den udyrkede skov. På en måde hviler de 
gamle bondeslægters ånd uanfægtet over regionen, og her langs den 
nord-sydgående oldtidsvej, der i dag kaldes Attemosevej, var det Attemo- 
segården og Fogedgården, der lagde jord til den nyere bymæssige be
byggelse.

Af Markbogen, 1682, for Søllerød Sogn, der blev udarbejdet som et 
forarbejde til Christian 5.s matrikel 1688, fremgår det, at Søllerød by den
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De første 
landliggere

Sophie Amalie -  
enkedronningen

gang for godt 300 år siden havde fem gårde.1 Den største af gårdene var 
på omkring 68 tønder land og privatejet. Det var stamgården til Sølle- 
rødgård og dermed til det første Søllerød slot 1742. Den ejedes af lands
dommer Ulrik Luft, der gerne ville have været borgmester i København, 
men ikke blev det.

En anden privatejet gård tilhørte ham, der blev Københavns overborg
mester, Peder Resen, og den menes at være forgængeren til Carlsminde. 
Resen kan siges at være Søllerøds første egentlige landligger. Han taler 
ikke meget om sig selv i sit livsværk, Atlas Danicus, som for en del gik til 
under Københavns brand i 1728, men han nævner dog, at »I det samme 
sogn har jeg, som har skrevet dette, et yndigt hus, der ligesom er mit Tu- 
sculanum, hvor jeg, træt af hovedstadens besvær, plejer at leve en tid lang 
om sommeren for at søge hvile«.

Endnu en forfatter boede på et mindre landsted i Søllerød i slutningen 
af 1600-tallet: Matthias Moth, oversekretær i danske kancelli, hvilket kan 
sidestilles med at være indenrigs- og justitsminister for Danmark og 
Norge, medlem af Højesteret, og dertil postdirektør.2 Men han er nok 
mest kendt for at have udarbejdet den første danske ordbog, der ganske 
vist aldrig blev trykt, men har været en vigtig del af grundlaget for talrige 
senere danske ordbøger, derunder den store »Ordbog over det Danske 
Sprog«.3 De prominente landliggere viser, at Søllerød By allerede kort ef
ter enevældens indførelse 1660 var blevet en af det ny borgerskabs som
merbyer uden for hovedstaden.

Byens næststørste gård, når det som her gælder jordtilliggendet, var 
imidlertid Præstegården på 56 tønder land. Den tilhørte sammen med 
kirken enkedronning Sophie Amalie. Størstedelen af Søllerød Sogn var 
fæstejord under kronen og hørte nærmere bestemt under hovedgården 
Dronninggård, som Frederik III i 1661 havde oprettet til sin hustru. På 
Dronninggård legede hun bondepige, som Marie Antoinette gjorde det i 
Trianon 120 år senere. Hun var, som hoffet i det hele taget, ekstravagant 
og lidet elsket i Danmarkshistorien. Frederik III havde indrettet Frede- 
riksdal til sin sommerbolig, så ægtefællerne har kunnet gøre hinanden vi
sitter på landet.**

Sognets samlede dyrkede jord var sidst i 1600-tallet omkring 1.300 tøn
der land, og indtil udskiftningen havde hver af byerne deres jord fordelt 
på 3 vange, der på omgang brugtes som rugvang, bygvang og fælled (græs
vang). Søllerød bys vange var Skovhugvangen mod øst, Mellemvang mod 
syd og Geelsvang mod vest.

Skovhusets senere matrikelnumre 4 æ og 4 0 har sandsynligvis hørt til 
Skovhugvangen. Om vangenes præcise indbyrdes grænser oplyser Mark



Engbund og 
græsningsværdi 
for høvedeme

Attis mose

Landboreformeme

Udskiftningen

Den nye matrikel

bogen, at »Skovhugvangen strækker sig mod syd til Mellemvangen«. Kir
ken havde sin egen skov i Skovhugvangen, der i store træk strakte sig fra 
Klokkerhuset i vest til Degnemosen i øst og fra Attemosen i nord til Næ
rum kirkesti i syd. Skovhugvangen fik senere navnet Kirkeskovsvangen.

De enkelte vanges engbund var i Markbogen takseret i læs godt hø og 
læs dårligt hø, det sidste betegnede mosefoder. Når præsten og klokkeren 
havde fået deres fra Kirkeskoven, var resten af Skovhugvangen takseret til 
1 6 læs. Vangenes græsningsværdi, når de hvert tredie år blev udlagt til fæl
led, var også vurderet, og her ansås Skovhugvangen at kunne føde 60 hø
veder. Et høved var et stort husdyr, hest eller ko, mens smådyrene svin, 
der ikke havde vor tids baconformat, får og gæs gerne regnedes for en fjer
dedel af et høved. Kirkeskoven var beregnet til at kunne føde otte svin 
med sin olden. Udover oplysningerne om engbund og græsningsværdi 
fortæller Markbogen om de enkelte vanges ejendommeligheder. Om 
Skovhugvangen nævnes, »at der findes en bakke, kaldet Attemose Bakken, 
som Holte Bymænd (dog) kalder Høliunge Bakken (Hølyngbakken), 
hvorom Holte Bymænd med de af Søllerød har haft tvistighed, hvilken 
tvistighed d. 13. januar 1681 er afgjort således, at Attemose Bakken er til
dømt Hr. Landsdommer Ulrik Luft og hans Medinteressenter« (altså de 
øvrige jordejere i Søllerød by). »Om det bliver dyrket og pløjet, kunne det sås 
to Aar og hvile i fire Aar og siden blive god Havrejord«. 5

Tørvemoserne var fælleseje. Der var to i Skovhugvangen, den ene ved 
Store Aagelunds Agre, som ellers ikke kendes fra noget landkort, den an
den ved Attemose Bakke. Navnet Attemose kommer formodentlig af 
mandenavnet Atti, Attis mose, og har da samme oprindelse som stednav
net Atterup, hvoraf der alene på Sjælland findes fire. Kornet fik bønderne 
i Øverød og Søllerød byer malet i Fuglevads Mølle.

I 1700-tallets sidste halvdel foregik der store omvæltninger i de gamle 
landsbysamfund. Søllerød-bønderne blev arvefæstere i 1766, hvilket i 
praksis betød selveje, og årtierne omkring 1800 stod i de store reformers 
tegn: bondefrigørelsen, udskiftningen, vejforordningen og skolerefor
men.

Udskiftningens praktiske grundide, at bondegårdenes jorder skulle 
samles og bonden helst flytte ud og bo på sin jord, gjaldt naturligvis også 
i Søllerød landsby. Den enkelte ejendoms spredte jorder blev omfordelt 
og samlet, i princippet som en stjerneudskiftning.

Der var efter udskiftningen et udtalt behov for en ny matrikulering. 
Den blev sat i gang 1805 og afsluttedes i 1844 og kaldes Matriklen af 
1844. Det var egentlig først med dens mere præcise opmålinger, at man 
fik overblik over, hvordan udskiftningen var forløbet, for desværre er der
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Stamparceller ved udskiftningen 1811
------------------ ejerlavsskel

------------------  ejendomsskel

■  bygninger 1811 
□  bygninger senere end 81 I 

I : Søllerød Slot 2: Præstejorden (= Præstegården)
3: Arnegården 4: Fogedgården
5: Ørholm gård 6: Attem osegård
7: Carlsm inde

ikke bevaret udskiftningskort for Søllerød by, som dem vi kender fra Ved
bæk, Nærum og Trørød.6

To af de gamle gårde havde da etableret sig ude på marken. Udflytterne 
var Arnegården (matr. nr. 3) og Ørholm Bondegård (matr. nr. 5). Dertil
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kom Attemosegård som en nydannelse (matr. nr. 6). Inde i landsbyen lå 
Søllerødgård (matr. nr. i) og Fogedgården (matr. nr. 4) sammen med Præ
stegården ved siden af kirken. Præstens jorder (matr. nr. 2) rakte fra Kon
gevejen til Nærum. Dens østlige jorder blev solgt i 1827 som en ny ejen
dom »Kofoedsminde«, mens dens vestlige jorder efterhånden blev udlagt 
til den stadigt voksende kirkegård. Fogedgårdens jorder grænsede op til 
Attemosegårdens. De spidsede til i retning mod landsbygaden i Søllerød 
og strakte sig herfra mod øst langs kirkestien mod Nærum.

Skoven var en indgroet del af landskabet og blev også opmålt og ud
skiftet, således at arealer, der i fremtiden skulle tilhøre bønderne, kunne 
separeres fra kongens skov. Det kaldtes derfor skovseparationen. Skov, 
som bønderne afstod til kronen, blev betalt med et nedslag i hartkornsan- 
sættelsen eller med penge, f.eks. til flyttehjælp, og skov, der blev udlagt til 
agerland, blev lagt ud som sådan og overtaget af en bonde.7

Omfordeling af de jorder, som generationer af bønder havde levet på 
og af, eller som havde tilhørt fællesskabet i form af overdrev eller skove, 
var en vanskelig affære. Attemosegården blev til som løsningen på et af 
puslespillets mange problemer.

En husmand og hjulmand Lars Jensen fra Nærum skulle efter planen

Albert Kongsbak: 
Udsigt fra Attemo
segårdens marker 
mod GI. Holte,
19 19 .1 forgrunden 
Attemosegårds byg
ninger. Bagved ses 
Attemosevejs bug
tede forløb gennem 
det skønne land
skab. I det fjerne 
anes forskellige 
bygninger i GI. 
Holte. Maleri på 
Søllerød Museum.

Attemosegårds
tilblivelse
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Tørvemosen

Middelaldervejens
undergang

overtage en jordlod, der var blevet udlagt som agerjord ved skovsepara
tionen. Det var han sådan set indforstået med, men ville så også drive sine 
Nærumjorder derfra. Det krævede imidlertid, at han havde forbindelse 
mellem de to besiddelser i form af en kørevej på 600 meter hen over de 
arealer, der tilhørte bonden Anders Andersen i Nærum. Det kunne An
ders ikke kapere, medmindre han fik 8 rigsdaler om året i erstatning, som 
han påstod det ved en åstedsforretning 18. okt. 1781. De to landvæsens- 
kommissærer, som havde til opgave at få mønstret på plads, Johan Drew- 
sen fra Papirmøllen og birkeskriver Niels Sundby fra Ballerup, gjorde en 
lang snak kort: Lars Jensen blev flyttet ud på sin nye jord og fik den sam
let under matrikel nr. 6 »fra den såkaldte Atte Mose, langs med Thorsdam 
og Nærum Markers Vestside...plus noget Eng i Atte Mose«.8 Dengang 
hed Attemosevej »Holte Land Vey« -  med Holte mentes Gammel Holte. 
Vejen løb da neden for bakken langs skoven. Den blev først flyttet op på 
sin nuværende afsats sidst i 1850erne.

Disse begivenheder foregik i begyndelsen af 1780’erne. Lars Jensen 
nye ejendom blev til Attemosegård, matr. nr. 6 af Søllerød by i henhold til 
1844-matriklen. Lars Jensen var ved overtagelsen omkring 35 år, hans 
kone Anne Pedersdatter omkring de 30, og de havde sønnen Peder, da de 
flyttede ud på det nye sted.

Ejendommen blev også tilført små 27.000 kvadratalen eller knap 7.000 
kvadratmeter eng- eller mosejord lige op til Holte-Nærums markskel i 
nordøst. Det er sandsynligvis den føromtalte tørvemose ved Attemose 
Bakke, der ved matrikuleringen blev tildelt nr. 1 1 .1 dag er der her et vand
hul med et rigt fugleliv, og man passerer det på venstre hånd, når man 
spadserer ad de grønne stier fra Attemosevej mod Kirkeskoven.

Naboen Anders Andersen var tung at danse med. Han krævede et bedre 
hegn mellem sine lodder ved Kirkestien og Lars Jensens nye ejendom; 
men her forklarede skovvæsenet ham tålmodigt, at »langs bemeldte Skel 
ligger en bred Stenbro, som kaldes Kong Valdemars Vej (og da) koster det 
Anders Andersen og de 2e øvrige benævnte Mænd kun liden Umage og 
Bekostning at benytte sig af den gode og bekvemme Lejlighed til et for
svarligt Stengærdes Opsætning...«. En sjælden bevaret middelaldervej gik 
her sin undergang imøde.9

Al denne ommøblering i samfundet krævede vejforbedringer. Vejfor
ordningen fra 1793 forlangte, at man skulle sætte de gamle veje »i no
genledes fremkommelig Stand«.10 Forordningen indeholder et længere 
afsnit om kirkestierne. Amtmanden var den ansvarlige for vejenes farbar
hed, men efter indførelsen af det lokal selvstyre i 1842 blev dette ansvar 
snart overdraget til de lokale forvaltninger.
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Stieme slås for 
livet

Kirkestien

A tt emose gårdens 
første slægt

Den nye vejlov påbød, at kirke- og skolestierne skulle have en bredde på 
mindst i alen (=62,7 cm). Det viste sig vanskeligt at håndhæve autoriteten 
ikke alene vedrørende vedligeholdelsen, men opretholdelsen af stinettet i 
det hele taget. Men for den, der stod midt i dagens arbejde og dyrkede 
jord på begge sider af en tilfældig færdselsåre, vejede sliddet med at løfte 
f.eks. en hjulplov, der blev trukket af fire heste, tungere end hensynet til 
en sølle sti. Kirkestien fra Nærum til Søllerød har gennem tiderne måttet 
kæmpe bravt for sin overlevelse."

På en strækning midtvejs mellem Nærum og Søllerød faldt stien sam
men med en vejstump, der i vestenden rakte en arm mod nord og dermed 
forbandt trafikken med Attemosevej. Vejstumpen fik siden navnet Kong 
Valdemarsvej og skulle få betydning for den senere udparcellering af area
lerne. Navnet var givetvis inspireret af navnet på det gamle vejstykke, som 
førnævnte Anders Andersen blev opfordret til at tage sten fra, og som en 
romantisk tradition -  også på Søllerødegnen -  forbandt med Kong Val
demar Atterdags ridt fra Vordingborg til Gurre. I dag ligger både vejen og 
gærdet dybt i mulden under de højtliggende ejendomme vis-a-vis Atte- 
mosegård.

Sogneforstanderskabet, som senere blev til sognerådet, udformede i 
1850 et gangstiregulativ, hvor gangstierne fra Søllerød gennem Nærum 
og over »Agershvile Mark« til Vedbæk stod øverst. Efter loven skulle sti
erne have en bredde af mindst 1 alen; men sognerådet var ikke småligt og 
udlagde flere steder mere end det dobbelte af den faktiske bredde. Det 
måtte jo give ballade.

For eksempel indsendte »Enken Lars Johansens« fra Fogedgården et 
andragende om, at stien mellem Nærum og Søllerød over hendes jorder 
må blive ansat til 1 alen, da den aldrig har været bredere, og ikke 3 alen 
som anført i regulativet. Det blev bevilget.12

Tilbage til hjulmand Lars Jensen, som nedsatte sig på Attemosegården. 
Han og hans familie er med i den første folketælling i 1787: »Lars Jensen, 
Bonde, Huusmand og Hiulmand, Gift, 43 Aar, Anne Peders-Datter, 
Madmoder, 36 Aar og Børn Peder 8, Jens 5 og Ellen 2 Aar. Tienestefolk 
Niels Gregoriusen, 15 og Anne Fugl 17 Aar«.

I folketællingen 1834 var Lars borte, Ane Pedersdatter var enke og le
vede af sin jordlod, hun var da 83 år gammel. Sønnen Peder optræder ikke 
i tællingen, men broderen Jens har overtaget hvervet som hjulmand, han 
var da 52. Søsteren Ellen boede hjemme, og der boede endnu en voksen 
søn på gården, den 42 år gamle Lars. Det må være gået dem godt på den 
nye gård, eftersom der var tre voksne tjenestefolk på ejendommen.

I tingbøgerne fik Lars Jensen indført sin adkomst så at sige med til



Fogedgården

bagevirkende kraft, da matriklen af 1 844 oprettes: »til Oplysning om at 
Hjulmand Lars Jensen i sin Tid har købt og som Eiendom i over 20 Aar 
har besiddet 1 Tdr. gl. Hartkorn af den Lars Hansen forhen tilhørende 
Gaard i Søllerød som siden er bleven solgt til Sønnen. 2. Marts 1801«. 
Det er tilsyneladende først registreret efter Lars Jensens død omkring 
1830. Bedre sent end aldrig, og der skal jo være orden i sagerne.

Først i oktober 1836 er der en udskrift af skifteprotokollen i boet efter 
Lars Jensen, man har ikke forhastet sig, men ejendommen tilhører nu 
sønnen Anders Larsen. Han lever en halv snes år endnu, gifter sig åben
bart aldrig, og i 1845 tinglyses ejendommen i børnenes (dvs. Lars Jensens 
øvrige børns) navne, Jens, Peder og Ellen, som nu må være 63, 66 og 60 
år gamle. De er også ugifte. Det fremgår ikke, om Peder atter er hjemme 
på Attemosegård, men ved samme lejlighed gav han sine medarvinger 
skøde på sin andel.

På dette tidspunkt lakker det mod enden med den første families be
siddelse af gården -  der var vel ingen arvinger til at overtage den. I som
meren 1849 solgte Jens og Ellen til Anders Nielsen, der siden ejede går
den i 42 år. I sine sidste år på Attemosegården erhvervede han naboejen
dommen Fogedgårdens jorder, der som nævnt efter udskiftningen 
grænsede op til Attemosegårdens arealer.

Derfor skal nu kort fortælles om Fogedgården, matr. nr. 4 af Søllerød 
By. Selve gården blev, som nævnt, på sin plads inde i Søllerød by, hvor 
nogle af dens bygninger den dag i dag ligger smukt vedligeholdte ud til 
Søllerødgade mellem »Olufshøj« og »Carlsminde«. Gården ejedes i be
gyndelsen af 1800-tallet af Johan Otto Petersen, og den første adkomst, 
der nævnes i tingbogen efter 1 844-matriklens oprettelse, er et »Skjøde fra 
Skifteforvalteren i Boet efter afgaaede Gaardmand Johan Otto Petersen 
og efterladende Hustru Ane Catterine Hansdatter til Sønnen Lars Johan
sen tinglæst 13 Jan 1827«. Det er egentlig først fra Lars Johansens tid, at 
navnet Fogedgården optræder, det var nemlig ham, der blev sognefoged.

Efter Lars Johansens død i 1868 -  han forblev altså næsten 40 år på går
den -  hensad hans enke Grethe Hansine Hansen i uskiftet bo til sin død i 
1884 og kom således selv til at bo på Fogedgården i 57 år, mere end to 
menneskealdre. Det praktiske tog sønnen Christian Larsen sig af, også 
sognefogedhvervet. Det blev derefter hendes og Lars’ døtre, Ane Bodil 
Larsen og Birthe Hansen, enke efter viktualiehandler J.H . Hansen, der 
arvede gården med hver sin halvdel, mens Christian fortsatte med at be
styre den. Han blev måske tilgodeset for sin arv på anden måde.

I 1889 solgte døtrene gårdens jorder til gårdejer Anders Nielsen på At
temosegården. Christian Larsens bestyrerhverv var dermed forbi, og han
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Malerinden Ludovica Thornam (1853-1896) har malet dette dejlige billede fra en gudstjeneste i Søllerød 
Kirke 1890. I forgrunden sidder sognefogedens, Christian Larsen og Bodil Larsen. På bænken bagved 
sidder konsul P. Hansen fra Søllerød Slot. Pastor Wedel er ved at skridte frem mod alteret, mens en gam
mel kone haster frem mod kirkedøren for ikke at komme for sent til gudstjenesten. Over bænkene t.v. be
mærkes baroktidens orgelpulpitur placeret i kirkens vestligeste hvælv. Maleri på Søllerød Museum.



Den sidste bonde

P. C. Ibsens sønner

flyttede til Mothsgården. Han fortsatte med at være sognefoged, mens sø
strene boede deres tid ud på Fogedgården, som den herefter bestandigt 
kom til at hedde.13

Bodil Larsen døde i 1921, og hendes halvdel overgik til søsteren Birthe 
Hansen. Efter hendes død arvede hendes datter Ane Margrethe ejen
dommen, som hun beboede til sin død i 1952, fra 1926 dog som lejer. Det 
var ejeren af nabohuset Olufshøj siden 1916, dr. med. O. Jersild, der var 
den ny ejer. Hans søn komponisten Jørgen Jersild ejer fortsat Fogedgår
den, mens Kirsten Jersild har overtaget Olufshøj efter faderen, overlæge 
PM. Jersild.14

Efter frasalget i 1889 var Fogedgården jordløs. Det kan opfattes som et 
varsel om, at villabyen stod i begreb med at holde sit indtog i Søllerød.

Anders Nielsen og Kristine Marie født Poulsen var fra sommeren 1849 
til vinteren 1889-90 manden og konen på Attemosegård, der det sidste 
halvandet år omfattede både matr. nr. 6 og matr. nr. 4 af Søllerød By.

Anders Nielsen var født 1819 og blev således gårdmand som trediveårig 
og en meget fremtrædende mand i sognet, brandfoged, medlem af sund
hedskommissionen og af sognerådet.151 de sidste år ser det ud til, at han 
belånte ejendommen med over 50.000 kr., men der blev endda plads til en 
aftægtsydelse til ham og hustruen Kristine Marie født Poulsen, da de 
solgte i 1891.

L A N D B R U G S J O R D E N  B L I V E R  T I L  V I L L A G R U N D E

I 1891 blev grundene, matrikelnr. 4, 6 og 1 1  af Søllerød By købt af en kas
serer J.R . Hansen, der også overtog en parcel matrikelnr. 5 c i Lundtofte. 
Hans hensigt med købet kan ingen jo gennemskue hundrede år efter, men 
det ligner ikke meget kærlighed til landbruget, at han tre år senere solgte 
til den kendte jordspekulant A.E Ibsen, hvis mening med tilværelsen sy
nes at have været opkøb af bondegårde og udstykning af dem til bygge
grunde -  hele villakvarterer.

Grosserer A. F. Ibsens farfar havde været søartilleriløjtnant, men det var 
faderen (Peter Christian Ibsen 1800-1865), der lagde grunden til famili
ens velstand.16 Han var oprindelig mastemager ved orlogsværftet på Hol
men, men oparbejdede senere en anselig tømmerhandel, der fortsattes af 
sønnerne Carl Ludvig Ibsen og Adolph Frederik Ibsen, indtil den om
kring 1900 gik op i Københavns Trælasthandel.

Både Carl Ludvig og Adolph Frederik satte deres betydelige formue i 
omfattende arealer i Københavns nabokommuner. Her på egnen ejede 
Adolph Frederik således på forskellige tidspunkter Holtegaard (den
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»røde« Holtegård i Gammel Holte), Paradisgården, Arnegården, Ko- 
foedsminde og -  Attemosegård. Det er lidt uklart, hvem af brødrene der 
på et givet tidspunkt ejer hvilke af deres mange gårde i Søllerød, Gentofte, 
Hellerup og Taastrup, men det var i henhold til tingbogen Adolph Fre
derik, der den 31. januar 1894 købte Attemosegård.

A.F. Ibsen nåede næppe at se nogle af grundene bebygget, for han døde 
som 60-årig i 1899 og overlod det videre arbejde til broderen. Efter at 
store fortjenester på udstykningerne var indkasseret, blev resten af ejen
dommene i 1916  overdraget til A/S De Ibsenske Grunde.

C.L. Ibsen kaldte sig proprietær, det er jo heller ikke overdrevet. I fol
kemunde hed han faktisk »den rige proprietær Ibsen« i modsætning til 
»den fattige Ibsen«, broderen, der havde vist sig kun at eje 2 millioner. 
Ved Carl Ludvigs død i 19 17 kunne det nemlig, meget mod hans vilje, 
ikke længere skjules, at han og hans hustru efterlod sig en formue på 8,6 
millioner kroner, svarende til mindst 300 millioner nutids-kroner.17 Brød
rene Ibsen er begravet på Søllerød Kirkegård med udsigt over Søllerød 
Sø. To monumentale obelisker, symboler på bestandighed og styrke, står 
på deres gravsted.18

Det var Adolph Frederik Ibsen, der i 1890’erne overlod til landinspek
tør Birk og overretssagfører Ivan Hartvigson at planlægge og realisere ud
stykningen af Attemosegårds jorder inklusive de tilkøbte jorder fra Fo
gedgården. Det drejede sig i store træk om arealerne syd for en linie fra 
Kirkestiens begyndelse ved Søllerødvej i vest til Attemosevej og videre ad 
Attemosevej til Langkærgårds skel i øst.'9

Ibsen forstod professionelt, at det var nødvendigt med veje, kloakering 
og anden infrastruktur til de villagrunde, han ønskede at etablere. Som 
terrænet lå, var den eneste adgang til arealet syd for Attemosevej det san
dede spor op ad skrænten fra Attemosegård, den føromtalte nordlige arm, 
der førte op til Kirkestien eller rettere til den primitive vejstump, den her 
udgjorde.

Til en begyndelse anlagde Ibsen på grundlag af vejstumpen den østlige 
del af Kong Valdemarsvej, dvs. strækningen fra den nordlige arm og østpå 
mod Nærum, til Tovesvej. I realiteten var det Kirkestien, han macadami- 
serede, og det var på kanten af selvtægt. Men han nåede dog at rette en 
smule op på situationen. Efter at flere af grundene var solgt, fik han sog
nerådet med på en deklaration, »at den på højre (sydlige) Side a f den nye 
Vej...nn anlagte Gangsti a f 3 'A Alens Bredde skal træde i Stedet for den...hidtil 
værende Skole- og Kirkesti, hvilken herefter nedlægges, og skal den nævnte 
Gangsti bevares som Skole- og Kirkesti til alle Tider«.10

Den dag i dag ligger denne juridiske Kirkesti trygt under asfalten på den
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io meter brede vej. Deklarationen blev først tinglyst 1897, men var al
lerede indgået i de stipulerede auktionsbetingelser i 1894. Den sandede 
forbindelsesvej, den nordlige arm, eksisterer den dag i dag som en meget 
diskret sti.

Da den resterende vestlige del af Kong Valdemars Vej blev anlagt fra 
den nordlige arm til Attemosevej i 1918, gik det endnu værre, og det var 
fortsat den værgeløse Kirkesti, der måtte holde for. Nu var der imidlertid 
ingen Ibsen til at redde situationen, for den sidste af brødrene, Carl Lud
vig, var død året før. Salgsvilkårene for de vestlige parceller levnede her 
kun plads til 8 meters vejbredde, og hvis der også skulle være gangsti! Her 
hviler da under asfalten det kompromis, man nåede frem til: 2 a\en ju ri
disk Kirkesti, tilmed i den nordlige vejside.21

På strækningen fra Attemosevej til Søllerødvej oplevede Ibsen i halv
femserne sin sidste kontrovers med Kirkestien. Ud fra sin egen deklara
tion vedr. den østlige del af Kong Valdemars Vej gik han som en selvfølge 
ud fra, at stien langs Kirkeskoven også skulle være 3 lA alen, men her reg
net fra skovens stendige. Hverken Ibsen eller hans prokurator kendte 
imidlertid 1700-tals lovgivningen. Rentekammeret -  Staten -  havde ved 
skovseparationen i 1778 nøje instrueret om, hvordan skovene skulle af- 
grænses. Der skulle etableres skovdiger 2 'L alen inden for skovens skel, og 
74 alen uden for skovdiget skulle graves en 2 74 alen bred og 1 'h alen dyb 
grøft. Et dige og en grøft helt klart defineret.22 Af Ibsens 3 'A alen lå de 2 Vi 
alen således på statsskovens jord, hvilket efterlod 1 alen til Kirkesti. Ikke 
meget plads for en spadserende Søllerødborger i sommertiden.

Faktisk havde sognerådet jævnligt forsøgt at håndhæve reglerne om 
dige og grøft, men det kom sjældent længere end til skrivebordet, og kon
frontationen mellem Statsskovens tohundredårige rettigheder og grund
ejernes nyligt tinglyste rettigheder kom i nogen grad bag på de folke
valgte.

Tingene skal jo fungere, og selv om det ikke havde meget med virke
ligheden at gøre, tilbød sognerådet at regulere og anlægge stien »3 Alen 
bred beliggende 3V2 Alen udfor Stengærdet med i'A Alens Grøft mellem 
Gærdet og Stien«.2? Resultatet blev, at grøften, i det omfang den ikke al
lerede var taget ind til kartoffeldyrkning og lignende, med kommunens 
velsignelse blev fyldt op og erstattet a f -  Kirkestien. Som derved blev flyt
tet ind på Statsskovens grund, hvor den ligger i dag. Om Kirkeskovens 
ejer, Staten, nogensinde blev spurgt er højst tvivlsomt.

Stibredden på 3-3V2 alen generede dog én af de nye grundejere. Det var 
konsul P. Hansen, Søllerødgårds daværende ejer. Han havde købt den in
derste parcel mod Søllerød, matr. nr. 4 d, trekanten mellem Kirkestien og
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Søllerødvej (Søllerødvej 59). Ingen skulle tage hverken hele eller halve 
alen jord fra en lovlydig borger, så han lukkede simpelthen Kirkestien 
mellem sin grund og skoven.

Kommunen meldte ham til politiet, men gennem overretssagfører 
Malling tilbød han at forliges om et stiareal på 3 alens bredde. Det god
kendte kommunen, og matr. 4 d er derfor 'L alen dybere end de andre par
celler og Kirkestien derfor tilsvarende smallere på dette stykke end resten 
af stien mellem Søllerødvej og Attemosevej. Og alt i alt må vi glæde os 
over denne stump Kirkesti, der trods alt har overlevet.

På Ibsens vegne søgte overretssagfører Ivan Hartvigson den 31. okto
ber 1896 om approbation af udstykningen af Attemosegården, idet han 
henviste til, at mens de resterende 30 tønder land egnede sig fortrinligt til 
avlsbrug, var den til udstykning foreslåede parcel »af så ringe Beskaffenhed 
og så bakket at den . .  . slet ikke kan pløjes eller besås. . .  mens dens usædvanligt 
smukke og høje Beliggenhed gør den fortrinligt egnet t i l . . . Bebyggelse og Be
plantning«, hvilket ikke var helt usandt. Sognerådet anbefalede appro
bationen på det bedste.2+
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Grundene blev udbudt i småpartier og solgt ved offentlig auktion på 
Søllerød Kro. Den første auktion fandt sted i august 1896 over 12 parcel
ler på række ved Attemosevej over for Attemosegården. Auktionskondi- 
tionerne var bl.a. følgende: »Bud gives per Kvadratalen. Overhud modtages 
ikke under 1 Øre pr Kvadratalen«.1  ̂De accepterede bud var 15 øre for par
cellen nærmest Søllerød, faldende over 12, 1 o, 8 og 6 øre til 4 øre for de 
nordligste grunde eller i gennemsnit mindre end 200 kr. pr 1000 kvadrat
meter.

Den følgende auktion fandt sted i december 1896. Denne gang over 24 
parceller, heriblandt matrikelnnumrene 4 0 og 4 æ af Søllerød By, hvor 
»Skovhuset« senere blev opført. Skøde- og panteprotokollen for onsdag 
den 2. december 1896 oplyser følgende for så vidt angår matrikelnr. 4 0:

Onsdagen d. 2de December 1896 bleve følgende Dokumenter thinglæste: 
(Stempel 5 Kr. 75 Øre).

Auktionsfoi~valteren i Kjøbenhavns Amts Nordre Birk gør vitterligt: at efter 
Rekvisition a f Overretssagfører J .  Hartvig er der den 7 Mai 1896 afholdt Auk
tion over den Grosserer A. F. Ibsen tilhørende Parcel N 10 a f Ejendommen Mtr. 
N. 4 a a f Søllerød By og Sogn, hvilken Parcel iflg. Indenrigsm. Skr. a f 29 Aug 
d.A. er skyldsat under Mtr. N  4 n for Hartkorn 1 Skp. Glsk. 1 Kr 36 0. Ex- 
traktgenpart a f Auktionskondition er samt Kort vedhæftes. Højstbydende blev 
Malermester og Sognefoged H. Jørgensen a f Vedbæk med 608 Kr. paa hvilket 
Bud blev meddelt Hammerslag. Da nu Køberen har produceret Samtykke til, at 
Skøde udstedes, saa meddeles herved Malermester og Sognefoged H. Jørgensen a f 
Vedbæk Auktionsrettens Skøde paa bemeldte Parcel i Overensstemmelse med og 
i Henhold til Konditionerne, Konet og det ved Auktionen passerede, hvorved 
Skødet, i Overensstemmelse med Konditionernes pgr. 1 vil være at thinglyse som 
servitutstiftende paa Parcellen.

Endvidere: I  anledning a f det med Amtets Erklæring a f 20 Ju li d. A. hertil 
indkomne Andragende approberer Ministeriet herved i Henhold til Fdg 3 Decbr 
18 19  Udstykningen a f Grosserer Ibsens med Bevilling a f 30 April 1890 sam
menlagte Gaarder . . . M tr N. 4 a og 6 a Søllerød By og Sogn tilsammen a f 
Hartkorn 5 Td 6 Skp 2 Fdk 1 ¡/4 Alb Glmsk 64 Kr. 46 Øre i 24 Parceller.

Om de nærmere vilkår for overdragelsen hedder det bl.a.: Ethvert Vaa- 
ningshus som opføres paa Parcellen skal ligge mindst 8 Alen fra  Naboerne og 
Landevejen og maa ikke være højere end 2 etager (foruden Kælder, Kviste, Taar- 
ne og desl.). Ingen lejlighed i Vaaningshuset maa bestaa a f mindre end 3 Værelser 
foruden Køkken og Pigekammer . . . Paa Parcellen maa ikke opføres Fabriker. 
Køber har Hegnspligt efter Lovgivningen. Paa Parcellen maa ikke haves 
Svinehold. . .«*6
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Modydelsen for de 608 kroner, som malermester og sognefoged H. Jør
gensen bød for matrikelnr. 4 0, var en parcel på »1 fjerdingkar og 1 'L al
bum« (formodentlig svarende til et areal på omkring 9.440 kvadratalen) 
og med en påhvilende gammelskat på 47 Øre (skatten, der selv efter ind
førelsen af den nye matrikel i 1844 indtil 1903 stadig blev opkrævet efter 
den gamle matrikel fra 1683).

Jørgensen bød på 3 parceller den dag. Den tredie var matrikelnr. 4 n, 
herom senere. Den anden var matrikelnr. 4 æ med en indføring i pro
tokollen svarende til ovenstående. Her lød hammerslaget på »689 Kr. 50
0 , 2 Fdk i Alb og gammelskat 78 0 « og drejede sig formodentlig om et 
areal på 14.740 kvadratalen. Hr. malermester Jørgensen fik således grun
dene til ejendommen, der i de fleste af de følgende hundrede år havde 
postadresserne Attemosevej 51 og 49 og omfattede godt 6000 kvadratme
ter, for en anskaffelsessum på »1.297 Kr 50 0 « eller -  omregnet i vor tids 
mønt efter forbrugerpristallet -  omkring 70.000 kroner.

Den tredie ejendom, som Jørgensen bød på, var matrikelnr. 4 n. De øv
rige parceller, som Ibsen udbød, dækkede stort set alfabetet fra a til z. Kø
berne var overvejende byggesagkyndige -  murermestre, tømrermestre, 
snedkermestre, entreprenører, arkitekter og en enkelt litterær person,

Altemosegái
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boghandler P.C. Petersen af København. Ejendommene kan stadig 
identificeres. For eksempel er matrikelnr. 4 z identisk med Attemosevej 
43 og matrikelnr. 4 q er grosserer Willer-Petersens gamle ejendom på 
hjørnet af Attemosevej og Søllerødvej. Attemosevej nr. 53, familien Hoffs 
ejendom, er en udstykning fra samme tid og betegnes matrikelnr. 4 ap.2?

På matrikelnumrene 4 a m.fl. hviler i øvrigt servitutter angående 
»Brønd som Hæftelse på den samlede Matrikel Nr. 4 a«, »Servitutter 
m.H.t. Bebyggelse, Benyttelse og Næringsdrift samt Hegn m.m.« og fra
i. oktober 1902 »Deklaration (se samme Dag læste Skjøde paa Matr. N  
i n ...)  angaaende et Vandværk og aarlig Ydelse 30 kr. for Vandforbrug«.28

Mens rettighederne til de 24 parceller gik videre til forskellige købere 
på første eller anden hånd, overdrog A. F. Ibsen i 1897 resterne af Atte- 
mosegårdens jorder på matrikelnr. 4, 6 og 1 1  til proprietær J.O , Theill, 
der i 1899 videresolgte til forvalter Gustav Larsen, som ved befuldmæg
tigede overretssagfører A. Kristjansen igen videresolgte til Grosserer 
Anthon C. Herskind, der solgte til veksellerer Carl Bauder ifølge skøde 
dateret 2. og læst 18. november 19 1 1.2? Attemosegården var blevet et spe- 
kulationsobjekt snarere end en bondegård.

D E N  F Ø R S T E  B Y G H E R R E ,  F A M I L I E N  B I G L E R

Måske har det ikke været så let at komme af med byggegrundene. Maler
mester Jørgensen beholdt ihvertfald parcellerne 4 0, 4 æ, og 4 n i næsten
20 år frem til sommeren 1914, hvor det den 17. juni lykkedes at sælge alle 
tre parceller til grosserer Valdemar J. Bigler.

Valdemar Bigler var tobaksfabrikant, ud af en stor familie og i øvrigt 
gift med Marie, med hvem han havde sønnen Oluf. Marie var søster til 
Nanna, som var gift med Hjalmar Bigler. Valdemar og Hjalmar var 
brødre, og deres far, Johan Kaspar Bigler, indvandrede fra Østrig-Ungarn 
i begyndelsen af 1800-tallet og tjente en formue som klædefabrikant med 
filialer i bl.a. Tyskland. Sønnerne gjorde det også godt. Ved siden af sin 
tobaksvirksomhed var Valdemar efterspurgt som bestyrelsesmedlem og 
som sådan medstifter af KTAS, hvis aktier bar hans signatur ved emissio
nen. 5°

Valdemar Bigler må have købt flere parceller end de tre nævnte, for det 
samlede grundstykke skal have udgjort 7 tønder land. Nabogrunden til 
matrikelnr. nr. 4 z, som smedemester R. W. Bruun havde købt på auktio
nen i 1896, blev i 19 15 overtaget af Hjalmar Bigler, men i hustruen Nan- 
nas navn. De kaldte ejendommen »Skovly«, men beholdt dog kun stedet 
i få år til 1917, hvor pianistinden Agnes Wiberg købte Skovly.
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Ansøgning til Sølle
rød Kommunes 
bygningsinspektør 
Axel Riis om opfø
relse af et sommer
hus for Valdemar 
Bigler ved Attemo
sevej, 30. april 
1914. Søllerød 
Kommunes Byg
ningsinspektorats 
arkiv, Søllerød Råd
hus.
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Valdemar Biglers 
sommerhus. Situa
tionsplan 1 914. 
Bygningsinspek
toratets arkiv.

Det første hus

-------- ------------------------------------------------  ' '

I  J? fr ? (7/ / 072̂ D fcr72
n
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--æ r n S *

Familien Valdemar Bigler kom fra København, hvor de boede i Store 
Kongensgade 81, første sal. Her havde virksomheden V J. Bigler også til 
huse.31 Familien havde åbenbart set frem til denne sommerbolig i Sølle
rød, for allerede i april 1914, to måneder før købet af grunden blev ting-
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Exit familien Bigler

Alfred Howard 
Grøn

lyst, lod de arkitekt Banke i Classensgade tegne sig et sommerhus ud mod 
Attemosevej. Som man kan se af tegningerne, er det et kønt lille stenhus 
med svaj på taget.^2

Midt under i. verdenskrig, i 1917, udvidede Valdemar og Marie huset, 
som de kaldte »Højvang«, til det dobbelte, man se af tegningerne hvor
dan. Huset blev omdannet til en helårsbolig. Ved udvidelsen blev husets 
kerne omkring kaminstuen og den hyggelige, men upraktiske trappe til 
første sal bevaret og eksisterede som sådan, så længe huset stod. Adressen 
på matrikelnummer 4 æ blev Attemosevej 51, Søllerød, Holte, og telefon
nummeret var Nærum 86. Adressen var fortsat den samme. Arkitekterne 
A. og P. Kuld i Holte lagde tegninger til.

11 91 8 boede sønnen Oluf også i Søllerød og kaldte sig fabrikant. 11919 
var han flyttet til Strandvejen i Hellerup, og nu kaldte han sig direktør. 
Det går jo frem i livet. Og omtrent samtidig indrettede han sig med en 
sommerbolig, der lå længere væk end Søllerød. Herregården Bangsbo ved 
Frederikshavn blev i 1912 handlet til 80.000 kr., i 19 17  købt af general
konsul Pay for 200.000 og året efter solgt til Oluf Bigler for 400.000 kr. -  
Hvad der kommer let går let. Efterkrigstiden bragte ikke lutter fremgang- 
for spekulanterne: I »Større danske Landbrug« lyder det lakonisk: »Se
nere måtte sælgeren overtage gården igen, hvorefter han i 19 19  solgte den uden 
avl og besætning for 265.000 kr.«ix> Generalkonsulen kom således fra hand
len med skindet på næsen, mens direktør Bigler blev »sorteper«. Her- 
regårdseventyret betød store økonomiske problemer for Valdemar Big
lers gren af familien, og i 1919 afhændede familien ejendommen i Sølle
rød.

H Ø JV A N G  B L I V E R  T I L  S K O V H U S E T

Den 19. februar 1919 blev »Højvang«, matriklerne nr. 4 æ og 0, tilskødet 
Alfred Rowland Howard Grøn. Den nye ejer af grundene ved Attemose
vej og Kirkestien var student og ikke fyldt femogtyve år. Artium fik han i 
Viborg, hvor faderen, Harry Rowland Howard Grøn, var stiftamtmand. 
Efterfølgende studerede han nationaløkonomi ved Harward i USA og 
havde dernæst været ansat ved Privatbanken i København. I 1919 læste 
han til forstkandidat ved Landbohøjskolen. To af hans interesser var he
ste og træer. Alfreds familie havde tjent deres penge på klædehandel. Fir
maets domicil lå da i Holmens Kanal 7 (»Grøns Pakhus«), mens familiens 
boliger var Holmens Kanal 10 i alle fire etager.^ Grønfamilien fik alle
rede i 1852 tilknytning til egnen, da farfaderen, grosserer Ludvig Tønnes 
Grøn købte lyststedet Rolighed ved Strandvejskysten i Vedbæk. Farfade-
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Vestsiden af Valde
mar Biglers som
merhus. Huset blev 
tegnet af arkitekt 
Banke, Classens- 
gade i København. 
Bygningsinspek
toratets arkiv.

Side 45 øverst: 
Sydside og længde
snit af Valdemar 
Biglers sommerhus 
tegnet af arkitekt 
Banke 1914. Byg
ningsinspektoratets 
arkiv.

Side 4.5 nederst: 
Valdemar Bigler 
udvidede i 19 17  sit 
sommerhus til hel
årshus ved arkitek
terne A. og P. Kuld, 
Holte. Højvang 
kaldtes huset på 
matr. nr. 4 æ, Atte
mosevej 5 1 . Teg
ning fra 19 17  i Byg
ningsinspektoratets 
arkiv.

ren var gift med en engelsk dame, Ada Curtois, som var født på Whitham 
House i Lincolnshire, og det er herfra det engelske navneislæt stammeres 

»Skovhuset« Men tilbage til »Højvang« alias matrikelnumrene 4 æ og 0 i Søllerød
og snart alias »Skovhuset«. Det var Howard Grøn, der ændrede navnet til 
»Skovhuset«, præcis hvornår vides dog ikke. Men navnets berettigelse 
voksede i hans ejertid med den smukke bevoksning, han beplantede ejen
dommen med.

Tre uger efter at Alfred Howard Grøn havde fået skøde på villaen, gif
tede han sig med Emmy Louise Thielsen, hvis far var direktør for Fri
havnen. Og inden sommeren var omme, sad arkitekt Fr. Kiørboe i Holte 
og tegnede udehuse til de nye besiddere. Halvdelen af den tilbyggede mur-
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stensfløj på hundrede kvadratmeter med tegltag drejede sig om heste
bokse.

Heste og gravhunde Howard Grøn var glad for heste, han var en dygtig rytter, og han var 
først i 1920’erne amatør-jockey på galopbanen. Og han var glad for grav-

Alfred Howard 
Grøn købte Høj- 
vang i 1919. I 1938 
lød han foretage en 
større ombygning 
og udvidelse af hu
set. Tegning i Byg
ningsinspektoratets 
arkiv.

Howard Grøns hus 
nu kaldet Skov
huset. Tegning fra 
1938 i Bygnings
inspektoratets arkiv.
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I  skovriderlære

Lupinplænen

Skovprofessoren

Ejendommen 
tager form

hunde, til jagtbrag naturligvis, for han var også en habil jæger. Hesteglæ
den delte han i de kommende år med grosserer O. Wilier Petersen, Atte
mosevej 29 (matr. nr. 4 r,s,t m.fl.), der ikke bare ejede stalde på sin ejen
dom, men havde etableret store folde og en springbane. Howard Grøn var 
naturligvis en prominent springer. Og her lærte hans børn at ride.

I 1922 fik han en søn,Jens, og senere datteren Marianne. Hvis Jens var 
blevet født den 1. maj, ville han være kommet til verden i Søllerød. Nu 
blev det den 3. maj, og da var familien for en tid flyttet til Faxe Ladeplads, 
hvor et praktikantjob hørte med til Alfreds uddannelse. Så måtte Sølle
rødhuset stå tomt eller fremlejes. Det samme gjaldt, da Alfred tilbragte 
halvandet år som konstitueret skovrider på Sorø Skovdistrikt og ved ad
skillige senere lejligheder.

I 1923 blev han forstkandidat og havde da haft Søllerødadresse i hen
ved fire år. Når familien ellers var hjemme, havde den vel glæde af den 
nære Kirkeskov, men i praksis blandede kandidaten sig ikke. Han var teo
retiker, pædagog, en værdsat, men autoritativ lærer i Landbohøjskolens 
skovbrugsundervisning.

Sorø vendte han tilbage til, for der holdt en af tidens mest inspirerende 
forstmænd til, skovrider Mundt, hans forgænger. Mundt fik betydning for 
sin unge kollegas ideer om moderne skovdrift, plughugst med naturfor
yngelse og stærk tyndingshugst, da Alfred i trediverne skrev sit storværk 
Bidrag til den almindelige Skovøkonomis Teori, der gjorde ham til dr. polit. 
Senere gjorde han bidraget forståeligt for almindelige mennesker i Hvad 
Nytte er Skoven tilJ6 Emmy Louise gjorde renskrivningsarbejdet.

Som havemand gik han i store sko. En forbipasserende skoledreng hu
sker i fyrrerne en vidunderligt uplejet park -  den bedste af slagsen i spej
deralderen -  men ved nærmere eftertanke også en genialt anlagt plæne, 
hundrede meter lang, hvor græsset forrest mod vejen var grønt og glat
barberet som en golfgreen, men voksede gradvist i højde og kulør til et or
gie af lupiner bagerst på granden. Og allerbagerst kunne man høre, at der 
var høns på ejendommen.

I 1930 blev dr. polit Alfred Howard Grøn professor i skovbrug. Samti
dig overkom han at være skovrider på Linå Vesterskov ved Silkeborg og 
ved skovene under det Grønske Fideikommis Randbøldal ved Vejle. Han 
blev æresmedlem i, hvad nævnes kan af nordiske skovbrugsforeninger og 
æresdoktor i forstvidenskab ved Stockholms Högskola. Hans danske og 
nordiske styrelsesposter fylder en kvart spalte i Biografisk Leksikon.37 
Ikke mange forstfolk har betydet så meget for den danske skov som han.

Alfred forbedrede og byggede en del om på sin ejendom, hvilket kan læ
ses af arkitekttegningerne. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen
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I 1 952 købtes ejen
dommen på Atte
mosevej af veksele
rer Arne Petersen- 
Hinrichsen. Denne 
lod i 1965 foretage 
endnu en udvidelse 
ved opførelse af en 
sydlænge ved arki
tekterne Iversen og 
Plum. Situations- 
plan i Bygnings
inspektoratets arkiv.

Bidrag til 
lokalhistorien
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i 1919 fik han kloakeret, i 1928 installerede han centralvarme, og i 1938 
blev hovedhuset udvidet til den størrelse det havde frem til 2 0 0 1.1 1929 
og i 1 940 -  efter tilbygningen -  var vurderingen henholdsvis 3 5.000 kr. og 
55.000 kr. Ikke alle planerne blev til noget, for eksempel ikke ændringen 
af vognporten, hvor der var boksdøre til heste, eller bygning af en have
mur mod Kirkestien, men det var en attraktiv ejendom, han siden solgte 
videre, også på grund af træerne, som han havde udvalgt med kyndighed.

Lokalhistorisk gav han også sin skærv. Han var i fyrrerne bestyrelses
medlem i Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune og skrev 
selvfølgelig om sin skov og dens historie. I Søllerødbogen, i Holte Jule
blad og en mængde andre udgivelser.^8

På sine gamle dage blev han af Landbohøjskolen indvalgt i Løven- 
holmfonden og søgte orlov fra professoratet for at administrere det djurs- 
landske storgods og skaffe midler til restaurering af den gamle, noget for
faldne ejendom. Her herskede han over mere end 6.000 tønder land skov
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Situationsplan over 
den samlede bebyg
gelse på matr. nr. 435 
og 40, Attemosevej 
51, med angivelse af 
byggeriets forskel
lige faser. I dag er 
alene murene af 
Iversen og Plums 
fløj bevaret.

PAvCAXPH Kl OD SVD -  MAVE

U

og overkom endda samtidigt at administrere jord- og skovbruget på det 
nærligende GI. Estrup.^

Skovhuset sælges Som 58-årig begyndte han at spænde fra, løsnede båndene til Søllerød-
egnen og solgte i 1952 sine Søllerødbesiddelser til fondsbørsvekselerer
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Side 50 øverst: 
Skovhusets øst
facade mod gårds
pladsen. Foto Niels 
Peter Stilling, 29. 
febr. 2000.

Side 50 nederst: 
Skovhuset set fra 
haven kort før ned
rivningen. Foto 
Niels Peter Stilling, 
29. febr. 2000.

Indtil ødelæggelsen af haven i 2001 stod mange eksotiske vækster fra forstmanden 
Howard Grøns tid tilbage i Skovhusets smukke have op mod Kirkeskoven. Her et 
»Abetræ« (Araucaria). Foto Niels Peter Stilling, 29. febr. 2000.



Interior fra Skov
huset som det så ud 
på vekselerer Peter- 
sen-Hinrichsens 
tid. Solen skinner 
ind i halfen, der er 
husets ældste rum 
fra 1914. Foto Chr. 
Schultz 1999.

Arne Petersen-Hinrichsen. Skovhuset var da vurderet til 72.000 kroner. 
Sine sidste år levede han på Randbøl, som familien stadig ejer. Han døde 
i København i 1967 og er bisat i familiebegravelsen nær Rolighed, i grav- 
højsmonumentet ved siden af Vedbæk kirke.4“

F A M I L I E N  A R N E  P E T E R S E N - H I N R I C H S E N

Det var de nye ejere, familien Arne Petersen-Hinrichsen, der i 1965 til
byggede gårdlængen, der som pendant til den gamle staldbygning eller 
garage afrundede komplekset harmonisk, og som i familiens ejertid blev 
benyttet som tjenestebolig, blandt andre af husets hovmester.

Ejendommen bar ved overdragelsen stadig navnet »Skovhuset«, som 
den da også kom til at hedde på de fortrykte indbydelseskort, som Peter- 
sen-Hinrichsens benyttede i forbindelse med selskabeligheden på deres 
smukke Søllerødejendom, Attemosevej 51. Det var dengang, det rakte 
med adressen Skovhuset, Søllerød pr. Holte. Telefonnummeret havde dog 
fået et ekstra ciffer og var nu Nærum 590. Man kan roligt give epoken det 
skudsmål, at rammerne blev stadseligt udfyldt. I de sidste år var rosen- og 
staudebedene måske ikke helt så ungdommelige længere, men Howard
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Den romantiske allegori er malet i 1924 af Harald Hansen (1890-1967) til familien W. Tegners sommer
hus på Nordsjællandskysten. Her hang det i loftet i husets soverum og reflekterede havets skiftende be
lysninger. I 1930’erne overtog familien Arne Petersen-Hinrichsen huset og flyttede siden billedet til de
res hus på Attemosevej, hvor det ligeledes blev opsat i soveværelsesloftet. Da skovhuset i 2000 blev af
hændet tog den engelske gren af familien maleriet med sig. Harald Hansen er bl.a. kendt for sine 
portrætter af dronning Ingrid og kong Frederik ombord på kongeskibet og sine udsmykninger af Stære
kassen, kuplen til Det kgl. Teaters ny scene. Han var gift med etnografen og maleren Henny Harald Han
sen (1900-1993).

Grøns efterhånden 80-årige træer og rhododendroner voksede til vidun
derlige parkdimensioner, der næsten gik i ét med Kirkeskovens træer.

E T  S T Y K K E  H A V E K U L T U R

Arne Petersen-Hinrichsen blev den sidste ejer af »Skovhuset« i den her
skabelige skikkelse, det lidt efter lidt havde fået i århundredets løb. Da 
han i 2000 døde som enkemand i sin alders syvogfirsindstyvende år efter 
at have beboet stedet i mere end halvdelen af sit liv, efterlod han ikke blot 
en gedigen ejendom, men også et stykke lokal havekultur af sjælden karat. 

Fornemmelse for historien og pietet for stedets skønhed kan man ikke
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Skovhus-tomten set 
fra sydost efter ned
rivningen af hoved
bygningen. Det til
bagestående hus er 
Iversen og Plums 
sydlænge fra 1965. 
Foto Niels Peter 
Stilling, 20. aug. 
2001.

Ny-rokoko-huset 
på Attemosevej 51 
under opførelse, 
set fra sydøst.
F oto J  ens Johansen, 
3. april 2002.
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Søllerød
’ ’ S k o v h u s e n e ”

Attemosevej
3 eksklusive villaer vil nu blive o p fo rt i h je rte t af Sølle
rød, d irekte til Søllerød Kirkesti.Villaerne opføres i 2 plan 
med delvis kælder, dobbelt ca rpo rt og med enestående 
og fredelig beliggenhed.

De 3 villaer opføres i absolut topkvalitet. De vil få mulig
hed fo r  at sætte Deres eget præg på materialevalg - ud
over eller i stedet fo r det planlagte. De vil ligeledes kun
ne præge indretningen og endelig størrelsen af Deres nye 
bolig.

Villaerne er planlagt t il 220 m2 samt 65 m2, kælder, men 
vil kunne opføres op til 260 m2, med 135 m2, kælder.

Rekvirer venligst materiale eller ring og hør nærmere hos 
M ette  Lykken Bolig/Kgs. Lyngby.

Sagsnr.: 100-778

Kontant: ca. 6.200.000 
Udbetaling: 500.000 
Mdl. brutto 45.191 
Mdl. netto 41.105

Grund:
Etager:
Bebyg/bolig
Ejd.type:

2001 
Ca. 1200 

3
/220-260

Villa

Henvendelse til Mette Lykken Bolig, Kgs. Lyngby 
tlf.: 45 96 92 00

h j
T
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ar, «L Ü r -*  *  *  A

Annonce for 
»Skovhusene« i 
Det grønne Om
råde, 26. sept. 2000. 
Financieringen af 
det nybyggede ho
vedhus synes base
ret på udstykning af 
den gamle have i 
tre små parceller.

Tilsyneladende en
der historien med 
to nye huse på syd
siden af det nybyg
gede hovedhus. Si
tuationsplan fra fe
bruar 2002.



beskylde stedets sjette ejer for at have. Skovhusets parceller 4 æ og 4 0 er 
nu under udstykning og Howard Grøns statelige villa nedrevet (2001). 
Men selv om der ikke har været sind for at bevare hverken hovedbygnin
gen eller et eneste af de prægtige træer, som de gamle ejere med pietet 
værnede om gennem tre menneskealdre til glæde for sig selv og omgivel
serne, kan man måske, trods alt og takket været egnens miljø, stadig for
nemme lidt af besiddelsens gamle historie.
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I begyndelsen var ordet -
Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan 
modstand begyndte med ord og skrift

A f Erik Carié

Erik Christensen Carié er født i Vedbæk den 9. dec. 1922 og har boet i Vedbæk 
Sogn indtil 1963. Student fra  Holte Gymnasium 19 41, sekretær i Dansk Sam
lings Studenter 19 4 1-19 4  7. Medlem a f frivillig  Dansk Arbejdstjeneste fi-a 
1939, formand 1948-1952. Teologisk kandidat januar 1948. Fra 1948 til 1961 

fængselspræst ved Københavns fængsler og derefter indtil 1973 ved statsfængslet 
i Vridsløselille. 1973 til 1983 andenpræst ved Roskilde Domkirke.

Har udgivet »Døden i Vestre«, Gyldendal 1980; »Ungdomsfængslet på Søby- 
søgård«, Justitsmnisteriet 1983; »Vers og melodier til kirkeåret« (med kompo
nisten Torben Kjær), Siglev 1986; »Fængselsvæsenet under besættelsen« 1-2, 
Justitsministeriet 1990; »Københavns fængsler i 100 år« Justitsministeriet 
1995; »Hodos, vejledning til skrift og bekendelse«, Gyldendal 1998.

Artiklen handler om, kredsen omkring Dansk Samling i Holte og modstands
bevægelsens tidlige stadier, herunder modstandsarbejdets forudsætninger om
kring Holte Gymnasium og Sønderjysk Forening. Med en ft’iere erindring be
rettes om Ida og Ellen Schrøder, om Dansk Samlings opståen i Holte, trykkeriet 
og redaktionen -  alt som, en tak til de to søstre og et minde om deres mod.

H O L T E

»Holte, det er noget, som ligger langs jernbanen,« skrev Jacob Paludan 
omkring 1940 i »Nationaltidende«. Han boede selv i Birkerød, en op
rindelig lands- og sogneby. Holte derimod var fremvokset fra »ingen
ting« til en stor stations- og villaby. I 1945 havde den omkring 7.000 ind
byggere.

Kommunelærerinde Ida Schrøder, der boede Ernst Bojesensvej 10, følte 
sig oprørt over forfatterens affærdigende bemærkning, skrev til ham og 
indbød ham til en spadseretur gennem Holte. Vejen blev lagt gennem 
Frederikslund, Dronninggårds Allé og parken omkring Næsseslottet, 
men også Stationsvej og nogle villaveje blev besøgt. Spadsereturen indbe-
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Adjunkt og idrætslærer Fr. P. Dahlkild (1908-1988) med sine friske folk fra Flolte Gymnastik og Idræts
forening. Fotografiet er optaget på Grünersvej ved tennisbanen på Ny Holte skole efter en sejr i Holte 
Rundt-løbet i et af de første år under besættelsen. Det er Dahlkild, der fremholder trofæet. Dahlkild, der 
var medlem af Dansk Samling, blev i 1944 interneret af tyskerne. Foto på Byhistorisk Arkiv -  Søllerød 
Museum (By).

fattede en afsluttende frokost i »Jægerhuset«, og ved snapsene her modi
ficerede Paludan sin dom. Der var mange skønne steder i Holte.

Lader vi Paludan være Paludan, var Holte ved krigens begyndelse præ
get af at være en villaby, hvis indbyggere væsentlig arbejdede i Køben
havn. Pendlere kalder man dem nu. Samhørighed var der for en stor del 

Foreningslivet gennem foreningerne. For de handlende og håndværkernes vedkom
mende »Handels-, håndværker- og borgerforeningen«. For ungdom
mens vedkommende især HGI, Holte Gymnastik og Idrætsforening, især 
beskæftiget med atletik og fodbold. Senere gjorde så håndbold- og bad
mintonforeningen sig bemærket. Kulturelt bandt den store lokale afde
ling af Sønderjysk Forening nationaltsindede sammen gennem foredrags-
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Det progressive 
gymnasium

arrangementer. Under krigen gjorde også foreningen »Norden« sig gæl
dende.

Blandt partierne var især den konservative vælgerforening stor, men 
svækkedes af en dyb og bitter splittelse for og imod den konservative sog- 
nerådsformand Frederik Clausen, hvis kommunale grundopkøb, byplan 
og rådhusbyggeri mødtes med voldsom modstand i hans eget konserva
tive bagland. Endvidere svækkedes konservatismen af kredsens folke
tingsmand, den i ideologi, organisation og retorik af udviklingen i Tysk
land influerede Carsten Raft. Mange stemte ud af kredsen og bekendte sig 
enten til erhverslivsfløjen i partiet eller som Christmas Møller-konserva
tive.'

H O L T E  G Y M N A S IU M

Også skolerne var naturligvis fællesskabsskabende ved børnenes kamme
ratskaber. En vigtig faktor i denne udvikling var »Holte højere Almen
skole« ledet af magister i psykologi L.M.Hunø. Kaj Munk var en tid læ
rer ved denne skole. I tyvernes slutning dannedes et aktieselskab til op
rettelse af et privat gymnasium i Holte som en overbygning på 
almenskolen. Holte Gymnasium begyndte 1931 med en matematisk og 
en nysproglig gymnasielinje, en stærkt udvidet mellem- og realskole samt 
bibeholdelse af den hidtidige betalingsunderskole. Gymnasiet blev en fak
tor af betydning for hele Søllerød kommune. Elever også fra Østsognet: 
Vedbæk, Trørød, Skodsborg og Nærum befolkede herefter mellem-, real- 
og gymnasieklasser, idet de fleste nu valgte Holte fremfor Rungsted Stats
skole.2

Med hensyn til gymnasiets placering havde Paludan ret. Det lå virkelig 
langs banen til Birkerød. Det skulle den ny rektor, Oscar Schlichtkrull, 
have svaret, da han var i tiltrædelsesaudiens hos Christian X. »Hvor lig
ger så Deres nye skole, rektor?« -  » På Skolevej, Deres Majestæt.« Det 
ærgrede Schlictkrull sig over alle sine dage, idet han dog kunne berette 
derom med megen humor. Måske skulle han hellere have sunget sin ny 
skolesang for Majestæten. » Hvor sommeren varmer med hedeste glød på 
bakker og skrænter og vej, hvor skoven gir liv af sit frugtbare skød, og 
Fursøen blinker i leg, der står vor skole.« Sidste linje gentaget.

Men den ny skole gav virkelig liv af sit frugtbare skød. Den var ikke 
bare »noget, der lå langs jernbanen«. For den, der kom fra en af kommu
neskolerne, betød skiftet en stor sindsudvidelse. Her var musik, ikke blot 
orkester til morgensangen, som man ikke havde kendt til før, men en mu
sikskole efter skoletid omfattende mere end en tredjedel af eleverne. Her
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»Kammeraterne« samlet til en god middag omkring 1950. Tegnelærer ved H.G., Alexander Klingspor 
var en af kunstnersammenslutningens ledende medlemmer. Han står t.h. med pibe og glas i hænderne. 
Dansk Presse Foto (By).

begyndte ikke blot en helt ny tegneundervisning, enestående i landet, se
nere omfattende også keramik, men samtidskunsten bragtes ind i bevidst
heden ved udstillinger, som belystes af tegnelæreren, malersammenslut
ningen »Kammeraternes« dynamiske Alex Klingspor. Her var dramatik, 
Shakespeareopførelser instrueret af engelsklæreren Knud Herløv, som til 
hverdag så så tillukket ud, men fik teksterne til at leve på scenen. Her var 
den årlige juleafslutning med opførelse af rektors julespil med synkoperet 
musik af Finn Høffding: »Og de tog stav i hånd, og vandred tavse, grebne, 
mens den gryende dag kasted sit spæde lys hen over stenede marker -  «. 
Man kan dem endnu, de sange, år efter skolens ophør. Men de tog også 
megen plads i sangundervisningen.

Rektor Rektor Oscar Schlichtkrull befandt sig ikke bedre, end når han med
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Lærerkollegiet ved Holte Gymnasium ved skoleårets begyndelse, august 1944. Kun 6 af de 40 lærere var 
af forskellige grunde fraværende. Det gælder bl.a. Fr. Dahlkild, som sad i Vestre Fængsel og Sven Koch, 
som var flygtet til Sverige. I centrum i kjole og hvidt står rektor Oscar Schlichtkrull. I samme række på 
første trin yderst til højre: magister L.M. Hunø. I anden række yderst til venstre står engelsklærer Aage 
Salling med briller. Bagved ham, i tredie række yderst til venstre, den senere rektor Arne Olesen. Bagerst 
står Ellen Schrøder til venstre med tørklæde og hovedet lidt på skrå. I midten med briller historielærer 
Johannes Hoffmeyer og yderst til højre med hovedet drejet og armen på kollegaen foran: inspektor Viggo 
Theisen. Samtlige navne er anført i Søllerødbogen 2000, s. 1 13 . (By).

skolekoret bag sig, orkesteret foran og omgivet af blomster holdt en vel
forberedt tale fuld af overstrømmende mildt kristelig humanisme. Han 
kom ikke uden grund fra Sorø. Han havde enkelte timer med gymnasiets 
klasser, hvor han gennemgik sine kommenterede udgaver af Hostrups 
»Genboerne« og Grundtvigs »Påskeliljen«. »Den sælsomme lysning i 
nord« var ikke de lyse nætter, men nordlyset.

Lærerne Inspektor var, som i næsten hele gymnasiets levetid, Viggo Theisen,
som var beundret for sin mandfolkeagtige disciplin, som elskværdigt, men 
effektivt rugede over vandene. Jovist var han løjtnant. Indtil gymnasaiet
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gik man i kolonner. Senere generationer kaldte ham »Texas«, udtryk for 
den samme velvillige beundring. Som sproglig var man især optaget af 
Aage Sallings medrivende forsøg på reform af engelskundervisningen. I 
poesien begyndte man med den samtidige Robert Graves og gik så bagud. 
Tysldæreren Rindom Thomsen indførte os levende i især Goethe og ny- 
platonismen, samtidig med at han lærte os sproglig litteræranalyse.

Den senere rektor Arne Olesen havde en bevidst karikeret sorteskole
undervisning i dansk og latin, hvor de modtagelige morede sig over hu
moren, mens de andre kunne føle sig stødt. Men de, der ikke forstod at 
behandle et emne dialektisk, fik i hvert fald lært det. Der gaves ingen ka
rakter for lyriske fremstillinger. Olesen gjorde ingen hemmelighed af, at 
han var stærkt venstreorienteret, samtidig spekulerede han i aktier og 
obligationer. »Så længe kapitalismen behersker verden, må man benytte 
sig af den.« Da han døde viste det sig, at han havde testamenteret sin for
mue til sin barndoms Indre Mission. Virkelig en dialektiker.

Historie bestredes af Ellen Schrøder og Johannes Hoffmeyer, begge 
med en moderne national, ikke marxistisk undervisning. Den slesvigske

Alsang på gårds
pladsen foran Holte 
Gymnasium, sep
tember 1940. Se 
også Søllerødbogen 
1999, s. 85. (By).

Historie
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Det unge 
gi'ænsevæm

problematik sattes man nøje ind i. Ellen Schrøder førte os i oldtidskun- 
skab op ad trappen til Akropolis så levende, som gik vi der selv. Lærersta
ben var ung og optaget af at forme såvel undervisning som elever. Skolen 
var stedet, hvor vi »strides som venner for sandhedens sag i søgen mod 
livslysets kyst«, skrev Schlichtkrull i skolesangen. Det var lyrik, og burde 
som sådan ikke have karakter, men den trådte nu lidt i karakter, den un
dervisning.

Gymnasieeleverne havde i bunden af hovedbygningen et fritids- og 
samlingssted, gymnasiestuen kaldet. Elevernes gymnasieforening hed 
»Ordet er frit«. Den skulle sørge for gymnasiasternes samtidsdiskussion 
gennem foredrag og deres sociale liv gennem fester. I 1939 blev jeg valgt 
til formand for foreningen. Af foredragene i min tid skal særligt bemær
kes kulturfilosoffen og Dansk Samling-partiformanden Arne Sørensens 
kulturkritiske forelæsning og juraprofessoren Sven Clausens foredrag om 
nordisk målstræv. Eleverne kom til orde gennem skolebladet »Vækkeu
ret« redigeret af Rita Kruhøffer og Lotte von der Maase med bistand af 
Ib Sparsø, Knud Kahler og mig, sidstnævnte især angående satiriske vers.

S Ø N D E R JY S K  F O R E N IN G  OG » l 8 . A P R I L «

Sønderjyske foreninger var oprindeligt hjemstavnsforeninger for sønder
jyder emigrerede eller flygtninge fra Nordslesvig efter afståelsen i 1864. 
Foreningerne optog dog også sønderjysk interesserede danskere fra 
kongeriget, og i 1920 blev de samlet i »Grænseforeningen«. Denne fik i 
1930erne stigende betydning og udbredelse på grund af det tryk mod den 
danske grænse, nationalsocialismens vækst og herredømme medførte. 
Foreningen i Nyholte blev stiftet allerede den 15. marts 1926, men trods 
en strålende begyndelse med succesrige arrangementer og lokale nota
biliteter i bestyrelsen sygnede foreningen hen. Den blev dog genrejst un
der nazismens tryk mod grænsen af godsforvalter Robert Henriksen, 
Holte, der blev valgt til formand i 1933. Den danske reaktion på det tyske 
pres mod grænsen var dannelsen af »Det unge Grænseværn« med titu
sinder af medlemmer i Nordslesvig. Signifikant er det, at det var grænse
værnets formand, lærer Peter Marcussen, som var den første taler efter 
Holteforeningens genrejsning. Der indsamledes mange penge til støtte 
for danskheden i Sønderjylland, og i 1936 tiltrådte foreningen fadderska
bet for Burkal sogn, der lå i, hvad man på grund af tyske jordopkøb kaldte 
»den truede firkant«.3 Foreningen arrangerede ligeledes »Dybbølda- 
gens« mærkesalg. Holte Gymnasium var her behjælpelig, idet elever fra 
nogle mellemskoleklasser fik skolefri for at kunne fungere som mærke
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Tre kolleger fra
H.G.: Ellen Schro
der, Johannes Hoff- 
meyer i midten og 
Knud Ravn. De tre 
stod sammen med 
Fr. Dahlkild i spid
sen for det sønder
jyske arbejde om
kring gymnasiet. 
Foto fra 1950’erne i 
privateje.

Vilhelm la Cour 
i Holte

På cykeltur til 
Slesvig

sælgere. Dette indsamlingsarrangement stod adjunkt Ellen Schroder for. 
Besættelsen den 9. april 1940 betød kun en foreløbig indskrænkning af 
foreningens virksomhed. I oktober provokerede man ved et foredrag af 
seminarielærer Claus Eskildsen, forfatteren af »Dansk Grænselære«, der 
påviste Sønderjyllands ubevidste danskhed til Dannevirke. Mødet havde 
flere hundrede tilhørere, men var ikke offentligt, der krævedes adgangs
kort. På Christian io ’s fødselsdag, 26. sept. 1941, hvor man plejede at 
have arrangementer, talte Vilhelm la Cour i gymnasiets festsal for en li
geledes sorteret forsamling på over 300. Emnet var »Træk af dansk 
middelalderhistorie«. Som la Cour har sagt ved anden lejlighed: »Det var 
jo altid godt at have et manuskript, man kunne vise myndighederne.« I 
virkeligheden handlede foredraget ikke om Estlandtogtet, men om det ty
ske overfald på Sovjet i sommeren 1941. Bestyrelsens linje var klar. Den 
blev under besættelsen udvidet med bl.a. Hanne Christensen, Skovly, og 
adjunkt Frederik Ploug Dahlkild, H.G.

I 1936 oprettedes en ungdomsafdeling af sønderjysk forening, »18. 
april«. Denne fik først virkelig fremgang i 1939, hvor adjunkt Johannes 
Hoffmeyer blev formand, og medlemmerne rekrutteredes fra Holte 
Gymnasium. Det drejede sig om mellemskolens højere klasser, realklas
sen og gymnasiet. Jeg blev næstformand. Som en slags begyndelse arran
geredes en cykeltur i Nord- og Sydslesvig i august 1939. Ledere var Johs.
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Hoffmeyer, adjunkt Fr. Dahlkild og adjunkt Knud Ravn. Foreningen 
samledes i hvert fald hver måned til foredrag og havde en studiekreds, 
hvor Claus Eskildsens »Dansk Grænselære« blev gennemgået. Besættel
sen betød intet afbræk i foreningens virksomhed, tværtimod. Den talte 
snart 160 medlemmer. Udover kulturelt havde foreningen en social be
tydning. Den blev en slags fritidshjem og fællesskabsmulighed for skole
ungdommen, især rekrutteret fra Holtes villakvarterer; men også fra kom
munens østlige dele kom deltagere cyklende.+

LA  C O U R

Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour var søn af Jørgen Carl la 
Cour, forstander for Lyngby Landboskole og redaktør af Det kgl. danske 
Landhusholdningstidsskrift og medlem af selskabets præsidium. Denne 
var en kraftfuld og initiativrig personlighed, som i høj grad satte sit præg 
på landbrugets udvikling. Vilhelm la Cour var født den 23. december 
1883. Han tog 1909 magisterkonferens i historie og underviste derefter 
1918-42 på Birkerød Statsskole, hvorfra han på grund af fængselsstraf for 
sin modstand mod samarbejdspolitiken blev afskediget, men genansat 
1948. Han blev dr.phil. 1927 med en afhandling om Sjællands ældste byg
der og foretog gennem årene en del udgravninger af middelalderlige 
voldsteder. Han skrev en række videnskabelige skrifter og var hoved
redaktør og medarbejder ved fem-bindsværket »Sønderjyllands historie« 
1930-43. 1928-32 var han privatdocent ved Københavns Universitet, og 
man havde anset ham for den naturlige efterfølger for professor i historie 
Knud Fabricius, da der efter sædvane udnævntes en materialistisk og en 
nationalt betonet historieprofessor. I stedet udnævntes endnu en materia
listisk. La Cour blev i 1918 leder af Flensborgbevægelsen, som kæmpede 
for som minimum at få Flensborg og omegn tilbage til riget. I 1918 star
tede han tidsskriftet »Grænsevagten«.

La Cour var ved anden verdenskrigs begyndelse formand for Grænse
foreningens amtsorganisation i Frederiksborg Amt, hvorunder trods 
amtsskellet den sønderjyske forening i Holte hørte. Derudover havde 
tidsskriftet en del abonnenter i Holte, bl.a. Ellen og Ida Schrøder.

Det var altså en i nationale kredse velkendt mand, der i maj 1940 be
gyndte sin énmandsmodstandskamp, snart bifaldet og hjulpet af sine 
abonnenter og tilhængere. Det begyndte i »Grænsevagten« maj 1940. 
»Den g. april vil komme til at sætte skel i vores historie. Den dag sank et Dan
mark i grus, som var behersket a f politiske spilfægterier og materielt velvære . . . 
Vor genrejsning vil ikke kunne ske ved flittig lappen a f gamle skader. Den vil
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Modstand i skrift 
og tale

Ord til os i dag

Vikingemennesket

kræve en hel og fitld omvurdering a f de grundbegreber; hvorpå folkets fremtid 
hviler: ansvaret og pligten.«

La Cour meldte sig allerede i sommeren 1940 ud af Det konservative 
Folkeparti og knyttede sig i stedet til Dansk Samling, der var eneste mu
lighed for markering af en, som det senere hed, antiscaveniansk politik. 
Den 27. februar 1941 måtte han meddele sine abonnenter, at myndighe
derne havde følt sig tvungne til foreløbigt at standse »Grænsevagten«. 
Han ville henvende sig, når vor genvundne frihed muliggjorde udsendel
sen. Det var udenrigsministeriets pressebureau, der var på færde for at 
gøre forholdet til besættelsesmagten gnidningsløst og monopolisere sam
arbejdspolitikken.

La Cour fortsatte sin omfattende foredragsvirksomhed. Af endnu 
større betydning for meningsdannelsen -  også i Holte -  var hans pje
ceudgivelser. I januar 1941 udkom La Cours »Om at sige ja og nej« på 
Arne Sørensens forlag »Det tredje standpunkts forlag«: Folkestyret beror 
på, at folk træder i karakter. Et ja til Danmark betyder også et nej, hvor 
smertefuldt det kan blive. Politikerne derimod drives af begivenhederne. 
La Cour vendte sig derefter mod Frits Clausen og andre nazistiske bør
nehaver, som ville påtvinge os en tysk verdensanskuelse, og mod politidi
rektør Stamm, som måtte suspenderes for mangel på fasthed i forsvaret af 
dansk styre. Han kritiserede også den danske samlingsregering efter 9. 
april 1940 for ikke at være bygget på parlamentarismens grundlag. Be
folkningen mente noget andet end den. Pjecen blev beslaglagt af politiet 
efter ordre fra udenrigsministeriets pressebureau, men det meste af opla
get fordeltes illegalt, som også de følgende pjecer.

I april 1941 udgav Arne Sørensens forlag pjecen »Ord til os i dag«, som 
var en gennemgang af filosoffen Fichtes taler til det tyske folk, da Napo
leon holdt Preussen besat. »Folket bærer Guds åbenbarings stempel. Kun den 
som er en svoren f  ende deraf kan sætte sig ud over hver enkelt folks selvstæn
dighed.« Ved Københavns byret idømtes la Cour den 31. juli 1941 80 da
ges hæfte. Samtidig idømtes forlæggeren Arne Sørensen 40 dage. La 
Cour blev kraftigt advaret mod sin skriftlige og mundtlige virksomhed 
mod samarbejdspolitikken. Men han fortsatte ufortrødent.

»Kender de gråbonden?« fra september 1941 er et historisk-poetisk 
indslag i pjecerækken med betragtninger over vikingen, Niels Ebbesen og 
Valdemar Atterdag og polemisk mod racefordomme om det nordiske 
menneske. Her angriber la Cour først og fremmest forfatteren Th. Rnud- 
sens temmeligt naragtige bog fra 1940 »Vikingemennesket«, en bog om 
det lyse, nordiske menneske og viljens stordåd i en tid, hvor krigen var »en 
hovedbeskæftigelse for de fribårne nordiske mænd«i Over for Knudsens over-
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Historikeren Vilh. 
La Cour fotografe
ret under sit ophold 
i Vestre Fængsel i 
1941. Foto hos 
Agot Andersen 
(f. La Cour).

Med lov skal land 
bygges

fladiske gengivelse af den tyske opfattelse understreger la Cour overbevi
sende, at vikingen først og fremmest var bonde. Hæftet slutter med dig
tet »På vendervagt« med omkvædets råb: »Kommer du Jon!« Det sattes 
i musik og blev sunget i nationale modstandskredse.

»Vor neutralitet« udkom efteråret 1941. Fra tysk side påstås, at Dan
mark ikke har været i krig med Tyskland, altså gælder vor neutralitets
erklæring stadig. Efter en gennemgang af neutralitetsbegrebet betoner la 
Cour ansvaret for fredens opretholdelse også med magt. Erik Scavenius 
betaler derimod sin tribut til øjeblikket. Man overtræder neutraliteten ved 
grundlovsbrud som arrestationer uden kendelse, forbud mod periodiske 
skrifter og ved kun at varetage den ene krigsførendes interesser. Det vil få 
konsekvenser ved freden. Det, det gælder om, er ikke opportunisme, men 
moral. Vi må lyde samvittigheden og ikke opgive etiske og moralske vær
dier og pligten til at skille sandhed fra løgn og ret fra uret.

»Med lov skal land bygges« udkom februar 1942. Den tager sit ud
gangspunkt i 700-året for Jyske Lov, som fejredes marts året forinden, 
men omhandler kommunistinterneringerne og kommunistloven. Vi skal 
heroverfor sørge for, at i vore sind det vesterlandske kulturpræg opret
holdes, for at vort folk kan have håb om en fremtid uden svig og skam. 
Derefter vender la Cour sig mod højesteretspræsident Troels G. Jørgen
sen forsvar af kommunistinterneringernes lovlighed. Der er præcedens 
for nødret under krig. La Cours svar er, at der jo ikke var krig. Der er så
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La Cour anholdes

La Cours andet 
fængselsophold

ledes tale om grundlovsbrud, panik og opportunisme. Ligeledes tager la 
Cour afstand til juraprofessoren Knud Berlins påstand om, at internerin
gerne ikke er grundlovsbrud. Berlin argumenterer, at bestemmelser om 
borgerlige friheder ikke hører hjemme i grundloven. De er tidsbestemte, 
stammer fra den franske revolution og nu forældede. La Cour svarer, at 
frihedsrettighederne vel formuleredes i den franske revolution, men er 
langt ældre. Deres indhold er en umistelig del af den vesterlandske kultur. 
Jyske Lov siger, at hvis de, der skal vogte loven, selv ændrer den, handler 
de åbenlyst mod Gud.

»En rank mands ord, 
de tykke mure kvalte dem 
i fængslet, hvor han sad 
fordi han talte dem«

skrev poeten Poul Sørensen i sin illegale digtsamling »April i Danmark«.
Den 22. februar 1942 kl. 14.45 udfærdigedes -  efter »Med lov skal land 

bygges« -  anholdelsesbeslutning mod la Cour, og kl. 16.45 blev han an
holdt og afgivet til Vestre fængsel kl. 18.30. Den tyske krigsret havde ind
ledt sag mod ham, og tyske politifolk havde forgæves været på hans bolig. 
En dansk strafferetssag blev indledt. Den 23. kom han i grundlovsforhør 
og blev fængslet kl. 16.44. Den 2 3- februar kl. 20 meddelte departe
mentschef Ejvind Larsen statsadvokat Kjalke, at la Cour efter forhandling 
mellem udenrigsministeriet og det tyske gensandtskab skulle udleveres til 
den tyske krigsret, når denne begærede det. Den 24. kl. 10.30 blev han ud
leveret, hvilket blev meddelt forsvareren kl. 9.15 og la Cour kl. 9.45. Kl. 
10.30 blev han afhentet til tysk afdeling. Den 5. marts blev han tilbagele
veret til dansk retsforfølgelse. Ved Københavns byret fik han x 2. maj 1942 
hæfte i 4 måneder, en dom, som straks ankedes. Højesteretspræsident 
Troels G. Jørgensen henvendte sig til regeringen om afskedigelse, hvilket 
undervisningsministeriet havde været imod. Den effektueredes inden hø
jesterets dom af 27. juli 1942, således at den kunne indgå som et moment 
i sagen. La Cour fik fængsel i 7 måneder og internering siden i et år, »ef
ter aftale« i sit eget hjem. Den 29. august 1943 gik han under jorden, men 
måtte december 1944 flygte til Sverige på grund af fortsat illegal virk
somhed. Ved afskedigelsen mistede han, som tilsigtet af højesteretspræsi
denten også løn og pension. A.P Møller udbetalte ham derefter hans løn 
af sympati med hans virksomhed.
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DANSK SAMLING

Arne Sørensen

Partiet Dansk Samling blev stiftet 1936. Det blev skabt af Arne Sørensen 
og ophørte som politisk mulighed med hans udmeldelse i 1949. Det blev 
dannet på grundlag af de meningsfæller, han fik ved udgivelsen af bestsel
leren » Det moderne menneske« (1936) og det derpå følgende tidsskrift 
»Det tredje standpunkt«.6

Partiet fik først et år efter sin stiftelse et program. Man byggede på de
mokratiet, men ikke på parlametarismen (som tidens statsretslærde, pro
fessor Vinding Kruse), man ville indføre étkammersystem og enkelt
mandskredse, by- og landsplanlægning og løse landbrugets krise. Men 
programmet var af sekundær betydning. Dansk Samling var først og 
fremmest en dansk og kristen vækkelse, som ville føre til beslutninger, der 
tjente hele folket. Grundtvig kom til at indtage en stor plads i partiets tan
keverden.

Arne Sørensen var på foredragsrejser hele året rundt og skabte herved 
et netværk af tilhængere og venner, som blev af betydning for den senere

Arne Sørensen pakker 
valgaviser i forbindelse 
med valget 1943. Foto fra 
Henrik Lundbak: Staten 
stærk og folket frit (2001).



Det tredie 
standpunkt

Valget 1943

modstandsindsats. Foredragene var nærmest af kulturfilosofisk og kultur
politisk art. Ved valget 3. april 1939 fik partiet kun 8.553 stemmer.

Ved besættelsen den 9. april 1940 gik partiet i hi, som Arne Sørensen 
meddelte i medlemsbladet. Et mellemspil var forhandlinger med Høj- 
gaardkredsen, som utilfreds med parlamentarikerne ønskede, at kongen 
skulle udnævne en stærk regering af kompetente erhvervs- og kulturfolk, 
som kunne sige ja og nej over for besættelsesmagten. Arne Sørensen ville 
afprøve tanken med sit bagland. Derunder kom han i sommeren 1940 til 
Dansk Samlings frivillige arbejdslejr i Svejstrup enge. Da han forelagde 
sagen, talte politikommissær, siden politimester, Palle Fløjbye, der som 
gammel FDF-mand havde en fremtrædende stilling i lejrlivet, straks 
imod. Der var kun ét svar på besættelsen, absolut modstand. Det var i 
øjeblikket ikke sagen i Danmark, men var man kun 1.000 mand, måtte 
man alligevel gøre modstand til det yderste. Fiele lejren sluttede sig her
til, også Arne Sørensen.

I september 1940 dukkede Dansk Samling op af hiet som modstands
organisation, foreløbig og så længe det var muligt, på legalt grundlag. I 
september udsendtes fjerde årgang af tidsskriftet »Det tredje Stand
punkt,« som man ellers troede var gået ind. En lang række kendte danske 
fra højskole, kunst, kultur, kirke, hær og flåde var indgået i medarbejder
staben. I første nr. var der artikler af bl.a. Kaj Munk, Vilh. la Cour, Indo- 
nesienlægen Johan Wöller og Regin Prenter. Nis Petersen-digtet »Da 
Seeren tav -« bragtes også. Den vægtige hovedartikel var skrevet af Arne 
Sørensen og understregede behovet for nytænkning og kamp for beva
relse af danskheden: »Fornyelsen er til enhver tid kun syv mand, en gammel 
skrivemaskine og dårers fantasi om hidtil ukendt fremtid.«

Det var dette Dansk Samling, som motiverede søstrene Schrøder fra 
Holte til at indtræde i partiet. Dansk Samling var foreløbig en legal mod
standsorganisation i opposition til de forenede partiers samarbejdspolitik. 
Demokratisk og parlamentarisk. Det fik nu en effektiv administration og 
organisation med kontorcheferne Jørgen Staffeldt og Jørgen Diemer og 
to rejsesekretærer Anker Olesen og Børge Eriksen. Foruden det genopli- 
vede tidsskrift »Det tredje Standpunkt« fik man et medlemsblad, et lands
råd byggende på lokalorganisationerne og en omfattende pjeceudgivelse. 
» Ikke dø strådøden« skrev Arne Sørensen i det første nr. af tidsskriftets 
ny årgang. »Når vi med hver en sans har høn alt om nederlaget, så springer vi 
op. Vi vil ikke høre mere om vor ringhed. Vi kender von folks gamle kraft. Det 
har haft en udtiykkelig tilbøjelighed til at leve livet farligt«.

Rigsdagsvalget 23. marts 1943 gav partiet ca 43.000 stemmer og tre 
mandater. Valgt blev Arne Sørensen, lektor Paul Holt og højskoleforstan
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Ellen Schrøder på 
Holte Gymnasium,

der Robert Stærmose. De fleste øvrige stemmer gik til samarbejdsparti- 
erne, hvorved Scaveniuspolitikken godkendtes. I en valgavis til alle hus
stande havde Dansk Samling optrykt grundloven og bragt et opråb fra Kaj 
Munk om at stemme på partiet og mod samarbejdspolitikken.

Dansk Samling fik i 1941 kontakt med England. Fra 1942 husede dets 
folk faldskærmsagenter. Den første modtagelse af våben organiseredes af 
Stærmose og Flemming Juncker. Partiets unge i Jylland indgik i jern
banesabotagen og næsten alle mandlige medlemmer i ventegrupperne. 
Jørgen Staffeldt indtrådte i det begyndende frihedsråd på Dansk Samlings 
vegne. I lan afløstes af Professor Arne Noe Nygaard, som igen afløstes, af 
Arne Sørensen. Yderligere indtrådte fra partiet direktør i prisdirektoratet 
Niels Banke. Dansk Samling fik 2 ministre i befrielsesregeringen.

E L L E N  OG ID A  S C H R Ø D E R

Søstrene Schröders vej til modstandskampen var baseret på deres enga
gement i Sønderjysk Forening, påvirkningen fra historikeren Vilh. la 
Cour og tilknytningen til Dansk Samling.

Ida og Ellen Schrøder var født i Haslev. Ellen den 28. august 1902, Ida 
to år før. Deres far var købmand, men uddannet som sølvsmed. De beva
rede med kærlighed de arbejder af ham, de havde arvet. Faderen døde tid
ligt, og søstrene måtte selv skaffe sig en uddannelse og sørge for deres 
syge mor. De klarede problemet ved, at de skiftevis havde arbejde og læ
ste. Ellen blev derfor først student 1923 fra Statens kursus. Ida blev fol
keskolelærerinde og ansat som kommunelærerinde ved Skolen på Nørre
vold. Ellen blev cand.mag. i dansk og historie juni 1930. 1. august 1 9 3 1 -  
ved gymnasiets start -  blev hun ansat som adjunkt ved Holte Gymnasium. 
Hun underviste såvel i underskole som i mellemskole og gymnasium. 
Hun var vellidt af eleverne, nogle betragtede hende som en slags reserve
mor, og ingen skulle genere hendes undervisning uden repressalier fra 
kammeraterne. Hun underviste især i historie og i gymnasieklasserne også 
i oldtidskundskab. Gamle elever husker hende især for denne undervis
ning, måske fordi hun gik så ganske op i den græske mytologi og drama
tikken. Også bygningskunsten fik man et levende indtryk af. Hun fortalte 
gribende om oplevelserne ved at gå op ad Akropolistrappen, man fulgte 
næsten ethvert trin med spænding og så tingene for sig. Hun havde aldrig 
været i Grækenland.

Eleverne kom til hende med mange ting. En lavede endog hele den 
græske mytologis genealogi med omhyggelig begrundelse for hver enkelt 
guds eller heros placering på stamtræet. Selv kom jeg til hende med et
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Einst Bojesensvej

Dansk Samling 
i Holte

Dagligstuemøder

længere heroisk epos, fordi hun troede, jeg skulle blive digter. Versene 
havde hun mange indvendinger imod, omhyggeligt markeret i marginen, 
for at jeg kunne forbedre dem. Resultatet var, at man sagde til sig selv, at 
digter skulle man i hvert fald ikke være. Måske havde hun tilsigtet det, 
men hun blev ved at lade, som om hun troede på sin første tanke. Man var 
virkelig i gode hænder. Men i hænder. Det var derfor helt naturligt, at jeg 
mødte op hos Ellen, da jeg under krigen måtte flytte hjemmefra.

Ellen og Ida boede i en større villa med have på Ernst Bojesensvej 10, 
få ioo m fra skolen. Den var lejet. Den megen plads skyldtes, at søstrene 
i mange år måtte passe deres syge mor. Hun var imidlertid død ved kri
gens begyndelse.

Fra ungdommen havde søstrene levet med den sønderjyske sag. De var 
ikke blot medlemmer af Sønderjysk Forening, men havde hver sommer, 
siden de begyndte at tjene penge, boet på Sundeved hele sommerferien. 
De boede på en slægtsgård ved Flensborg Fjord tilhørende broderen til 
redaktør Ernst Christiansen, »Flensborg Avis«. De var derfor ikke blot 
kendt med Sønderjyllands befolkning og topografi, men også personlige 
venner eller bekendte med ledende danske sydslesvigere.

E L L E N  S C H R Ø D E R  OG D A N S K  S A M L IN G

Ida og Ellen Schrøder var før krigen medlemmer af Det konservative Fol
keparti. A f Christmas Møller-fløjen, sagde de undskyldende. Dansk Sam
ling var organisatorisk ukendt i Holte, selv om jeg, der havde været med
lem siden 1939, på forskellig vis søgte at udbrede kendskabet til bevægel
sen. I gymnasieforeningen havde jeg som omtalt haft Arne Sørensen som 
taler, men med et kulturfilosofisk foredrag. Gennem forskellige pjecer 
havde jeg gjort gynnasieeleverne bekendt med bevægelsen. Men da Dansk 
Samling den 8. april 1940, uden min medvirken holdt organisationsmøde 
på Nyholte Hotel, mødte kun to kammerater og jeg op.

Ellen Schrøder holdt la Cours »Grænsevagten«. Da den måtte ophøre, 
købte hun pjecerne og lod dem versere blandt lærerne på gymnasiet. Jeg 
var distributør af disse politiforfulgte pjecer og har sikkert forsynet Ellen 
med en del. Den 29. april 1942 overværede Ellen et møde med Arne Sø
rensen og meldte sig, som hun selv sagde -  spontant -  ind i Dansk Sam
ling den 30. april.

Derefter begyndte i /samarbejde mellem hende og mig en række dag
ligstuemøder i søstrenes hjem. Jeg mener, jeg i hvert fald i begyndelsen 
sørgede for de fleste foredragsholdere og Ellen især for invitationerne. 
Hun og Ida serverede kaffe, ligesom hun bød velkommen, sørgede for dis-
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Brev fra Arne Sø
rensen vedr. udsen
delse af hæftet med 
norske digte efter 
den 9. april 1940. 
Ellen Schröders 
samling, Søllerød 
Museum.

Arne Sørensen Birkerød, i Juli 1941„
Bistrupvej 67 
Birkerød 
Postgiro 225 37

Hermed tillader jeg mig at sende Dem et Hefte af ganske 

særlig Art, som jeg "beder Dem tage godt imod. Det er en Samling af 

norske Digte fra Tiden efter den 9„ April 194o - nogle af dem er 

skrevet af Norges unge Digtere, andre af ukendte, men de har det 

fælles, at her taler en Nation saa gribende og stærkt om sin Fri

hedstrang. at det ogsaa maa kendes af os i Danmark.

Forholdene tillader ikke, at en saadan Samling trykkes 

her i Landet, og en Udsendelse som denne maa foregaa i et vist be

grænset Omfang og behandles med en vis Diskretion - saaledes vil 

det være gavnligst for alle Parter, om De ved Udlaan eller Oplæs

ning af Samlingen undlader at oplyse, hvor De har faaet den fra.

Saafremt De ønsker at beholde heftet, beder jeg Dem gire

re fem Kroner til min private Postgiro : Arne Sørensen, Birkerød, 

Postgiro 225 37 - ikke til Dansk Samling eller Det tredje Standpunkt.

Prisen er højere end Heftets Omfang normalt vilde beret

tige til, men det er mit Haab, at mange vil betale denne Femkrone, 

saaledes at jeg foruden Dækning af Udgifterne kunde faa et Beløb 

tilovers, som kunde gaa til Norgeshjælpen.

Skulde De ønske flere Hefter, bedes De venligst bestille 

dem bag paa Giroafsnittet.

Med venlig Hilsen

kussion af foredragene og sluttede af. Der var mellem 25 og 35 deltagere, 
væsentligst kolleger til Ellen og hendes bekendte fra Sønderjysk Forening 
og skolen -  et kvalitativt udsnit af Holtes borgerskab, men Flolte havde jo 
ikke så meget andet end borgerskab. Der var lærerne Frederik Dahlkild, 
Helga Toft og Sven Møller, civilingeniørerne KJenow og Felbo, pro
kuristerne Robert Henriksen og Erling Andersen, fuldmægtig i forsvars
ministeriet Thora Asmussen, sygeplejerske fru Juhl, assurandør Bugge og 
mange andre. Af unge gymnasieelever Troels Petersen og Louis Jacobsen, 
Kirsten Hansen, Jenny Jochens og Bente Juhl, søstrene Grethe og Inger- 
lise Henriksen og atter andre.
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Foredragsholdere var den 3. juni 1942 landsretssagfører Flarald Høgsbro, 
den 31. august lektor Paul Holt. I 1943 var der forskellige daglig
stuemøder hos andre bl.a. godsforvalter Henriksen, hvor rejsesekretær 
Anker Olesen (senere modstandsbevægelsens Sjællandsledelse) talte og 
gav forsamlingen en ligetil, ikke-akademisk tilgang til Dansk Samling og 
modstandspolitikken.

Møderne op til den 23. marts 1943 var præget af det sidste folketings
valg, som blev tilladt under besættelsen. I anledning af dette talte Dansk

Lektor Dahlkild Samlings folketingskandidat i Lyngbykredsen, Frederik Ploug Dahlkild, 
ved et offentligt møde på Nyholte Hotel. Han begyndte som fysiklærer 
med pumpefunktionen. Trykket på luften i pumpen skabte modtryk. 
Hans opstilling var gået således til. Som sekretær for Dansk Samlings Stu
denter kom jeg hver dag på DSs kontor for at være ajour. Engang først i 
marts greb Arne Sørensen fat i mig og spugte: »Hvem har I derude i 
Holte, vi kan opstille til valget?« Både han og jeg glemte vist, at der var 
en partiforening i Lyngby. Under krigen gik det nok så meget på, hvem 
man kendte. Jeg nævnte så Dahlkild, hans gymnasiestilling, hans besty
relsespost i Idrætsforeningen, hvor han var en af de bedste atleter, og hans 
betydning i Sønderjysk Forening. Arne Sørensen vendte sig til Staffeldt, 
og de var enige. Som valgmand til landstingsvalget nævnte jeg Ellen 
Schrøder, og så var det bare for mig om at komme i gang med indsamling 
af stillere og aflevering til valgbestyrelsens formand, Ivar Nørgaards far, 
sognerådsformand Nørgaard i Lyngby. Det var sidste dag. »Nå,« sagde 
han så, »jeg tænkte jo nok, I kom.« Og så fik vi en hyggelig snak om val
get.

Det var helt modsat, hvad man ellers mødte fra de gamle partier.
Ungdomssamvirket »Dansk Ungdomssamvirke« var ganske vist det ideologiske forsvar for 

samarbejdspolitikken (det lykkedes faktisk at slå dette hyggelige ord fast 
her i Danmark. De allierede kaldte det kollaborationspolitikken). Men 
det var dog også et samvirke mellem ungdomsforeningerne. Som næst
formand i Sønderjysk Ungdomsforening var jeg sammen med adjunkt 
Hoffmeyer repræsentant i Ungdomssamvirket. Hoffmeyer var formand 
for det. Samvirket havde før valget repræsentantskabsmøde i Holte. Ved 
det forelagde de konservative og socialdemokraterne et forslag om eks
klusion af adjunkt Dahlkild, der var repræsentant for idrætsforeningen. 
Man lagde meget vægt på, at han brød den danske solidaritet og optrådte 
landsskadeligt ved sin kandidatur for Dansk Samling. (Lignende aktioner 
fandt sted ud over landet). De ikke-politiske foreninger var ganske ufor
stående. Ekskludere den pæne mand og gode dansker? En del ville nok 
endda stemme på ham. Forslaget blev forkastet med stor majoritet. Poli-
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Forsiden af Nyt fra 
Dansk Samling, 
i. juni 1943. Ellen 
Schröders samling, 
Sollerød Museum.

tikerne forsvarede sig bagefter med, at eksklusionen ville have været poli
tisk fordelagtigt for dem.

Ungdomssamvirket havde netop startet en annoncelokalavis for at gøre 
sig mere gældende. Repræsentanterne for foreningerne opfordredes til at 
skaffe annoncører. Jeg indgav da en valgannonce for Dansk Samling til 
bladet. Så megen magt havde politikerne dog, at de kunne nægte den

F OR S L AG T I L  L OV
Ophævelse af midlertidig Lov Nr. 452 af 11. November 1942 om Be
myndigelse for Regeringen til at træffe Bestemmelser til Opret

holdelse af Ro, Orden og Sikkerhed.
(Forelagt i Folketinget den 25. Maj 1943 af Stærmose, H off og Arne 
Sørensen).

Lov Nr. 452 af 1 1 . November 1942 om Bemyndigelse for Regeringen 
til at træffe Bestemmelser til Opretholdelse af Ro, Orden og Sikker

hed, ophæves.

Roberf Stærmoses Forelæggelsestale i Folketinget 
den 25. Maj

Efter den Lov, der foreslaas ophævet —  som jeg her
efter kalder Bemyndigelsesloven —  kan Regeringen ved 
kgl. Anordning udstede Forbud eller Paabud til Opret
holdelse af Ro, Orden og Sikkerhed i det Omfang, hvori 
det skønnes nødvendigt for at modvirke Handlinger, 
der under de foreliggende alvorlige Forhold og Landets 
Besættelse af tyske Tropper er egnede til at bringe Lan
dets Interesser i Fare. Regeringen kan endvidere gøre 
disse Handlinger strafbare og anvende alle de i Straffe
loven omhandlede Straffemidier. Endvidere kan ved 
kgl. Anordning fastsættes særlige Regler om Behand
ling og Paadømmelse af disse Sager.

De Forbud eller Paabud, der udstedes, kan ikke ud- 
færdiges af en enkelt Minister paa egen Haand, men 
skal udfærdiges af den samlede Regering i et Statsraad.

Bemyndigelsesloven giver saaledes Statsraadet en Be
føjelse til at gennemføre væsentlige Ændringer i Straffe
retten og især Retsplejen, Ændringer som kun bør gen
nemføres af den lovgivende Magt, saaledes som den 
efter Grundlovens § 2 ligger hos Kongen og Rigsdagen i 
Forening.

Da den højtærede Justitsminister d. 11. November

1942 forelagde Lovforslaget her i dette høje Ting, moti
veredes Forslaget alene med, at der kunde opstaa Situa
tioner, hvor den lovgivende Magt ikke hurtigt nok 
kunde gennemføre en nødvendig Lov, og derfor maatte 
der gives en Bemyndigelse til Statsraadet.

Trods min Gruppes meget kortvarige Deltagelse i 
dette høje Tings Arbejde, har vi flere Gange oplevet, at 
et Lovforslag er blevet gennemført paa faa Timer, og 
det er derfor vanskeligt at forstaa, at et Statsraad hur
tigere end Rigsdagen kan træffe sin Beslutning. Hvis 
den højtærede Justitsminister vil begrunde Lovens Nød
vendighed med, at en Beslutning skal kunne gennem
føres paa et Tidspunkt, hvor Rigsdagen ikke er samlet, 
maa jeg henvise til Grundlovens § 25 om Udstedelse 
af foreløbige Love.

Efter almindelig statsretlig Opfattelse skulde det være 
muligt at anvende Grundlovens § 25 selv i Tilfælde, 
hvor Rigsdagen kun paa Grund af Ferie ikke er samlet 
til Møde.

Hovedsagen for min Gruppe er, at Rigsdagen skal 
have og skal paatage sig et klart Ansvar for de Forholds
regler, Bemyndigelsesloven forudser. Der bør efter min
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Dansk Samling i 
fremgang

»Under jorden« på 
Ernst Bojesensvej

Det illegale 
trykkeri i Holte

optagelse. Men redaktøren mente så, at alle valgannoncer måtte nægtes 
optagelse og bebrejdede mig siden, at jeg havde forhindret den gode ind
tægt fra valget.

Ved valget fik Søllerød kommune 219 DS-stemmer mod 47 i 1939. 
Dahlkild var om ikke valgt, så dog blevet suppleant for øernes folketings
mand for DS. Ellen Schrøder blev ved landstingsvalget valgt som valg
mand til øernes valgforsamling i Roskilde. Her fik hun og DS-gruppen 
adskillige tilbud fra de gamle partier om samarbejde om valg af lands- 
tingsmænd. Stemmerne ville man altså nok have, når det var fordelagtigt. 
DS afslog samarbejde.

Den 15. juni 1944 blev Frederik Dahlkild arresteret sammen med ca. 
50 andre folketingsmænd og kandidater for DS. Det var en forebyggende 
tysk aktion for at lamme illegalt arbejde. Dahlkild blev dog gådefuldt nok 
løsladt i foråret 1945. Det gik således til:

Allerede i efteråret 1944 havde jeg efter forskellige advarsler om arre
station valgt »at gå under jorden«. Jeg fik husly hos søsterne Schrøder på 
Ernst Bojesensvej. Dette ophold blev dog afkortere varighed. Men efter 
jul blev to nye og eventyrlystne medlemmer af min ventegruppe arreste
ret, og jeg måtte atter benytte mig af søstrenes gæstfrihed, og det indtil 
befrielsen. Engang i marts fortalte Ellen, at vi fik besøg af endnu en »un
derjordisk«. En af hendes elevers familie havde bedt hende om, at datte
ren, der gik i 4. mellem på HG, måtte bo hos dem. Meddelelsen forlangte 
dog lidt yderligere forklaring. Pigens far var geodæt og tysk emigrant i 
Danmark. Han var ansat som lærer ved Københavns universitet, men var 
dog nu indkaldt til krigsmarinen som flådeofficer. Familien boede i Vi
rum. Den talte naturligvis dansk. Men hjemmet var blevet overfaldet af 
modstands- eller andre folk, der ville finde våben, og man turde ikke læn
gere bo der." Om pigen ikke kunne bo hos Ellen, så hun kunne fortsætte 
sin skolegang. Det ville Ellen naturligvis gerne gøre for sin elev, hun syn
tes bare, at krigsmarineofficeren kunne gøre sin indflydelse gældende, så 
hendes kollega Dahlkild blev løsladt. Vi boede så hos Ellen begge to, jeg 
på flugt fra tyskerne, hun fra modstandsbevægelsen. Om aftenen, når hun 
var færdig med lektierne, og jeg var kommet hjem fra København, syntes 
Ellen vi skulle gå ture, så vi fik noget frisk luft. Og det gjorde vi så langs 
Furesøen. Der var som sædvanligt smukt, selv om jeg længtes efter Øre
sund.

Ellen Schrøder og jeg var begyndt at forberede redaktionen af et nyt il
legalt blad. Der stod endnu mindelser om et illegalt trykkeri, som Ellen 
tidligere havde lagt lokaler til. Men pigen sagde naturligvis ikke noget til 
nogen, og hvis hun gjorde det til familien, sagde de naturligvis ikke noget
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Et af Erik Carlés 
falske legitimita- 
tionskort udstedt 
18. juli 1944 i navnet 
Carl Erik Madsen.

til nogen. Kun Dahlkild undrede sig over løsladelsen. Den skete nu ikke, 
fordi han var ufarlig, men altså som en slags udveksling af krigsfanger. E l
len betonede meget, at jeg aldrig måtte fortælle Dahlkild om hendes ge
skæftighed. Eller nogen. Det har jeg heller ikke gjort, men nu er de jo 
døde, så er det måske endda rigtigst.

Politikreds

N r.

Navn

Legitimationskort
for

danske Statsborgere.

Stilling 

Bopæl_

Fødtd. l ? ^ i

Indehaverens
Underskrift

ksberg Skattedirektora 
Fo lk e re g is tre t ___

d . / f l y  194

K o r ie t  sk a l a ltid  m e d fø re s .

O .O .B . & Co.

78



Ellen Schröders 
villa på Ernst Boje- 
sensvej io. Foto 
Jens Johansen,
3. april 2002.

T R Y K K E R I E T

Engang i februar 1944 greb Jørgen Diemer fat i mig og spurgte, om jeg 
ikke kunne skaffe plads til »Skipper Clements Forlags« trykkeri deroppe 
nordpå, hvor der var roligere forhold. Forlaget var Dansk Samlings ille
gale fortsættelse af »Det tredje Standpunkts Forlag«. Opgaven var især at 
udgive udenlandske bøger og skaffe penge til modstandsarbejdet. Jeg talte 
med Ellen og Ida Schrøder om det. De mente nok, de kunne rydde halv
delen af førstesalen i deres lejede villa Ernst Bojesensvej 10 i Holte. Sær
ligt velegnet ville det store værelse mellem de to frontispicer og med åben
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Ejler Johansen

Preben Ramsing

altan foran være. Det mente Diemer også, så trykkeriet flyttede ind først 
i marts 1944. Der opstilledes duplikator, anbragtes papir og heftningsma- 
teriel. Søstrene Schröder havde et stort solidt bord, som stilledes midt i 
lokalet til samling af bogsiderne.

Leder af trykkeriets daglige drift var stud. jur. Ejler Johansen, en af de 
første Dansk Samlingsfolk, jeg var blevet venner med, da jeg meldte mig 
ind i 1939. Ejler, der var født i Lyngby, voksede op i havnebyen Libau i 
Letland, hvor hans far havde bosat sig som skibsmægler. Han havde gået 
i byens tyske gymnasium, men kom i slutningen af 1930’erne tilbage til 
Danmark for at studere jura ved Københavns Universitet. Han var blandt 
partiets studenter anset for at være særdeles begavet, men altid med en 
underlig skæv vinkel på problemerne. Og værd at lytte til. Vi havde ud 
over partiarbejdet gået i biografen sammen og talt noget. Nu blev der an
ledning til mere. Bl.a. om udviklingen i partiet. Ejler syntes, det ændrede 
sig for meget, snart kunne han vel ikke få lov at være modstander af par
lamentarismen mere. Den havde jeg nu altid ment, var den eneste mulige 
form at have et parlament på. Så der var nok at snakke om. Med Ellen og 
Ida Schrøder blev han særdeles gode venner. Ellen anså ham for »et ual
mindeligt klogt og fint menneske« og ventede sig meget af ham. Han spi
ste da også ofte hos søstrene, ligesom han frit kunne overnatte for ikke at 
tage til København.

Ejler modtog fra forlagets skrivedamer i København korrekturlæste 
stencils til duplikatoren. Han var gerne alene om trykningen. Samlingen 
af siderne, som skete ved gang rundt om bordet, hvor han lagde dem i 
nummerorden, krævede imidlertid mandskab. Det havde Ejler efter flyt
ningen ikke, så jeg skaffede to kammerater fra det teologiske studium 
Poul Bierring-Sørensen og Mogens Predstrup til nogle timer om dagen 
sammen med Ejler og mig at foretage denne operation samt at hæfte. 
Hverken de eller jeg fik noget for det, men forlaget betalte de tos togkort 
til byen. Da jeg i april skulle møde til civilberedskabstjeneste i Lyngby -  
hele årgangen var blevet indkaldt til beredskabstjeneste -  kunne jeg kun 
komme efter kl. 16, og Ejler skaffede sig to stud.mag.’er udefra, Kilde- 
moes og Nielsen. Dem havde han megen fornøjelse af at drille med deres 
konservative standpunkter. I det hele taget havde han det med at få folk til 
at udtale sig og så ironisere over deres holdningers uholdbarhed.

Det gjaldt også vor hyppige gæst Bob Hansen alias Preben Ramsing. 
Han havde ellers mange ting for, især afbrød han sammen med sine med
arbejdere biografforestillinger og viste engelske ugerevyer for så at for
svinde, inden tyskerne nåede frem. Undertiden tog også Ejler og hele mo- 
levitten fra trykkeriet med »Bob« »i biografen«. Der skulle ske noget. En
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»Løjtnanten«

De n første bog

Den duplikerede 
forside til Norske 
digte fra tiden efter 
den 9. april 1940, 
udsendt af Arne 
Sørensen. Ellen 
Schröders samling, 
Søllerød Museum.

gang vi kørte i S-toget spurgte Bob forbavset: »Har du higen pistol, så skaf
fer vi en. Nu går jeg  ud bag den der tyske officer, når toget standser, og holder 
ham op, så snupper du pistolen, og vi verfer ham ud ad døren, når toget kører«.

Han var af gammel officersfamilie og selv løjtnant, og han kunne ikke 
lade være med sin løjtnantsnak: »... Og så rigtig lade sådan nogle rekrut
ter møje igennem pløret, til de ikke kan mere«. Det var jo lige noget for 
Ejler: »Synes du det er sjovt? Hvad er det, man kalder en som dig? Du ved 
det ikke? Tror du ikke, det er sadist, det hedder?«. Og så videre. De var 
dog lige gode venner for det og kunne efter arbejdstid gå ud for at more 
sig i byen. Jeg blev af og til inviteret med: »Hvad, vil du ikke med ind til 
byen? Vil du ikke med og swingpjatte på Mayfair?«. Det var nu ikke min 
stil, heller ikke Bobs, men han boede alene, forældrene i Helsingør, og 
skulle jo afreagere for opdagelsens konstante pres. Og så kunne man jo 
også ironisere over de swingpjattevenner, man fik.

Ejler gav os særlige forelæsninger, når vi havde hørt engelsk radio: 
»Partisaner, os? Frihedskæmpere, sikken en retorik og skabagtighed. Vi 
er bare nogle, der gør vores job. Jeg er oven i købet betalt for det. 400 kr. 
om måneden for at drive dette her trykkeri. Illegalt arbejde? Vi er ikke il
legale, vi udfører skam et lovligt arbejde. Grundloven sikrer ytringsfrihed 
og trykkefrihed, det er særlovene, der er illegale. Gå ikke hen og tro, I er 
helte.« Han glemte helt, at han ikke fik risikotillæg.

Dansk Samlings første illegale bogproduktion var »Vi vil os et land, der 
er frelst og fritt, norske digte fra tiden efter 9. april 1940«. Bogen blev ud
sendt fra Arne Sørensens privatadresse i Birkerød til folk, man kendte, 
med anmodning om indbetaling privat af kr. 5. Den indeholdt bl.a. Nor- 
dahl Griegs »Kringsatt a f fiender« og Øverlands »Om mange a f os falt, og 
flere følger efter, så har vi indre krefter. Vi overlever alt. Vi har en hellig seiers- 
tro, den gir os tålsomhed og ro. Vi vet at ånd er evig, og liv vil altid gro«. Den 
første bog på »Skipper Clements forlag« var 1943 den anonyme: »Hvor
for England vinder krigen«, forfatteren var kommandørkaptajn Halfdan
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Georg Ziemer: 
»Opdragelse til 
Døden« udsendt af 
Skipper Clements 
Forlag i Holte og 
ikke Aalborg, som 
man af hensyn til 
anonymiteten an
førte på titelbladet. 
Ellen Schröders 
samling, Sollerod 
Museum.

Skipper Clements 
første udgivelse var 
den anonyme 
»Hvorfor England 
vinder krigen«. 
Ellen Schröders 
samling, Søllerød 
Museum.

G R F G 0 R Z I E M E R

0 P D R A G ‘i  L  S E T I L  D Ø D E N

HVORDAN EN NAZIST BLIVER T IL

S K I P P E R C L E M E N T S  F O R L A G
A A L B O R G

1943

H V O R F O R E  F  G  L A N  D V  X K  D E R IC R  I G  S  11

Skipper Clercents Forlag

Aalborg 1943

Pris 3 K r *50 øre

Overskuddet ved denne Udsendelse gaar udelukkende til 

patriotiske Fonnaal

Pris lo Kr.

Hvorfor England Barfod. I Holte arbejdede vi med den tyske emigrantjournalist og forfat- 
vinder krigen ter Joachim Joostens »Danmarks dommedag«, en forudsigelse af besæt

telsen, og Gregor Ziemers »Opdragelse til døden, hvordan en nazist bli
ver til«. Forfatteren var til krigsudbruddet rektor ved den amerikanske 
skole i Berlin og havde af de tyske myndigheder fået tilladelse til at besøge
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HERMAN RAUSCHNING

DE FRI? DANSIOSs Forlag
1943

Forsiden til Herman Rauschning: Samtaler med Hitler. Udsendt på De frie dan
skes Forlag i entreprise på trykkeriet i Holte i 1944. Ellen Schröders samling, Søl
lerod Museum.
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Trykkeriet flyttes

Sporene slettes

uddannelsesinstitutioner i naziriget. Jeg mener også, vi lavede en udgave 
af von Rauschnings »Samtaler med Hitler«, der afslørede Hitlers psyke.

Når bøgerne var færdige, blev de pr. bil transporteret til distributionen 
i Adelgade, der var camoufleret som en frimærkeklub, og hvor Sven Holm 
tog sig af forsendelsen. Dette vidste ingen på trykkeriet uden Ejler og 
Bob, heller ikke jeg, der var ven med Sven. Der er ting, man ikke har godt 
af at vide. Skodder imellem, det var mottoet for illegalt arbejde. Det vir
kede langt fra altid. Vi var jo egentlig så få.

Den 15. juni 1944 blev Dansk Samlings folketingsmænd -  og kandida
ter som omtalt arresteret. Undtagen Arne Sørensen og Roberts Stær- 
mose, der var gået »under jorden« forinden. Ellen Schrøder var jo valgt 
til valgmand ved landstingsvalget, og jeg frygtede, at tysk politi skulle gå 
videre også med dette offentlige kartotek over partiets folk, så jeg følte 
mig forpligtet af hensyn til Ellen og Ida at bede om, at trykkeriet blev flyt
tet. Det kunne imidlertid ikke ske omgående, det var svært at finde husly. 
Til sidst faldt man for en agent provocateur -  en stikker i tysk tjeneste -  
på Frederiksberg.

Ejler og hans medarbejdere læssede det hele på en åben lastvogn en af 
de sidste dage i juni, som med ham på ladet kørte til den ny adresse. Det 
var den sikreste metode, mente han, at lade det hele ske for alles øjne. Den 
29. juni 1944 blev trykkeriet besat af tysk politi og de tilstedeværende 
inclusive Ejler arresteret. Han kom først til Frøslev, men blev med det før
ste hold derfra sendt til Neuengamme. Her omkom han på rullende kom
mando ved reparation af jernbaner under et allieret luftangreb 28. februar 
1945.8 Ellen gjorde efter befrielsen et stort arbejde for at opklare hans 
skæbne. Vi var længe i uvidenhed og forestillede os, at han måske havde 
reddet sig. Men, nej.

Selv var jeg ikke tilstede ved trykkeriets flytning fra Holte, idet jeg som 
medlem af Dansk Samling deltog i frivillig dansk arbejdstjeneste i Søn
derjylland. Ved hjemkomsten fandt jeg, at Ejler havde efterladt et lille 
problem. En hel væg fuld af »klumper«. Det er makulatur fra trykningen. 
Ellen og Ida havde forsøgt at brænde klumperne i fyret, men det var utro
ligt så langsomt det kompakte papir brændte. Adjunkt Sven Møller og jeg 
gik i gang med at grave en lang grav i haven, ca en meter dyb. Men det 
blev vanskeligere og vanskeligere og varmere og varmere, til sidst foreslog 
han, at vi lavede et aspargesbed. Det er jo højere end andre. Ellens ven
ner og bekendte, som også hyppigt kom på besøg, havde undret sig over, 
at hun fyrede om sommeren, men ellers havde de ikke bemærket tegn på, 
at et illegalt trykkeri havde arbejdet hos hende i henved fire måneder. Det 
var med vilje, vi ikke skaffede medarbejdere fra Holte.



R E D A K T I O N E N

Roben Stær-mose

Sydslesvig tilbage 
til Danmark

Dansk Samling havde i årene 193 >-1940 hvert år i sommerferien gen
nemført en frivilig arbejdslejr for ti uge -  især studerende -  med kratryd
ningsopgaver for Hedeselskabet. I 1941 var organisationen blevet selv
stændigunder navnet »Landsforen: tigen Frivillig Dansk Arbejdstjeneste« 
med Robert Stærmose som forma id og med tilskud fra undervisnings
ministeriet. Den første mandslejr derefter udgravede voldstedet Næs
holm ved Nykøbing Sjælland unc er Vilh. la Cours ledelse. Den mest 
kendte og absolut største lejr -  de • var flere hundrede deltagere -  gen
nemførtes på Drejø i 1943, hvor m; n ryddede op efter den store brand på 
øen.

Før sin afrejse til England og US V, hvor han deltog som observatør ved 
oprettelsen af FN, ville Robert Stæ mose beskikke sit hus og indkaldte til 
møde i København i foråret 1944. fan ville forberede efterkrigstiden og 
mente, der ville være to opgaver, 1 DA burde løse, dels genopbygnings
arbejde i Polen, dels kontaktlejre i iydslesvig i fællesskab med det danske 
mindretal. Der oprettedes derfor t > forberedende udvalg begge med ci
vilingeniør Preben Lohse Hee, de var medlem af bestyrelsen, som for
mand. Jeg valgte at indtræde i Syds esvigudvalget, idet Polensopgaven fo
rekom uoverskuelig.

Imidlertid var der med landet be iat og det danske mindretal under ty
ske myndigheders observation ikke meget at gøre i mit udvalg. Men Hee, 
der altid var initiativrig, satte os i gang. Han var bataljonschef for mod- 
standshæren på Frederiksberg, havde sin egen sabotagegruppe og for
beredte en besættelse af Dannevirke ved befrielsen. Han foreslog, at vi 
startede et illegalt blad med Sydslesvigs tilbagevenden til Danmark som 
emne, samt naturligvis en sønderjysk nyhedsformidling. Der oprettedes 
en redaktion hvori han selv, kommunelærer Per Iversen og jeg sad. Hans 
opgave var trykkeri og skrivestue, Per Iversen stod for nyhedsformidlin
gen, som skete på grundlag af det illegale »Information,« som vi tegnede 
abonnement på og hver dag fik leveret på Troels Petersens mors metalva
refabrik »Godthåb« i Toldbodgade. Jeg blev adminstrerende og ansvars
havende redaktør. Jeg skulle altså stå for bladets linje og Sydslesvigstoffet. 
Jeg, som ikke kunne skrive på maskine og langt mindre ejede en sådan. 
»Det ordner vi med skrivedamer,« sagde Hee.

Vi var enige om, at formålet med bladet ikke var egentlig agitation, men 
en forberedelse af meningsdannende kredse på, at Sydslesvigspørgsmålet 
ville blive aktuelt ved befrielsen. Der burde derfor ske en vis bearbejdelse 
af læserne til at stille sig positivt over for bladets behandling af emnet. Vi 
kunne derfor ikke blot fortsætte i de eksisternde Sydslesvigforeningers
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Sønderjyske breve

Poul Dam

spor fra 1920. Netop for at gøre opmærksom på spørgsmålet ville vi sende 
bladet til alle folketingsmænd og til en række meningsdannere. Oplaget 
skulle starte med 2.000, og for at opnå en bedre og mere kvalitativ distri
bution end illegale blade flest, ville vi sende bladene enkeltvis i adres
serede kuverter. Det var dyrt, men Hee skaffede pengene og sørgede for 
distributionen.

I denne pludseligt opståede redaktørposition var der ikke andet for mig 
at gøre end at henvende mig til Ellen, som lovede at være min medredak
tør. Med Ellen var redaktionen blevet tilført såvel klogskab som sagkund
skab. Efter mit forslag kom bladet til at hedde det stilfærdige »Sønderjy
ske breve« (måske fordi Arne Sørensen udsendte »Niels Jydes breve«). 
Som motto skulle der helst findes et Grundtvigcitat, det ville gøre drøm
mens fremtidsbillede lidt mere historisk virkeligt og sætte det ind i en po
sitiv tradition, men naturligvis også fordi vi var grundtvigske. Jeg kom så 
i tanke om linjerne fra digtet om Istedslaget: »Fra Als til Dannevirke, fra 
Sli til Ægirs dør skal Danmarks løver springe på gyldengrund som før.«

Det var jo ret så poetisk-mytologisk, så man ikke stejlede over spørgs
målet Ejder- eller Dannevirkegrænse. Mere vanskelighed havde man med 
løverne. Efter verset skulle det jo have været Danmarks, men Slesvigs var 
nok mere i tradition og mindre udfordrende. Desværre havde Hee og kli
cheens udformer ikke megen forstand på heraldik. Det lykkedes at få dem 
placeret over hinanden og ikke ved siden af hinanden, som angivet i før
ste udkast. De nye sydslesvigbegejstrede havde svært ved at se formålet 
med sådanne petitesser. Men det slesvigske tager det jo også mindst en 
menneskealder at forstå.

»Sønderjyske breve« udkom fra januar 1945 til maj 1945 i månedlige 
numre, ialt fem. Desuden udkom et særnummer trykt på Vejløs trykkeri i 
Kalundborg netop i majdagene. Det nåede at blive helt legalt. Hvert eks
emplar bestod af to blade, fire A4-sider. De tre var forbeholdt artikler, den 
sidste nyhedsstof. Artiklerne var dels alment orienterende dels kom
mentarer til meninger og begivenheder. De fleste artikler var forfattet af 
Ellen eller mig, nok så mange af Ellen, men også andre DS-folk var for
fattere til eks. Poul Dam. En spøg af Poul Dam, som vi var meget begej- 
sterede for, vakte nogen misstemning. Det var en fiktiv traktat mellem de 
allierede, Tyskland og Danmark om afståelse af Sydslesvig. Men spøgen 
var for så vidt alvorlig, som vi lagde vægt på, hvordan man kunne forestille 
sig en genforening gennemført konkret, for eksempel udenrigspolitisk, 
traktatmæssigt, administrativt, skole- og mediemæssigt. Preben Hees 
mæcener, som til dels omfattede traditionelle ejderdanske, fik også op
taget en artikel. Som redaktør mente jeg dog at måtte korrigere den, så
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Ellen Schrøder fotograferet af lærerkollegaen Knud Ravn under en ekskursion 
med 2.g til Sønderjylland i 1958. Stenen står ved Kruså Korsvej i det nordlige 
Kruså. Her mødte flere hundrede Flensborgborgere frem den 12. juli 1920 for at 
minde kongen om, at den danske by ikke kom med »hjem til kongeriget« ved gen
foreningen 1920. »I skal ikke blive glemt« lover inskriptionen. (By).
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S ø n d e r j u d s k e  B r e v e

FRA-ALS -TIL*DANNEVIRXE 
FRA • S LÍ -TÍ L-ÆGIRS • DØ R.
SKAL-DAN MAR.KS • ÛVE R. • SP R-i N G E PAA-GyLDENGRUND-SOM-FØFt

1. Aargang Nr. X. Januar 1945.

V O R T  S Ø N D E R J Y D S K E  A N S V A R .

Det kan ikke undgaas, at der nu, da 

Tyskernes Federlag vel ikke Xader vente 

aXtfor længe paa sig, opkommer en Diskus

sion' oa Sydslesvigs Tilbagevenden til 

Damr.ark.

Lettest er det at afvise Problemet 

iranske, langt ubehageligere og sværere at 

gaa ind for et dansk Sydslesvig. Og dog 

er det ikke uvæsentlige Grunde, der er 

givet for vor Ret til at tage Sydslesvig 

tilbage.

lian hævder, at vi har den historiske 

Ret til Landet, og man anfører vort Ansvar 

overfor Sydslesvigerne. Vi kan ikke tilla

de , at Mennesker af dansk Rod lever videre 

i en Kultur, der kan føre til saadanne Ek— 
sesser som den tyske. '

At vi har den historiske Ret, og at 

Befolkningen er af dansk Rod, kan vel in

gen nægte, og enhver maa overfor sin Sam

vittighed afgøre, hvilke Slutninger han 

drager af dette.

— iH-l— ikte benytte os af disse Grun

de. Man kan have Ret til et Landomraade, 

men ikke til levende Mennesker, ogHk- vil 

ikke afvise den Paastand, at der. danske 

Kultur kunde have en Mulighed for at ud

arte til Umenneskelighed.

Hej, hvis vi skal føre Sydslesvig 

hjem - og ■& reener, vi skal det - kan vi 

ikke nøjes med disse Grunde. Et Ansvar 

sorrf det at føre Sydslesvig hjem kan rnan 

kun tage par\ sig og kun bære, hvis det er 

blevet en Nødvendighed for ^en, fordi man 

tror at kende Vilkaarene for Menneskeli
vet og FoXkéXivet.

Grundtvig har lært 0 3, at Menneske, 

det er ikk'j noget man er, det er noget

man bliver. Man maa maaske hellere udtryk

ke} det saaledes, at Skabelsen er endnu ik

ke afsluttet. Der skabes stadig - û ifef 

Hoben Mennesker, u^fef Massen et Folk.

Cg Menneskelivets ViXkaar for os, det 

er det, at vi e r  danske, og at vi derfor 

kun kan leve et fuldt og helt Menneskeliv 

paa dansk, i dansk Kultur med dansk Sprog.

^ — bW - j— yfr Sydslesvigere, naar undta

ges Tilflyttere, er af dansi; Rod, har det 

danske til Forudsætning for dereb Meru.s- 

skeXiv. De er derfor rodløse i det tyske, 

1&=ktmde anføres mange tyske UdtaXeXser om 

dette, me'n<'skal tex blot nævnes Nazismens 

hurtige Vækst i Sydslesvig. Dén finder en 

udmærket Forklaring i en rodløs Befolkning.

Bisse Mennesker kan kun bXive Menne

sker fuldt og heXt paa dansk, Xeve Livet i 

heie dets Fylde og Dybde paa dansk. Vi

I N T R O D U K T I O N  
Det er med ikke ringe Ængstelse for 

vore Evners Tilstrækkelighed, at vi udsen

der dette første Hummer af sønderjydske 

Breve. Og dog er det ned Glæde, vi giver 

Bladet i Læsernes EsencV.r. Vi tror, at et 

Blad som dette maa have en ganske særlig 

Mission nu.

■For nægtes kan det ikke, at Sønder

jylland skaber Opgaver, son nødvendigvis 

maa løses straks efter Krigsafslutningen.

Vort Motto i Bladets ”oved viser klart 

vor Stilling. - ’'aatte vi da kunne yde 

v o r  Indsats i det store folkelige Ar

bejde, der aXene kan virkeliggøre vort 

brændende Haab.

Redaktionen,



Den første forside: 
Sønderjyske breve, 
januar 1945. Ellen 
Schröders samling, 
Søllerød Museum.

København

Uheld

dens mere imperialistisk klingende passager blev ændrede. Det vakte ikke 
jubel. Men bladets faste linje var troskab mod folkenes selvbestemmel
sesret.

Bladet viste sig at have en vis gennemslagskraft og gav anledning til, at 
Sydslesvig blev sat på den politiske dagsorden. Da det imidlertid kun ud
kom én gang om måneden, mente Hee, at det skulle suppleres med et 
dagblad. En yderligere tilføjelse til hans lille modstandsimperium. Det 
skulle udkomme i København og hedde »København«. Han havde også 
hovedet til det med gotisk skrift. Jeg skulle være redaktør og Ellen indgå 
i redaktionen. Oplaget var dog begrænset, kun 1.000 eksemplarer. Vi ene
des om, at det skulle forsendes med posten til udvalgte adresser. Som no
get nyt foreslog jeg det også sendt til frisørsaloner i byen. Vi var nu så 
langt henne i krigen, at det tyske politi var begyndt at kontakte mod
standsbevægelsen, og frisørerne ville næppe være bange for bladene, men 
tværtimod markere sig ved at fordele dem. Denne satsning var ikke helt 
forkert. Det aftaltes ligeledes, at også i dette tilfælde måtte Ellen stå for 
nyhedsstoffet af hensyn til en hurtig forretningsgang og jeg for distribu
tionen. Efter aftale med studiekammeraterne Børge Riisgaard og Johan
nes Ruge skulle de samle et hold i den enes lejlighed ved Fuglebakken Sta
tion til kuvertskrivning, frankering og ekspedition via forskellige postkas
ser og være parat hver dag på et opgivet tidspunkt. Alt fungerede perfekt. 
»Information«, der var bladets nyhedskilde, ankom til metalvarefabrik
ken »Godthåb«, Troels Petersen hentede det og bragte det til Ellen i 
Holte, som redigerede og opsatte nyhedssiden. Den afgik tillige med ar
tikelstof den følgende dag til Hee, alt blev skrevet på stencil og duplike
ret på hans illegale duplikatorbureau, jeg modtog størstedelen af oplaget 
et aftalt sted i byen og bragte det til distributionen. Kun en enkelt gang 
var det ved at gå galt. Jeg ankom til distributionen, som erklærede, at man 
var kommet for sent til at købe frimærker. Altså jeg afsted til Købmager- 
gades postkontor, som holdt længe åbent. De kuverterede imens. Der var 
nu også et andet uheld: Trykkeriets bud og jeg skulle mødes en dag på 
broen over jernbaneterrænet ved Nørrebro, men der havde ikke været til
strækkelig samordning i den Heeske organisation. Hans sabotagegruppe 
foretog netop på mødetidspunktet en sprængning af en jernbanevogn på 
terrænet, så budet og jeg måtte løbe derfra, inden vi havde mødt hinan
den. Ved kontakt til Hee og med distributionens tålmodighed nåede bla
det dog også ud den dag.

»København« udkom fra fredag den 6. april 1945 til lørdag den 5. maj, 
begge dage inclusive, ialt med 2 3 numre. Bladet udkom ikke om sønda
gen. Talt i eksemplarer har vi udgivet over 35.000.
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u l n n l i o o n

1. A? »-gang lianöag den 9 . April Nr. 3

April i Danmark

Det var en Aprilmorgen for fem Aar siden, de konu Der tvLnv kæmpet ganske kart. For 
førate Gang i Danmarks seneste Historie opXevede nogle faa uf vore unge det TiU®aat- 
te sætte Livet ind for - ja, for Danmark, - vi andre at se Nø<3w,Eåi<̂ s 4 e S ^ f , at nogi 
le maatte dø. Dø, ikke ved en Færdse 1 en Dljkke paa Arbejdspladsen eller lig
nendes men dø, for at Livet kunde leves.

»København«, et 
trist jubilæum mar
keres den 9. april 
1945. Ellen Schrö
ders samling, Sølle
rød Museum.

Men hvad var det så vi skrev i »tidsskift« og »dagblad«? For det første: El
len og jeg var fælles om redaktionens ordvalg og meninger. Derefter: På 
grund af mine praktiske gøremål måtte Ellen levere nok så meget til »Kø
benhavn«. Hun var kvinden bag al oplysning og kommentarer til dansk 
skole, presse og forhold i Sydslesvig. Hun skrev henvendelsen fra en 
dansk kvinde til general Lindemann, og hun gik i rette med sit tidligere 
idol, Christmas Møller, for hans udtalelser om Sydslesvig i Stockholm. 
Emner som Kielerkanalens internationalisering og konsekvenserne deraf 
var overladt til mig. Også under pres på redaktionen var hun den leve
ringsdygtige. Vor linje fremgår af vor første artikel, videreført i vort sær
nummer.

» Vort sønderjyske ansvar.
Det kan ikke undgås, at der nu, da tyskernes nederlag er en kendsgerning, op- 
kommer en diskussion om Sydslesvigs tilbagevenden til Danmark.

Lettest er det at afvise problemet ganske. Langt ubehageligere og sværere at gå 
indfor et dansk Sydslesvig. Og dog er det ikke uvæsentlige grunde, der er givet 
for at tage Sydslesvig tilbage.

Man hævder, at vi har den historiske ret til landet, og man anfører vort an
svar over for sydslesvigerne. Vi kan ikke tillade, at mennesker a f dansk rod lever 
videre i en kultur, der kan føre til sådanne eksesser som den tyske.

At vi har den historiske ret, og at befolkningen er a f dansk rod, kan vel ingen
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Folkenes selv
bestemmelsesret

nægte, og enhver må over for sin samvittighed afgøre, hvilke slutninger, han vil 
drage a f dette.

Jeg  mener ikke, vi alene skal benytte os a f disse grunde. Man kan have ret til 
et landområde, men ikke til levende mennesker• og jeg vil ikke afvise den påstand, 
at den danske kultur kunne have mulighed for at udarte til umenneskelighed.

Nej, hvis vi skal føre Sydslesvig hjem -  og jeg  mener, at vi skal det -  kan vi 
ikke nøjes med disse grunde. Et ansvar som det at føre Sydslesvig hjem kan man 
kun tage på sig og kun bære, hvis det er blevet en nødvendighed for en, fordi man 
tror at kende vilkårene for menneskelivet og folkelivet.

Disse mennesker kan kun blive mennesker fuldt og helt på dansk, leve livet i hele 
dets fylde og dybde på dansk. Vi kender det fra  Nordslesvig. Selv de få  a f det ty
ske mindretal, der er tysktalende, røber atter og atter, at von modersmål er de
res hjertsprog.

Vi har i denne tid erfaret, at friheden er livet værd, og vi tror, at i åndens ver
den gavner tvangen til intet, friheden er alt. Vi tør ikke nægte andre det, som er 
vort menneskelivs nødvendighed.

På denne måde bliver det måske århundreders slid at føre Sydslesvig hjem. Og 
vi ved, at risikoen er ikke ringe. Det bliver et spil på liv og død for vort folk og 
for os selv. Men vi ved også, at livet kan ingen unddrage sig.«

Senere i en artikel om folkenes selvbestemmelsesret hedder det »Hvis 
man går ind for princippet om folkenes selvbestemmelsesret, må man i 
hvert fald kunne forsvare en løsning, der i tiden før en afstemning, gør 
Sydslesvig til et dansk mandatområde«. Det var også, hvad Stærmose ef
ter sin hjemkomst fra USA fik gjort til Dansk Samlings program: Syd
slesvig som mandatområde efter De Forenede Nationers Pagts artikel 77 
og efter 30 år en folkeafstemning om nationalt tilhørsforhold. Det var så 
spørgsmålet, om det også var dette, Buhlregeringen sagde nej til med sin 
erklæring om, at grænsen ligger fast.

I en eller anden pause under alt dette bad min ven stud.theol. Jens 
Børge Olsen mig om at distribuere 500 eksemplarer af »Studenternes Ef
terretningstjeneste«, når det udkom. De var åbenbart kommet op på 
større oplag, end de kunne magte. Ellen fik de 100, som hun dels lagde i 
HGs gymnasiestue, dels i folks brevkasser. I gymnasiestuen blev de revet 
væk hver gang. Vi var skam ikke konkurrenter, men åbne over for ven
nerne.

Jeg har efter krigen fået at vide, at søstrene Schrøder også opbevarede 
våben for modstandsbevægelsen. Da jeg selv fik et trykkeri etableret hos
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Ellen Schröder 
(1902-1987), akva
rel af Alexander 
Klingspor, ca. 1970. 
Privateje.

Opløsningen a f 
Dansk Samling

hende, uden at hendes venner opdagede det, skal det ikke undre mig. Man 
har ikke godt af at vide alt.

Københavnsledelsen udkommanderede vor ventegruppe til en general
prøve på mobiliseringen til den 3. maj 1945. Den 4. blev vi holdt i bered
skab. Om natten mødte vi på samlingsstedet. Aftenen før jeg skulle afsted 
holdt Ida og Ellen en middag med den sidste vin på bordet, og jeg fik den 
sidste cognac med. Nu var ordenes tid forbi. Alligevel blev stoffet til ud
gaven af dagbladet for den 4. og 5. udsendt.

Heldigvis blev politikompagni 2’s opgave løst uden blodsudgydelse. Vi 
skulle have deltaget i stormen på Politigården. Så var denne mindeartikel 
om søsterne Schrøder næppe blevet skrevet.

E P IL O G

Dansk Samling blev en tragedie. Knud Kristensen blændede med sin vel
mente, men urealistiske Sydslesvigpolitik, og efterkrigstiden var ikke be
redt til at lade en national heroisme afløse af en social ditto. Efter valg
nederlaget i 1 947 -  jeg havde været valgtaler til det sidste -  meldte jeg mig 
ud af Dansk Samling. De fleste af medlemmerne gik til Venstre, nogle til 
de konservative. De gamle DS-folk til venstre for midten. Ellen og Ida var 
længe vel de eneste, der holdt »Kristeligt Dagblad« om hverdagen og 
»Land og Folk« om søndagen. I 1958 blev Ellen gift med sin kollega fra 
skolen, maleren Alex Klingspor. De søgte begge, da blomsterbørnene og 
Gert Petersen havde vundet i SF, at få den vragede Poul Dam opstillet i 
Lyngbykredsen. Resten var, bortset fra læserbreve, tavshed. Ellen over
levede Alex og døde den 19. september 1987.

For at slutte i søstrenes slesvigske ånd: Paludan Møller skrev efter 1864
i sit digt »Slesvigs land genvundet«: »Fromme stærke kvinder, det er 
Danmarks mål«. Mange stærke kvinder deltog i modstandskampen, Ida 
og Ellen Schrøder var ikke de ringeste.

N O T E R

1 Opsplittelsen af det konservative folkeparti i Søllerød i 1930’erne og 1940’erne 
er behandlet indgående af Erik Astrup i hans artikel om Erik Øigaard i nærvæ
rende årbog.

2 Holte Gymnasiums historie er beskrevet af Palle Schiff: Holte Gymnasium in 
memoriam. Søllerødbogen 1999, s. 74L

3 Jfr. Jesper Boysen: Hans Ellekilde og hans virke inden for det sønderjyske og 
lokalhistoriske arbejde. Søllerødbogen 1985, s. io6f.
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4 Se i øvrigt Johannes Hoffmeyer: Sønderjysk foreningsliv i Søllerød 1926-1985. 
Søllerødbogen 1985, s. I27Í.

5 Th. Knudsen: Vikingemennesket, C.A. Reitzels Forlag, 1940, s. 31.
6 Hovedværket om Dansk Samling er Henrik Lundbak: Staten stærk og folket 

frit -  Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. Disputats 
ved Københavns Universitet, 2001.

7 Historien om »Aktion Frebold« berettes over to årgange i Søllerødbogen: Ei
ler Worsøe: Vi blev nødt til det. Erindringer fra det sidste år af besættelsestiden. 
Søllerødbogen 1995, s. Ó7Í-Jen s Johansen: Søllerød i sort og hvidt -  et år ef
ter. Søllerødbogen 1996, s. 132-134.

8 Faldne i Danmaks Frihedskamp, 1940-45, Gyldendal 1970, s. 223. Jfr. også 
Henrik Lundbak, 2001, s. 420.



Borgmester Erik Øigaard
og lidt om de politiske forhold i 
Søllerod kommune før ham

A f  Erik Astrup

Mens de øvrige forstadskommuner nordfor København -  Gentofte, Gladsaxe og 
Lyngby-Taarbæk -  i det store og hele fremtræder som store sammenhængende be
byggelser, opleves Søllerød Kommune som, en afveksling mellem åbne landskaber 
og bebyggede områder. Rundt regnet er halvdelen a f kommunens areal ubebyg
get, og fra  de fleste boliger i kommunen er der kun kon til marker; enge, skove 
eller til kyster. At det er lykkedes i så ston et omfang at bevare Søllej-ød Kom
mune som en »grøn kommune«, skyldes den politiske holdning i den periode, hvor 
rammerne for kommunens udvikling blev planlagt, og den politiker, som har væ
ret stærkest medvirkende til at bevare naturværdier i Søllerød Kommune, er 
Erik Øigaard.

Artiklens f 01 fatter, Erik Astrup, har fulgt denne udvikling på nærmeste hånd 
og fra  de kommunale arkiver fremdraget forløbet. Erik Astrup (f. 1920) er 
kommunalt uddannet i Arhus Kommune. Han har senere taget juridisk em
bedseksamen ved Arhus Universitet (1951). I  1952 blev han ansat i Søllerød 
Kommune som juridisk sekretær, blev senere kontorchef ogi 19 79 kommunaldi
rektør. Erik Astrup blev pensioneret fra  denne stilling i 1986.

E R IK  Ø IG A A R D S  F A M IL IE

Erik Øigaard blev født den 20. november 1908 i København. Han var søn 
af læge Albert Øigaard (1874-1952) og hustru Kathrine Bendix (1879- 

i 956)-
Den 21. december 1933 blev han gift med Edith Just, datter af gros

serer Poul Just (1877-1958) og hustru Ingeborg Pade (død 1955). Edith 
og Erik Øigaard fik to børn: Nulle Øigaard og Adam Øigaard. Ægteska
bet blev opløst i 1961.

Den 27. maj 1962 blev Erik Øigaard gift med fhv. solodanserinde ved 
Det Kongelige Teater Kirsten Nellemose, datter af inspektør Aage Nel
lemose (død 1919) og hustru Anna Hultgreen (død 1941).1
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Barndomshjemmet

Til Søllerød 1936

Borgerlig Fællesliste

Erik Øigaard døde den 9. juni 1992. Kirsten Øigaard døde den 19. juni 
2000.

Erik Øigaard voksede op i et hjem, der var præget af videnskabelige, 
kunstneriske og musikalske interesser. Hans far var hjertespecialist og 
havde både praksis og klinik. Faderen var tillige en kyndig samler af fa
jancer og udgav i 1936 på Gyldendal en bog om »Fajancefabriken i Store 
Kongensgade«. Fabrikken havde sin produktionsvirksomhed i årene 
1726-1766. Da Erik Øigaard blev født, havde forældrene bopæl på Øster
brogade 34, men flyttede senere til Gothersgade 160.2

Erik Øigaard blev student fra Østre Borgerdydskole i 1927 og tog juri
disk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1933. I 1937 fik han 
bestalling som landsretssagfører i København og var i årene 1945-1946 
tillige medhjælper hos statsadvokaten i København. Som landsretssag
fører blev det ejendomsadministration og bestyrelsesarbejde i erhvervs
virksomheder, han kom til at beskæftige sig mest med. Men det blev i det 
kommunalpolitiske arbejde i Søllerød kommune han lagde den største 
part af sin store arbejdskraft.

Edith og Erik Øigaard boede de første år efter giftermålet i 1933 i 
Bredgade. I 1936 flyttede den unge familie til Søllerød kommune, hvor 
Erik Øigaard havde købt »Jægerhuset«, Caroline Mathilde Vej 1 1 ,  et strå
tækt hus, smukt beliggende i udkanten af Trørød skov.

D E  P O L I T IS K E  F O R H O L D  I S Ø L L E R Ø D  K O M M U N E  

I T I D E N  I .  A P R IL  I 9 3 3 -  3 I . M A J I 943

Søllerød kommune havde borgerligt flertal i sognerådet, da Erik Øigaard 
flyttede hertil. Af sognerådets 15 medlemmer var 8 valgt fra »Borgerlig 
Fællesliste«. Radikale Venstre havde 1 medlem og Socialdemokratiet 6 
medlemmer i sognerådet. Formand for sognerådet var gårdejer Frederik 
Clausen, Havarthigaarden, Øverød. Han havde været medlem af sogne
rådet siden 1. april 1921, valgt af Det konservative Folkeparti, og formand 
siden 1. april 1925.

»Borgerlig Fællesliste«s flertalsgruppe bestod af 7 konservative og 1 fra 
Venstre. Det var en splittet gruppe, idet de tre konservative medlemmer, 
som var valgt fra østsognet -  overlærer Niels Peter Lorentzen, murerme
ster Poul Nielsen og grosserer Harry Schacke -  i mange større spørgsmål 
var uenige med sognerådsformand Fr. Clausen og den øvrige gruppe og 
derfor stemte imod en del af de fremsatte forslag, ofte sammen med di
rektør Hans Poulsen fra Det radikale Venstre.

Uenigheden blev meget synlig, da kommunen i 1934 foretog nogle om-



»Jægerhuset« på 
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Vej ved Trørød skov 
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Da Erik Øigaard 
boede i huset, 
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Byhistorisk Arkiv -  
Søllerød Museum
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fattende grundkøb. Den 27. juni 1934 nedsatte sognerådet et udvalg, der 
skulle undersøge forholdene med hensyn til eventuelt køb af Holtegaard 
eller andre arealer midtsogns. Udvalget indstillede i august 1934 til sog
nerådet, at kommunen købte Holtegaard for 400.000 kr. og Nærumgaard 
for 550.000 kr. Gårdene havde et jordtilliggende på henholdsvis 256 tdr. 
land og 278 tdr. land. Ved den endelige behandling, som fandt sted i et 
ekstraordinært lukket møde den 4. september 1934, vedtoges indstillin
gen om køb af de to ejendomme med 1 1  stemmer mod 4 (Lorentzen, Poul 
Nielsen, Schacke og Hans Poulsen).

På forespørgsel fra »Avisen & Søllerød Tidende« om, hvad der lå til 
grund for købet, svarede sognerådsformand Fr. Clausen, at man vidste, at 
en fremmed kommune havde interesse i arealerne langs den planlagte 
Hørsholmvej, og at flertallet inden for sognerådet derfor havde fundet det 
nødvendigt at sikre Søllerød kommunes jorder for Søllerød kommunes 
beboere, således at det også i fremtiden ville være Søllerød sogneråd, der 
bestemte udviklingslinierne. Købet viser Fr. Clausens fremsynethed og 
beslutningskraft.

De, der stemte imod købet, mente, at kommunen havde gjort en dårlig
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Næsseslottet købt 
og solgt

Frederik Clausen 
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forretning. De mente, at skatterne efter købet ville stige yderligere, og at 
det havde været klogere, om man ved sparsommelig husholdning i sogne
rådet havde bestræbt sig for at holde udgifterne nede.

Den følgende måned måtte sognerådet behandle en indstilling om 
endnu et stort grundkøb. Formanden for skovudvalget, den konservative 
grosserer Sophus Christian Fogh, havde i foråret 1934 erfaret, at ejeren af 
Næsseslottet, direktør August Bagge, ville sælge denne ejendom. Gros
serer Fogh fik bemyndigelse til at arbejde på, at ejendommen sikredes for 
Søllerød kommune, og indledte forhandlinger med direktør Bagge, men 
samtidig også med Københavns kommune, som var interesseret i at købe 
selve slottet med park for at bruge det til rekreationshjem. Det var ikke 
grosserer Foghs ønske, at Københavns kommune skulle overtage slottet 
og Næsset; men modstandere inden for hans parti fik gennemtrumfet, at 
Søllerød kommunes erhvervelse ikke skulle omfatte denne del af ejen
dommen.

På sognerådets lukkede møde den 17. oktober 1934 forelå skovudval
gets indstilling, der gik ud på, at Søllerød kommune skulle købe Næsse
slottet med tilhørende arealer for 515.000 kr., men sælge selve Næsseslot
tet og Næsset, ca. 40 tdr. land, til Københavns kommune for 190.000 kr. 
Indstillingen omfattede også den situation, at Københavns kommune ikke 
måtte ønske at købe Næsset med slottet. I så fald skulle Søllerød kom
mune alene købe de øvrige arealer for 325.000 kr. Skovudvalget havde så
ledes i sin indstilling opgivet enhver tanke om, at selve Næsseslottet og 
Næsset kunne overgå til Søllerød kommune.

Sagen overgik til 2. behandling med mellemliggende behandling i øko
nomiudvalget og skovudvalget. 2. behandling fandt sted den 21. novem
ber 1934, hvor indstillingen om købet vedtoges med 1 1  stemmer mod 4 
(Lorentzen, Poul Nielsen, Schacke og Hans Poulsen).

Modsætningsforholdet mellem de tre konservative sognerådsmedlemmer 
fra østsognet og den øvrige borgerlige fællesgruppe var efterhånden skær
pet så meget, at de tre -  overlærer Lorentzen, murermester Poul Nielsen 
og grosserer Schacke -  i januar 1935 udmeldte sig af fællesgruppen og 
dannede deres egen gruppe. Dette bevirkede, at den socialdemokratiske 
gruppe med sine 6 medlemmer nu var den største. Valg af medlemmer til 
de stående udvalg skulle -  ligesom valg af formand og næstformand -  fo
retages hvert år, idet medlemmerne valgtes for et regnskabsår ad gangen. 
Ved valget af stående udvalg for regnskabsåret 1935/36 ville den socialde
mokratiske gruppe som den største kunne besætte alle udvalgenes for
mandsposter, medmindre de to borgerlige grupper ville støtte hinanden
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To konservative 
kandidatlister

Nyt rådhus?

ved at anmelde en fælles valggruppe. Det lykkedes ikke at opnå aftale 
herom, hvorfor den borgerlige 5 mands gruppe optog forhandling med 
den socialdemokratiske gruppe og opnåede at beholde formandsposterne 
i 7 af de stående udvalg, medens 4 formandsposter blev overtaget af soci
aldemokraterne. Ved udvalgsbesættelserne det følgende år for regnskabs
året 1936/37 fandt de borgerlige grupper -  trods al uenighed -  sammen i 
en valggruppe på 9 og sikrede derved, at samtlige formandsposter i de stå
ende udvalg igen blev besat af borgerlige politikere.

Bruddet mellem de konservative i vest og de konservative i øst blev ikke 
helet, og til sognerådsvalget den 9. marts 1937 for perioden 1. april 1937- 
31. marts 1941 blev der opstillet to konservative kandidatlister, liste C 1 
med gårdejer Fr. Clausen som spidskandidat og liste C 2 med overlærer 
N. P. Lorentzen som spidskandidat. Opstillingen af de to lister afspejlede 
ikke længere forholdet mellem de konservative i vest og de konservative i 
øst. Også mange af vælgerforeningens medlemmer i den vestlige del af 
kommunen var nu modstandere af Fr. Clausen, og af de 14 opstillede kan
didater på liste C 2 var halvdelen bosiddende i vest. De to lister måtte der
for opfattes som værende henholdsvis for og imod Frederik Clausen.’

Ved valget fik hver af de konservative lister 4 mandater. Socialdemo
kraterne bevarede 6 mandater og det radikale Venstre 1 mandat, medens 
Venstre gik ud af sognerådet.

Da det nyvalgte sogneråd skulle vælge formand for regnskabsåret 
193 7/3 8, blev både Fr. Clausen og N. P. Lorentzen bragt i forslag. Ingen 
af de to opnåede absolut stemmeflertal (8 stemmer) ved de første to af
stemninger. Man måtte derfor igennem en tredie afstemning, hvor al
mindeligt stemmeflertal er tilstrækkeligt til gyldigt valg. Ved denne tredie 
afstemning fik Fr. Clausen 6 stemmer og Lorentzen 5 stemmer. 4 stemte 
blankt. Socialdemokraterne havde med netop det fornødne antal stemmer 
sikret Fr. Clausen formandsposten, men viste deres holdning ved i øvrigt 
at stemme blankt.

Ved valg af udvalg havde de to konservative grupper, belært af erfarin
gen, fundet sammen i én valggruppe, og denne tiltrådtes af det radikale 
medlem, ingeniør Poul Frydlund, således at udvalgsbesættelserne fandt 
sted på basis af en borgerlig valggruppe på 9 og en socialdemokratisk 
gruppe på 6 medlemmer.

Til sognerådets møde den 15. september 1937 forelå en indstilling fra 
økonomiudvalget og bygningsudvalget om opførelse af et nyt rådhus. At 
der var alvorlig pladsmangel på rådhuset i Søllerød, var der enighed om i 
sognerådet. Men de konservative fra liste C 2 ønskede pladsmanglen af
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Fr. Clausen og 
oppositionen

Dethlefjiirgensen

hjulpet ved tilbygning til det eksisterende rådhus, idet de anså en sådan 
løsning for at være mere forsvarlig i økonomisk henseende end opførelse 
af et nyt rådhus. Forlagsdirektør Arnold Frigast Larsen, der havde været 
en af de drivende kræfter ved opstillingen af liste C 2, og som var indtrådt 
i sognerådet den 1. april 1937 på denne liste, fremsatte i mødet et æn
dringsforslag om tilbygning til det eksisterende rådhus. Ændringsforsla
get fik kun 3 stemmer, hvorefter det med 11  stemmer vedtoges at lade ud
valgenes indstilling om opførelse af et nyt rådhus gå til 2. behandling med 
mellemliggende udvalgsbehandling.

Dette blev indledningen til et langstrakt og til tider dramatisk sagsfor
løb, der førte frem til opførelsen af arkitekterne Arne Jacobsen og Flem
ming Lassens marmorbeklædte rådhus. Rådhusets tilblivelseshistorie er 
udførligt beskrevet i Søllerødbogen 2001 af tidligere overlærer og mu- 
seumspædagog Ole Sørensen i artiklen »Søllerød Rådhus«.

Det var ingenlunde nogen let periode for sognerådsformand Fr. Clau
sen. Den opposition, der var hårdest mod ham, fandt han inden for sit 
eget parti, og efterhånden var der kun to af de konservative medlemmer, 
som støttede ham, distriktsjordemoder Anne Marie Bærentzen ffa liste C 
i og husmoder Alice Johnsen fra liste C 2. Fr. Clausen var derfor afhæn
gig af de socialdemokratiske stemmer både ved de årlige valg af formand 
for sognerådet og ved politiske beslutninger i sager, hvor den konserva
tive opposition var imod ham.

D E N  U A F H Æ N G IG E  K O M M U N A L F O R E N IN G , S Ø L L E R Ø D

Det var ikke alene inden for sognerådet, at Fr. Clausen mødte modstand. 
Også mange borgere var utilfredse med sognerådsformandens dispositio
ner, og enkelte gav hyppigt deres mening til kende i debatindlæg i de to 
lokale ugeaviser, Søllerød Tidende og Søllerød Kommuneblad (Holte 
Avis). Det kunne måske være mindre væsentligt med kritik fra enkelte 
borgere. Men der var ved at blive dannet en organiseret modstand mod 
Fr. Clausens styre. Den 28. november 1939 blev der på Holte Gymna
sium -  umiddelbart efter et sognerådsmøde -  afholdt et offentligt møde, 
hvor man skulle drøfte muligheden for at danne en forening, der kunne 
virke for mere sparsommelighed i kommunen.

Initiativet til dette møde var taget af grosserer Dethlefjiirgensen, der 
boede på ejendommen Carlsminde i Søllerød. Dethlefjiirgensen var født 
i Flensborg. Han handlede med korn og foderstoffer, men havde samtidig 
en ambition om at finde frem til eksotiske varer fra det store udland: 
Krydderier, nødder, perler, kniplinger og meget andet. Dethlef Jürgensen
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Generalforsamling 
8. januar 1940

var en særpræget og karakterfast personlighed, som havde sine egne me
ninger om, hvorledes problemerne skulle løses, og som bestemt ikke var 
bange for at fremføre dem, også når de ikke stemte overens med den 
gængse opfattelse4.

På mødet den 28. november, der havde omkring 200 deltagere, var der 
tilslutning til Dethlef Jürgensens tanker. Det vedtoges at danne en for
ening med navnet »Den uafhængige Kommunalforening, Søllerød«, og 
der valgtes en foreløbig bestyrelse med Dethlef Jiirgensen som formand5.

I december 1939 indrykkede den nye forening en helsides annonce i de 
to lokale ugeaviser. Annoncen var udformet som et iøjnefaldende opråb. 
Det anførtes i annoncen, at skattetrykket var så stort, at det føltes som en 
lidelse og uretfærdighed, og at kommunalpolitikerne ikke havde imøde
kommet de krav om besparelser i den offentlige administration, som skat
teyderne så ofte havde stillet. Skatteyderne måtte derfor nu i fællesskab og 
i så stort antal som muligt gøre front mod alle unødvendige og upåkræ
vede udgifter. Målene for foreningens kamp var med store typer anført så
ledes:

Nye mænd til roret i Søllerød!
Gennemført sparsommelighed i hele kommunalforvaltningen!

Lavere skatter!

Opråbet sluttede med en indtrængende opfordring til indmeldelse i for
eningen, underskrevet af 90 Søllerødborgere, alle anført med navn, stil
ling og bopæl.6

Den 8. januar 1940 afholdt foreningen konstituerende generalforsamling 
på Ny Holte Hotel. Ifølge foreningens forhandlingsprotokol var der hen
ved 350 deltagere. Den foreløbige bestyrelse, med grosserer Dethlef Jiir
gensen som formand, blev på generalforsamlingen erklæret for valgt, og 
foreningens navn, »Den uafhængige Kommunalforening, Søllerød«, blev 
efter nogen diskussion vedtaget. Ifølge vedtægternes § 2 var foreningens 
formål »at virke for en hensigtsmæssig og gennemført sparsommelighed 
i Søllerød kommunes forvaltning og nedsættelse af de kommunale skat
ter, samt i så stor udstrækning som muligt at forbeholde Søllerød sogns 
beboere kommunens arbejder og indkøb og indskrænke, at kommunen 
konkurrerer med det frie erhverv.«

Den uafhængige Kommunalforenings annonce i de lokale ugeaviser, december 
1939. Overskriften lærte man godt 4 måneder senere at stave på en anden måde.
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Medlem nr. 360

Lodtrækning om 
formandsposten

Nogle foreløbige vedtægtsudkast fra marts 1939 viser, at foreningens 
navn oprindeligt skulle have været »Søllerød kommunes upolitiske væl
gerforening«, og i udkastets formålsparagraf var medtaget en bestem
melse om »sikring af kommunens mange naturskønne områder«. Denne 
bestemmelse blev imidlertid ikke medtaget i de endelige vedtægter. Søl
lerød Kommuneblad (Holte Avis) indeholdt den 19. januar 1940 et fyldigt 
referat af den konstituerende generalforsamling. Det fremgår heraf, at 
foreningen allerede havde 640 medlemmer, der repræsenterede alle sam
fundslag. Efter konstitueringen holdt foreningens formand, Detlef Jür- 
gensen, en lang tale. I den betegnede han sognerådsformand Fr. Clausen 
som Søllerød-oppositionens fjende nr. 1 og kommuneingeniør Bache som 
den mand, der støbte kuglerne, og hvis planer og ideer havde kostet kom
munen en uendelighed af penge.

Landsretssagfører Erik Øigaard ses ikke at have deltaget aktivt ved for
eningens stiftelse, og det er ikke oplyst, hvornår han blev medlem af for
eningen. I en senere medlemsfortegnelse fra maj 1949 står Erik Øigaard 
opført med medlemsnummer 360 og Edith Øigaard med nr. 361. Det hø
jeste medlemsnummer i fortegnelsen fra 1949 var 453.

Dannelsen af »Den uafhængige Kommunalforening« gjorde ikke arbej
det lettere for sognerådsformand Fr. Clausen, og ved formandsvalget i 
marts 1940 fik han yderligere vanskeligheder. Socialdemokraterne havde 
i 1937, 1938 og 1939 sikret Fr. Clausen formandsposten i sognerådet. Ved 
formandsvalget i 1940 skete der det overraskende, at socialdemokraterne 
undlod at stemme. Som i tidligere år var både Fr. Clausen og N. P. Lo
rentzen bragt i forslag, og nu kom stemmerne på de to til at stå lige, så der 
måtte lodtrækning til. Lodtrækningen blev vundet af Lorentzen, og Fr. 
Clausen måtte efter 15 år som sognerådsformand overlade denne post til 
sin modstander.

Den socialdemokratiske gruppeformand, murer Hans Rasmussen, gav 
på partiets fællesgeneralforsamling den 14. marts motiveringen for den 
socialdemokratiske gruppes ændrede holdning: »I 3 år har vi sikret Clau
sen, men ikke fået den støtte, vi havde ventet. Clausen havde kun brug for 
vores stemme ved valget til formand«.7

Sognerådets 4-årige periode udløb den 31. marts 1941. Efter valgloven 
skulle der afholdes kommunevalg i marts 1941, og partierne var i begyn
delsen af 1941 i fuld gang med at forberede valget. Også Den uafhængige 
Kommunalforening arbejdede på at få opstillet en kandidatliste, og i fe
bruar 1941 havde foreningen en liste klar, omfattende 15 personer. 
Landsretssagfører Erik Øigaard var ikke blandt disse.
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Fr. Clausen atter 
sognerådsformand

Den første byplan

Kommunevalget måtte imidlertid udskydes på grund af den tyske besæt
telse, og det gamle sogneråd fortsatte arbejdet. I et ekstraordinært møde 
den 22. marts 1941 valgte sognerådet formand for året 1941/42. Over
raskende for alle skiftede socialdemokraterne atter holdning og stemte nu 
på Fr. Clausen, der blev valgt med 7 stemmer, medens Lorentzen fik 5 
stemmer. I et sogneråd med konservativt flertal blev Fr. Clausen således 
valgt til formand på grundlag af 5 socialdemokratiske stemmer, 1 radikal 
og Clausens egen stemme. 3 medlemmer var fraværende i mødet. Over
raskelsen over valget af Fr. Clausen var ikke mindst til stede blandt de 
»menige« socialdemokrater rundt om i kommunen, og på det socialde
mokratiske hovedbestyrelsesmøde den 21. april blev der krævet klar be
sked om, hvorfor man et år havde ladet Fr. Clausen falde som sogneråds
formand og næste år valgt ham igen. Gruppeformand Hans Rasmussen 
svarede: »Lorentzen har vist forståelse over for vore forslag, men han var 
ganske uegnet til hvervet; det var tjenestemændene der regerede. En for
andring måtte ske, og så stemte vi på Clausen«.8

Som det også rettelig burde være, blev det derfor Fr. Clausen, der som 
sognerådsformand foretog indvielsen den 16. marts 1942 af det rådhus, 
som han havde lagt så megen energi og vilje i at få opført.

B A C H E S  B Y P L A N

1 1938 var der kommet en ny lov om byplaner, lov nr. 181 af 29. april 1938. 
Søllerød sogneråd havde allerede i 1933 i henhold til den tidligere by
planlov af 18. april 1925 vedtaget en byplan for den centrale del af N y 
Holte, afgrænset af Nordbanen, Stationsvej, Helsingørvejen (Konge
vejen) og Ernst Bojesens vej.

Ifølge den nye byplanlov skulle der inden 5 år efter lovens ikrafttræden 
-  dvs. inden udgangen af april 1943 -  tilvejebringes en byplan for enhver 
samlet bebyggelse, som omfattede mere end 1000 indbyggere, og som 
overvejende bestod af bygninger til andet end landbrugsformål. Byplanen 
skulle i det omfang, som var fornødent for at sikre en hensigtsmæssig og 
tilfredsstillende ordning af de fremtidige vej- og bebyggelsesforhold, in
deholde bestemmelser om:

1. Vejes beliggenhed, retning og bredde, byggelinier og hjørneafskærin
ger m. v.

2. Beliggenheden af torve og andre pladser.
3. Beliggenheden af spor og ledningsanlæg.
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Kommuneinge
niør Baches by
planforslag fra 
1943. Originalt 
håndkoloreret 
kort på Søllerød 
Rådhus.
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4. Beliggenheden af offentlige bygninger og anlæg, derunder sports- og 
legepladser, flyvepladser, havnearealer, lystanlæg, parker samt kirke
gårde.

5. Bebyggelsesarter og deres fordeling på området, derunder i henseende 
til benyttelse, såsom til bolig-, forretnings- eller industriformål.

Grundejer- og kommunalforeningerne i Søllerød Kommune viste hurtigt 
interesse for den nye byplanlov. I august 1938 arrangerede Nærum 
Grundejerforening et møde, hvor byplaneksperten professor Steen Eiler 
Rasmussen holdt foredrag om byplanlægning med lysbilleder, der illu
strerede god og dårlig byplanlægning.

Kommunens grundejerforeninger (ikke mindst inspireret af HRS 
C.B.Henriques) traf senere aftale med professor Steen Eiler Rasmussen 
om, at han på foreningernes regning skulle lade sine elever på Kunstaka
demiets Arkitektskole arbejde med et byplanforslag for Søllerød kom
mune. Det byplanforslag, som eleverne udarbejdede under professor 
Steen Eiler Rasmussens ledelse, måtte kun betragtes som rent privat ori
enteringsarbejde og absolut ikke som noget modforslag til kommunens 
senere byplanforslag. Men grundejerforeningernes bestyrelsesmedlem
mer havde lejlighed til at følge elevernes arbejde og kom derved proble
merne i byplanlægning på nært hold.9

I marts 1943 havde kommuneingeniør Bache sit forslag til en byplan for 
Søllerød kommune færdig. Forslaget blev forelagt for sognerådet i et eks
traordinært møde den 13. marts 1943, hvor det blev behandlet for lukkede 
døre. Forslaget gik til 2. behandling i det ordinære sognerådsmøde den 
20. marts 1943, hvor det også blev behandlet for lukkede døre. Her ved
toges forslaget med enkelte ændringer med 8 stemmer mod 5. Datoen for 
forslagets fremlæggelse til offentligt eftersyn blev fastsat til den 25. marts 
1943. Fremlæggelsen skulle slutte den 25. april 1943, og fristen for indsi
gelser og indsendelse af ændringsforslag udløb den 6. maj 1943.

Først ved denne fremlæggelse fik offentligheden kendskab til byplan
forslaget og de tanker, som kommuneingeniør Bache havde gjort sig om 
Søllerød kommunes udvikling. Fællesudvalget for grundejer- og kommu
nalforeninger i Søllerød Kommune arrangerede et offentligt møde den 9. 
april 1943 på Ny Holte Hotel, hvor kommuneingeniør Bache skulle gen
nemgå byplanforslaget. Hotellets store sal var fyldt til sidste plads.

Kommuneingeniør Bache begyndte med en irettesættelse til pressen: 
»Politiken«, »Ekstrabladet« og »Søllerød Tidende« havde bragt sensa- 
tionsprægede artikler om byplanen, sagde han. Men der var efter Baches
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opfattelse ikke tale om store sensationer. Han havde holdt sig med benene 
på jorden. Bache fremhævede, at man ved udarbejdelsen af byplanforsla
get havde sat sig det mål at sikre, at Søllerød kommune kunne udvikle sig 
til at rumme op til 80.000 indbyggere uden at miste præget af en villa
kommune i udprægede naturomgivelser. Ved planlægningen havde man 
sammenlignet dels med andre danske kommuner, specielt Gentofte, og 
dels med engelske havebyer. Der var regnet med en gennemsnitlig årlig 
befolkningstilvækst på 2 '/■%, men i øvrigt regnede byplanen ikke med 
tidsfrister. Meningen var blot at skabe mulighed for den tilvækst, som 
man havde ment at burde regne med, og at hindre projekter, som kunne 
gribe forstyrrende ind i en naturlig og tilfredsstillende udvikling.

Baches gennemgang Foredraget skulle have været ledsaget af farvelysbilleder, der kunne be- 
a f byplanforslaget lyse enkeltheder i byplanen. Men dette blev en total fiasko. Lysbillederne 

var ganske usynlige for forsamlingen, og kommuneingeniør Bache måtte 
derfor klare sig med det store kort, der var udarbejdet. I øvrigt talte han 
med så lav en stemme, at det -  bortset fra de forreste rækker -  kunne være 
vanskeligt at høre, hvad han sagde.10

I byplanforslaget var der ifølge Søllerødbladets referat regnet med føl
gende fordeling af kommunens samlede areal:

6 % til offentlige og almennyttige formål,
7 % til produktion,

40 % til beboelse,
47 % til status quo områder, fortrinsvis grønne områder, hvor den ek
sisterende bebyggelse ikke måtte udvides.

Det areal, der blev udlagt til beboelse, var tænkt fordelt således på bebo- 
elsestyper:

87 % til villaer,
6 % til rækkehuse, kædehuse, dobbelthuse og lign.
6 % til blokbebyggelse, 
i % til karrébebyggelse."

Der regnedes med én forretning for hver 67 indbyggere.

Byplanen inddelte stort set kommunen i 4-5 områder, der var afgræn
set af grønne bælter:
Furesøområdet (Holte).
Et område ved Mølleåen.
Et dobbeltområde, GI. Holte og Sandbjerg-Nyvang. 
Øresundsområdet.
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Steen Eiler Ras
mussens kritik

80.000 indbyggere 
i Søllerød?

De enkelte bebyggelsesarters placering i områderne var der taget stilling 
til:

Kairébebyggelse skulle kun finde sted inden for nærmere afgrænsede om
råder i Holte, Skodsborg og Vedbæk.

Blokbebyggelse var tænkt både i Holte, GI. Holte, Nærum, Skodsborg og 
Vedbæk. Kommuneingeniør Bache fremhævede, at der i Vedbæk ikke 
ville blive tale om 6 etagers blokke, højst 3 etager med rigelig afstand mel
lem blokkene, så at det blev muligt at se ud over Øresund.

Rækkehusbebyggelse var placeret rundt om i kommunen, hvor man havde 
fundet det mest praktisk under hensyn til de fremtidige trafikmuligheder.

Produktionsområderne var placeret omkring den planlagte Hørsholmvej 
og ved en mulig forlængelse af Nærumbanen mod nord til Rungsted, som 
kommuneingeniør Bache forestillede sig kunne komme.

Efter at kommuneingeniør Bache havde gennemgået byplanforslaget, fik 
professor Steen Eiler Rasmussen ordet. Han anerkendte, at der var udført 
et meget stort arbejde, som var velegnet til at danne grundlag for drøftelse 
af de forskellige problemer. Men han var uenig med kommuneingeniøren 
om de bærende principper i byplanudkastet.

Dette, at befolkningen var tænkt forøget med i'/ i % årligt til 80.000 
indbyggere, betød, at man først om 90 år ville nå det fulde indbyggertal, 
og det var helt umuligt at planlægge 90 år fremover. Ikke alene vokser et 
samfund, men de forhold, hvorunder et samfund lever, ændrer sig stadig. 
Byplanudkastet i den foreliggende udformning burde kun være en disposi
tionsplan, som efterhånden søgtes indarbejdet i vej- og byggevedtægter. 
Men der kunne være visse områder, hvor det var rigtigt allerede nu at fast
lægge linierne og at foretage den fornødne tinglysning. På trafikkens om
råde var der visse ting, der burde bestemmes nu. Hvad den eventuelle for
længelse af Nærumbanen angik, fandt Steen Eiler Rasmussen det godt, at 
spørgsmålet var rejst. Men det var unægteligt dristigt at bygge en byplan 
over en baneforlængelse, som hverken DSB, Birkerød eller Hørsholm 
kommuner kendte noget til.

Steen Eiler Rasmussen troede ikke på, at kommunen ville nå 80.000 
indbyggere. Over halvdelen ville man næppe komme. Det var også et 
spørgsmål, om det var nødvendigt, at folk skulle bo så tæt. Den projekte
rede blokbebyggelse tillod en tættere bebyggelse end det tilladelige i Kø
benhavns yderkvarterer, og det kunne han ikke se nogen grund til, lige
som han fandt det mærkeligt, at der absolut skulle være en butik for hver 
67 indbyggere, også om 90 år.

Det kunne heller ikke forudses, hvor mange af kommunens indbyggere
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Indsigelser 
by pinn en

der fortsat ville have deres erhverv i København, og hvor mange der ville 
være beskæftiget i Søllerød kommune. Men blev der ikke nogen videre 
produktion i Søllerød, var der ingen grund til at udlægge så store områ
der til dette formål.

Professor Steen Eiler Rasmussen sluttede: »I øvrigt tror jeg ikke, at De 
skal tage det hele så alvorligt . . . (munterhed), ja, jeg mener tragisk! 
(stærkt bifald)«.

»Tragedie« ville dog være et nærliggende ord at bruge, hvis byplanforsla
get var blevet til virkelighed. Ser man på byplanforslagets kort over kom
munen, finder man, at store dele af de naturområder, som vi i dag kan 
glæde os over, var udlagt til bebyggelse. Det gælder markerne ved Rygaard 
og mellem Øverødvej og Kirkeskoven, som var udlagt dels til villabe
byggelse, dels til række- og kædehuse. Også markerne mellem Kohave 
Skov og Egebækvej og en del af Egebækgaards jorder skulle bebygges, og 
på Aggershviles jorder nord for Jægersborg Hegn var der planlagt villa
bebyggelse. Arealerne øst for motorvejen fra GI. Holte til grænsen mod 
Birkerød var udlagt dels til produktionsområde, dels til villabebyggelse, 
og også en del af Maglemosen var tænkt bebygget.

Man havde dog stadig de store skov- og søarealer, og de enkelte byom
råder var i byplanforslaget adskilt fra hinanden ved grønne bælter. Men 
disse var de fleste steder så smalle, at de ikke ville give en egentlig natur
oplevelse.

mod Da fristen for indsigelser mod byplanforslaget udløb den 6. maj 1943,
havde mange benyttet sig af deres ret til at protestere. Der var indsigelser 
både fra grundejere enkeltvis og fra grundejerforeningerne. Fællesudval
get for Grundejer- og Kommunalforeninger i Søllerød kommune var 
fremkommet med indsigelser af principiel art. Fællesudvalget mente ikke, 
at det foreliggende forslag kunne betragtes som en byplan, der efter loven 
kunne tinglyses på de enkelte ejendomme. Forslaget var for svævende og 
indeholdt en række almene, ganske flydende bestemmelser, men ikke 
konkrete bestemmelser for hvert område.12 De enkelte grundejer- og 
kommunalforeninger kunne tilslutte sig fællesudvalgets indsigelse og 
fremkom tillige med indsigelser af konkret art mod nogle af de bestem
melser, som ifølge byplanforslaget skulle være gældende inden for den en
kelte forenings område.
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De konservative

Den uafhængige 
kommunalforening

Kommunalfore
ningens program

K O M M U N E V A L G E T  D E N  5 . M A J I 943

Den tyske besættelsesmagt, som havde sat sig imod afholdelsen af de or
dinære kommunevalg i marts 1941, havde i begyndelsen af året 1943 gi
vet tilladelse til, at der nu måtte afholdes kommunale valg. Datoen for val
get blev fastsat til den 5. maj 1943.

De politiske vælgerforeninger gik i gang med at tilvejebringe kandidat
lister. På Holte konservative forenings generalforsamling i begyndelsen af 
marts 1943 blev den siddende bestyrelse skiftet ud med medlemmer fra 
oppositionen mod Frederik Clausen, og det blev derfor let for de to kon
servative vælgerforeninger at enes om én kandidatliste. Listens spidskan
didat blev fuldmægtig Poul E. Rosenørn, Søllerød. Fr. Clausen var helt 
ude af betragtning og ville vel næppe selv have ønsket genvalg.

Den uafhængige Kommunalforening, Søllerød, opstillede også en kan
didatliste. Foreningens formand var nu grosserer W. Røper-Petersen, der 
var blevet valgt som formand i marts 1942 i stedet for grosserer Dethlef 
Jürgensen, som havde ønsket at fratræde formandsposten. På et bestyrel
sesmøde den 17. februar 1943 opstillede bestyrelsen en kandidatliste, men 
vedtog at forhandle med de to konservative vælgerforeninger om en fæl
lesliste.

Forhandlingerne om en fællesliste strandede, idet den konservative 
vælgerforening i Vedbæk ikke ville acceptere fhv. kommuneingeniør Axel 
Riis som kandidat.1  ̂ Den uafhængige Kommunalforening opstillede der
for sin egen kandidatliste, der blev anmeldt til valgbestyrelsen som »Den 
uafhængige Kommunalforenings fællesliste«. Listens spidskandidat var 
direktør Svend Andersen, Holte. Landsretssagfører Erik Øigaard var op
stillet som nr. 4, der blev regnet for en sikker plads. Som nr. 5 og 6 -  det 
som Røper-Petersen anså som kamppladserne -  blev opstillet henholdsvis 
murermester Bendix Petersen, Holte, og professor Andreas G. Schneider, 
Holte.

Det program, som Den uafhængige Kommunalforenings kandidater 
skulle vælges på, omfattede følgende punkter:

1 . Indførelse af besparelser på budget og driftsomkostninger for at lette 
skattetrykket og nedbringe kommunens gæld.

2. Den af kommuneingeniør Bache fremsatte byplan, der var vedtaget af 
det siddende flertal, ændres efter forslag af professor Steen Eiler Ras
mussen, således at der tages mest muligt hensyn til alle grundejeres øn
sker.

3. Der tages ligeligt hensyn til øst- og vestsognets ønsker.
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Opgøret med 
Baches byplan

Næsten hele sogne
rådet udskiftes

4. Kommunen er en stor forretning. Hvor det er økonomisk forsvarligt, 
bør man lade kommunens beboere være leverandører til kommunen, 
ligesom kommunen ikke bør konkurrere med det private initiativ.

5. Der sættes kun de arbejder i gang, der er nødvendige, og som kom
munen har midler til.

6. Der indledes et sundt samarbejde med de øvrige grupper til kommu
nens bedste uden dog at følge nogen politisk linie eller politisk 
dogme.14

Valget blev en sejr for Den uafhængige Kommunalforening. Der var op
stillet 5 lister. De to, Venstre og Det radikale Venstre, fik ingen valgt. So
cialdemokraterne, liste A, fik uændret valgt 6 kandidater. Socialdemokra
ternes spidskandidat var nu hypotekbankdirektør, folketingsmand Axel 
Sørensen, Holte. De konservatives liste C fik kun 3 mandater, medens 
Den uafhængige Kommunalforenings liste F fik 6 mandater og dermed 
fik indvalgt også kandidaterne på kamppladserne.

De foregående mange års stridigheder og splittelse inden for de kon
servatives rækker og den vedvarende stærke kritik af sognerådsformand 
Fr. Clausen havde fået mange tidligere konservative vælgere til nu at 
stemme på Den uafhængige Kommunalforenings liste. Stærkt medvir
kende hertil var nok også kommuneingeniør Baches byplanforslag, som 
flertallet i det afgående sogneråd havde vedtaget. Landsretssagfører Erik 
Øigaard, som nu var valgt ind i sognerådet, anså endog denne byplan for 
at være hovedårsagen til, at Den uafhængige Kommunalforening fik så 
godt et valg. I et interview i »Det grønne område« den 29. maj 1968 i an
ledning af sit 2 5 års jubilæum som kommunalpolitiker sagde han: »Jeg vil 
gerne pointere, at det ikke var på grund af disse gårdkøb (Holtegaard og 
Nærumgaard), man reagerede så kraftigt ude blandt vælgerne. Det var 
udelukkende på grund af den byplan, Clausen søgte gennemført. Det tog 
jeg som en udfordring.«

Valget medførte en usædvanlig stor personudskiftning inden for sognerå
det. I det nyvalgte sogneråd havde kun to af medlemmerne, begge social
demokrater, været medlem af sognerådet i perioden forud for valget. 
Yderligere to fra den socialdemokratiske gruppe havde tidligere været i 
sognerådet, men det lå henholdsvis 14 år og 23 år tilbage i tiden. Den so
cialdemokratiske spidskandidat Axel Sørensen havde været borgmester i 
Horsens i 21 år, så den socialdemokratiske gruppe repræsenterede stor 
kommunalpolitisk erfaring. Derimod var sognerådsarbejde uprøvet for 
medlemmerne fra listerne F og C.
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Andreas Schneider 
vælges som sogne- 
rådsformand

Ny ledelsesstil

Det nye sogneråd tiltrådte den i. juni 1943 og konstituerede sig samme 
dag. Det var af alle ventet, at direktør Svend Andersen fra Den uafhæn
gige Kommunalforening ville blive valgt som formand for sognerådet. 
Men han havde måttet afstå fra formandsposten efter ønske fra bestyrel
sen for »Danske Lloyd«, hvor han var administrerende direktør.1?

Ved begyndelsen af det konstituerende møde blev det oplyst, at der i det 
nye sogneråd kun ville blive to grupper, idet medlemmerne fra liste F og 
liste C var samlede i en ni-mands gruppe. Den anden gruppe var social
demokraternes, omfattende seks medlemmer.

Ved formandsvalget blev professor A. Schneider bragt i forslag af fæl
lesgruppen. Hypotekbankdirektør Axel Sørensen meddelte, at socialde
mokraterne ikke ønskede at deltage i formandsvalget, da man fandt det 
naturligt, at den store ni-mands gruppe påtog sig ledelsen. Professor 
Schneider blev derefter valgt med ni stemmer.

Som næstformand valgtes fuldmægtig P. E. Rosenørn.
Da man nåede frem til dagsordenens punkt om valg af udvalg m.v., 

meddelte sognerådsformanden, at der forelå en fælles indstilling fra hele 
rådet om fordelingen af udvalgsposterne, og derefter oplæstes en udvalgs- 
liste, som blev vedtaget enstemmigt. Landsretssagfører Erik Øigaard fik 
sæde i økonomiudvalget og i et nyoprettet byplanudvalg. Endvidere blev 
han medlem af bygnings- og facadeudvalget og af skoleudvalget. For luft- 
værnsudvalget blev han formand.16

Den måde, som det konstituerende møde blev afviklet på, tegnede godt 
for det fremtidige arbejde i sognerådet, og valget af professor A. Schnei
der som sognerådsformand var et godt og rigtigt valg. Professor Schnei
der var født den 10. april 1886 i København. Han havde en helt naturlig 
myndighed, og der stod agtelse og respekt om hans person både inden for 
og uden for sognerådet. Han var en anset videnskabsmand, professor i 
landmåling og bestyrer af Laboratoriet for Geodæsi og Landmåling ved 
Polyteknisk Læreanstalt og medlem af Akademiet for de tekniske Viden
skaber. Da han blev indvalgt i sognerådet, var han prorektor for Polytek
nisk Læreanstalt.'7

Med professor Schneider som formand kom der en ny ledelsesstil ind i 
sognerådets møder. Arkitekt Erik Sølling, Holte, som i de lokale ugeavi
ser ofte var kommet med stærke angreb på sognerådsformand Frederik 
Clausen, skrev i Søllerød Tidende efter at have overværet det nye sogne
råds første ordinære møde: »Nogen myndigere og dygtigere mand til at 
lede sognerådsforhandlingerne end professor Schneider kunne vi ikke 
have fået. Allerede det første sognerådsmøde ledede professoren på en
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Kritik i
Søllerød Tidende

Sognerådsformand, pro
fessor Andreas Schneider. 
Elfeidt-foto fra slutningen 
af 1940’erne. (By).

måde, så man skulle tro, at manden aldrig havde bestilt andet -  kort og 
knap og klar i sin form -  dertil med stor ydre elskværdighed og hævet over 
partierne på en måde, der skabte tryghed både hos sognerådet og alle til
hørerne, der havde fyldt salen«.'8

De voldsomme politiske stridigheder, som havde præget sogneråds- 
møderne i Fr. Clausens tid, blev nu afløst af mere stilfærdige debatter -  
måske mere stilfærdige end de journalister, som skulle refere dem, syntes 
om.

I Søllerød Tidende den 2. marts 1944 stod der i en redaktionel artikel: 
» . . .  det er dog mærkeligt med Søllerød sogneråd, at det aldrig kan ramme 
den gyldne middelvej. Det skal enten være i den ene eller den anden grøft. 
Det var strengt, som det var før, og himlen bevare os for sådanne forhold 
igen. Men derfor behøver man vel ikke at gå til den modsatte yderlighed 
og skride til en gennemført »ensretning« af sognerådet. Det må kunne 
lade sig gøre at forhandle roligt og sagligt om tingene i Søllerød sogne
råd, som man gør det i de fleste kommunale forsamlinger landet over, 
fremfor at afgøre alle sagerne i fælles gruppemøder på forhånd. For i rea
liteten er det jo således i øjeblikket, at formanden »forelægger« sagerne,
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dvs. læser det op, hvorom man er blevet enige, og hertil siger medlem
merne: Ja  og amen! Det er da en parodi på, hvad man forstår ved offent
lige forhandlinger ...«

Byplanen 1943 
skrinlægges

Partielle byplaner

V I D E R E F Ø R E L S E N  A F  B Y P L A N A R B E J D E T

På sit første ordinære møde den 23. juni 1943 havde sognerådet drøftet 
den byplan, som var vedtaget af det afgåede sogneråd, men som ikke var 
blevet indsendt til indenrigsministeriet inden den 31. maj 1943. Det nye 
sogneråd vedtog at indsende byplanen som en foreløbig plan, der kunne 
ændres, og at meddele ministeriet, at man først senere kunne indsende 
den endelige plan, fordi man endnu ikke havde kunnet behandle de 
mange indsigelser og ændringsforslag. Få måneder senere, den 20. okto
ber 1943, vedtog sognerådet imidlertid at anmode indenrigsministeriet 
om at tilbagesende byplanforslaget, idet kommunen så senere ville sende 
forslag til en ny eller omarbejdet byplan til ministeriet.

Der blev dog aldrig udarbejdet et nyt byplanforslag for hele Søllerød 
kommune. Da der var gået to år, uden at et sådant forslag var blevet frem
lagt, anmodede den socialdemokratiske gruppe i oktober 1945 sognerådet 
om, at byplanarbejdet måtte blive fremmet mest muligt. I sognerådets 
møde den følgende måned fremkom byplanudvalgets formand, ingeniør 
Axel Riis, med en redegørelse. Når arbejdet i byplanudvalget ikke var gået 
så hurtigt, som man oprindeligt havde tænkt sig, skyldtes det både indre 
og ydre forhold. Det havde været vanskeligt at bedømme det af den tid
ligere kommuneingeniør Bache19 udarbejdede byplanforslag, fordi der 
manglede en redegørelse for forslagets forudsætninger -  den såkaldte by
planundersøgelse eller byplanbetænkning. Flvad de ydre forhold angik, 
var der uafklarede spørgsmål om, hvorvidt man kunne forvente en S-bane 
fra Jægersborg til Flørsholm, ligesom der var usikkerhed om Strandvejs- 
problemet, til hvis løsning der tænktes nedsat en kommission. Ingeniør 
Riis mente, at man for hele kommunen skulle udarbejde en dispositions
plan,20 og at man derudover skulle udarbejde partielle lokale byplaner for 
visse områder (Vedbæk, Skodsborg, Holte).21

Nogen egentlig dispositionsplan for hele kommunen fremkom heller 
ikke, men byplanarbejdet blev videreført ved udarbejdelse af partielle by
planer. Den første af disse omfattede området mellem Kystbanen og Øre
sund fra Skodsborg Sobad til kommunegrænsen mod nord. Sognerådet 
godkendte byplanforslaget den 19. december 1945 i dets første udform
ning og den 10. juli 1946 med ændringer som følge af beboerønsker. 
Denne byplan blev nr. 2 i rækken, idet der jo allerede i 1933 var udfærdi-
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Schneider
genvælges

get en byplan for den centrale del af Ny Holte på grundlag af den gamle 
byplanlov.

Det blev en langstrakt procedure at få byplanforslaget godkendt. Be
handlingen i ministeriet tog tid, og undervejs måtte forslaget ændres i 
overensstemmelse med bemærkninger, som ministeriets kommitterede i 
byplansager var fremkommet med. Men den 14. juni 1950 kunne sogne
rådet underskrive denne partielle byplan, som blev godkendt endeligt af 
arbejds- og boligministeriet den 1 1 .  juli 1950.

Efterhånden blev der udarbejdet partielle byplaner for de øvrige områ
der i kommunen, som kunne bebygges, og behovet for en samlet disposi
tionsplan for hele kommunen faldt bort, da der i 1952 på grundlag af by- 
reguleringsloven af 23. april 1949 blev udarbejdet en byudviklingsplan for 
Københavns-egnen.

K O M M U N E V A L G E T  M A R T S  I  946

Det sogneråd, der var valgt under besættelsen på et forskudt tidspunkt, 
skulle kun fungere i knapt 3 år indtil den 31. marts 1946. Ved valget i 
marts 1946 for perioden 1. april 1946-31. marts 1950 mistede både soci
aldemokraterne og Den uafhængige Kommunalforening 1 mandat og fik 
hver indvalgt 5 medlemmer. De konservative fik uændret 3 mandater. 
Venstre fik 1 mandat og blev således -  efter 9 års pause -  atter repræsen
teret i sognerådet. Som noget nyt fik Danmarks kommunistiske parti ind
valgt i medlem.

Både professor Schneider og landsretssagfører Øigaard var blandt de 
genvalgte, ligesom professor Schneider som hidtil -  og som i alle efter
følgende år -  blev valgt til formand.

Den ændrede politiske sammensætning af sognerådet medførte en liv- 
ligere debat i sognerådets møder. Søllerød Tidende refererede den 23. 
maj 1946 således:

»Søllerød sogneråds ordinære maj møde blev det længste og »livligste« møde i 
sognerådet siden den Clausenske tid.

Det nye kommunistiske medlem, hr. Ejnar Pedersen, synes at være fast be
sluttet på -  i det mindste i oratorisk henseende -  at gøre det udfor en hel gruppe, 
og den socialdemokratiske gruppe udfoldede også stor aktivitet i spørgsmålet ved
rørende aldersrenteboliger og husvildeforsorg. På den anden side blev linierne 
også trukket ret skarpt op a f flertalsgruppen, omend derpå visse punkter dog op
nåedes enighed mellem parterne.

Efter dejine opmarch, der nu har fundet sted, kan man vist gå udfra, at den 
kommende sognerådsperiode i langt højere grad end den sidste vil være præget a f
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»Bjerget«. Luftfoto 
fra omkring i960, 
da Erik Øigaard 
ejede ejendommen 
ved Gøngehusvej i 
det nordvestlige 
Trørød. (By).

Erik Øigaard 
flytter til »Bjerget«

på den ene side et flertal, som har den afgørende indflydelse på kommunens sa
ger -  og dermed også ansvaret -  og på den anden side en opposition (til en vis grad 
indbyrdes rivaliserende), der kritisk vil følge flertallets dispositioner.

Og det er vel sådan set denne fordeling a f rollerne, vælgerne har ønsket. . .«

» A T  BO G O D T «

I april 1946 flyttede landsretssagfører Erik Øigaard fra »Jægerhuset« i 
Trørød til en af Søllerød kommunes smukkest beliggende ejendomme, 
landstedet »Bjerget«, opført i 1909 på Sandbjerghøjderne ved kommu
nens nordgrænse mod Birkerød kommune. Fra »Bjerget« havde Øigaard 
en storslået udsigt over store dele af Søllerød kommune. »Bjergets« 
adresse var Sandbjergvej 124, Vedbæk, da Øigaard købte ejendommen, 
men blev fra 1. november 1967 ændret til Gøngehusvej 214.

»Bjerget« skulle blive Øigaards hjem i mere end 33 år og opfyldte vel i 
alle henseender hans ønsker om at bo godt og smukt. En af Øigaards po
litiske målsætninger var, at Søllerød skulle være en kommune, hvor man 
kunne bo godt. Det kom klart til udtryk i et interview i Søllerød Tidende



»Bjerget« Luftfoto 
fra 1970’erne. I dag 
ejes ejendommen af 
impressario Arne 
Worsøe. Foto i pri
vateje.

Byplanudvalget

Fredningsarbejdet

8. november 1961, hvor han også gav udtryk for, at der efter hans opfat
telse aldrig burde bo mere end 40.000 indbyggere i kommunen, således at 
kommunens landbrugsområder stort set kunne holdes fri for bebyggelse. 
»Det kan ikke vare rimeligt«, sagde han, »at en kommune, der skal vare et 
sted, hvor der er godt at bo, skal udvikle sig til en murrække, hvorigennem, man 
kan bevæge sig og kun se villaer og villahaver«. Øigaard havde her »Baches 
byplan« i tankerne, en byplan hvis konsekvenser han af og til erindrede 
om i politiske diskussioner, og da han i et jubilæumsinterview i »Det 
grønne område« den 29. maj 1968 blev spurgt om, hvad han selv anså for 
at være de vigtigste opgaver, der var gennemført i hans tid, svarede han 
prompte: »Det byplanarbejde, der er gennemført som modtræk til den oprinde
lige plan, hvor kommunen skulle udbygges til 80.000 indbyggere«.

Sine synspunkter for, hvorledes Søllerød kommunes bymæssige udvik
ling burde formes, havde Øigaard gode muligheder for at gøre gældende 
i byplanudvalget, som han var medlem af i alle årene -  bortset fra perio
den i. april 1946-31. marts 1950. Formand for byplanudvalget blev han 
fra 7. juni 1957.

Sideløbende med byplanarbejdet udførte Øigaard et stort og værdifuldt

“9



Ejendomsudvalget

Mølleåstien

fredningsarbejde, der resulterede i en række fredninger af bevaringsvær- 
dige natur- og landskabsområder. Fredningsarbejdet skal ikke omtales 
nærmere her, da det vil blive beskrevet i tidligere viceborgmester og 
skoleinspektør Jørgen Schuncks artikel om Erik Øigaard i en kommende 
Søllerødbog (2003).

En tredie platform, som gav Øigaard mulighed for at øve indflydelse på 
udformningen af kommunens udvikling -  dog kun for så vidt angik area
ler, som kommunen ejede eller ønskede at erhverve -  var ejendomsudval
get. I marts 1944 havde sognerådet nedsat et særligt »gårdudvalg« til ad
ministration af kommunens gårde og ubebyggede grunde. Erik Øigaard 
blev formand for udvalget, der desuden bestod af sognerådsformand A. 
Schneider og socialdemokraternes gruppeformand Axel Sørensen. To 
måneder senere var udvalget blevet udvidet til 5 medlemmer, og i forbin
delse med en ændring af sognerådets vedtægt den 19. december 1945 blev 
udvalget optaget i vedtægten som et stående udvalg under betegnelsen: 
»Udvalget for kommunens faste ejendomme«. I daglig tale blev det til 
»ejendomsudvalget«, og under denne betegnelse blev udvalget optaget i 
den følgende styrelsesvedtægt, som trådte i kraft den 1. oktober 1952. 
Erik Øigaard var formand for ejendomsudvalget i alle årene, indtil han 
udtrådte af kommunalbestyrelsen.

M A G E S K I F T E T  M E D  S T A T S S K O V V Æ S E N E T

Som formand for ejendomsudvalget førte Erik Øigaard i slutningen af 
1940’erne og begyndelsen af 1950’erne en del forhandlinger med direk
toratet for statsskovbruget om muligheden for et mageskifte mellem den 
danske stat og Søllerød kommune. Udgangspunktet for disse forhandlin
ger var et ønske om, at Ravnebakken i Nærum og en del af Wesselsmin- 
des jorder med sin særprægede landskabelige skønhed kunne bevares og 
åbnes for offentligheden.

Det første spæde forsøg på et sådant mageskifte var blevet gjort i 1941, 
hvor et af statsministeriet nedsat »udvalg vedrørende Københavnsegnens 
grønne områder« i forbindelse med projektet til Mølleåstien havde fore
slået, at Ravnebakken, som tilhørte Søllerød kommune, blev fredet og 
derefter overdraget til statsskovvæsenet. Det var tanken, at Wesselsmin- 
des jorder, der dengang var i privat eje, skulle erhverves af staten, hvor
efter den nordlige del af jorderne kunne mageskiftes med Ravnebakken, 
medens den sydlige del ved Mølleåen skulle henlægges under statsskov
væsenet.

Der fortes forhandlinger både med landbrugsministeriet og med stats
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Holte Stationsvej

Forhandlinger med 
statsskovvæsenet

ministeriet, men på grund af krigsforholdene blev spørgsmålet om statens 
erhvervelse af arealerne i 1 944 henlagt indtil videre. Også fredningssagen 
vedrørende Ravnebakken, som statsministeriet havde rejst i januar 1943, 
gik i stå.

I 1947 genoptoges fredningssagen på statsministeriets foranledning, og 
den 18. april 1947 afsagde fredningsnævnet kendelse om status-quo fred
ning for Ravnebakken, idet spørgsmålet om almenhedens adgang blev ud
skudt til senere løsning. Søllerød kommune ønskede dog fredningssagen 
afgjort i sin helhed og anmodede fredningsnævnet om at fremme sagen. 
Men et par år senere, i slutningen af 1949, blev fredningssagen atter ud
sat, denne gang på Søllerød kommunes foranledning.

Baggrunden herfor var følgende: Holte Stationsvej skulle udvides, og 
det var nødvendigt at erhverve et areal af Geels Skov hertil. Kommunen 
ønskede samtidig med vejudvidelsen at skabe en smukkere og mere na
turlig grænse mellem by og skov ved at erhverve yderligere et skovareal 
langs Stationsvej og at udlægge den væsentligste del af dette areal som 
park med bevarelse af en del af skovbevoksningen og med mulighed for at 
opføre enkelte bygninger med offentligt eller almennyttigt formål i par
ken. Kommunens samlede arealønske omfattede ca. 10.000 m:, og da 
kommunen i 1947 havde erhvervet Wesselsmindes jorder, var der skabt 
mulighed for, at arealer langs Mølleåen, som statsskovvæsenet tidligere 
havde haft interesse for, kunne indgå i et mageskifte.

I januar 1950 fremsatte Søllerød kommune over for direktoratet for 
statsskovbruget sit ønske om at erhverve ca. 10.000 m - af Geels Skov og 
tilbød som modydelse at afstå den del af Ravneholm Skov, som tilhørte 
kommunen, samt de delvist skovbevoksede engarealer, der lå mellem 
Mølleåstien og Mølleåen vest for Nærumbanen.

Under de forhandlinger, som indledtes, viste det sig, at statsskovvæse
net var interesseret i at erhverve ikke alene de tilbudte arealer ved Møl
leåen, men også Kohave Skov, Kohave Eng og Kratmosen og navnlig den 
skovskrænt, der fra Wesselsmindes jorder strækker sig ned til Mølleåen. 
Søllerød kommune udvidede sit ønske om erhvervelse af skov til også at 
omfatte den del af Jægersborg Hegn, der var nødvendig for Skodsborg- 
vejs gennemførelse.

Påny opstod ønsket om, at statsskovvæsenet kunne erhverve dele af 
Wesselsminde-arealerne og Ravnebakken for derved at opnå forbindelse 
mellem Jægersborg Hegn og Dyrehaven i øst og Ravneholm Skov i vest. 
Ved at afstå Wesselsminde-arealer til staten ville kommunen miste en del 
af den bebyggelsesmulighed, der var indeholdt i dispositionsplanen for 
Nærum. Kommunen ønskede kompensation herfor og meddelte, at man
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Tyvekrogen

A realvurdering

gerne mageskiftede Wesselsminde-arealerne med den del af Geels Skov, 
Tyvekrogen, der lå vest for Nordbanen, under forudsætning af, at Tyve
krogen kunne bebygges. Selv om man fra statsskowæsenets side helst så 
et mageskifte etableret uden afgivelse af Tyvekrogen, var fordelene for al
menhed og parter dog så store, at også staten gik ind for dette mageskifte. 
På lignende måde stillede naturfredningsmyndighederne sig under hen
syn til, at Wesselsminde-arealerne naturmæssigt måtte siges at have langt 
større værdi end Tyvekrogen.

Nordgrænsen for det areal af Wesselsminde, der skulle indgå i mage
skiftet, blev af kommunen foreslået fastlagt således, at grænsen gik fra det 
sydvestlige hjørne af hovedbygningens park over til den eksisterende 
markvej og fulgte denne indtil det sted, hvor markvejen drejer mod syd. 
Her skulle skellinien fortsætte mod vest til Hørsholmvejen. Det areal, 
som lå mellem parken og Mølleåen og som grænsede op til Jægersborg 
Hegn, havde ministeriet for landbrug og fiskeri haft skøde på siden 19. fe
bruar 1945.

Fra visse sider inden for statsskovvæsenet blev det gjort gældende, at 
grænsen burde lægges nordligere, hvorved arealet ved delvis tilplantning 
bedre kunne udformes således, at man, når man færdedes der, fik indtryk 
af et stykke uberørt natur, og hvorved man bevarede den smukke udsigt 
over mod Ravnebakken. Søllerød kommune mente dog ikke at kunne af
stå mere end den allerede tilbudte del af Wesselsmindes jorder, idet kom
munens bebyggelige arealer derved ville blive beskåret for stærkt.

Efter adskillige forhandlinger lod såvel statsskovvæsenet som kommu
nen i sommeren 1953 foretage en vurdering af de arealer, der skulle indgå 
i mageskiftet. Resultatet af vurderingen blev, at de arealer, som statsskov
væsenet skulle afgive til Søllerød kommune, af statsskovvæsenet blev an
sat til en samlet værdi af 774.500 kr., medens Søllerød kommune ansatte 
de samme arealer til en værdi af 664.000 kr. Omvendt ansatte statsskov
væsenet de arealer, som Søllerød kommune skulle afgive, til en samlet 
værdi af 567.000 kr., medens Søllerød kommune ansatte værdien til 
739.000 kr.

De to vurderinger afveg således noget fra hinanden, men da forskellen 
i det væsentlige hidrørte fra divergerende opfattelser af den fremtidige 
værdi af udstykningsarealerne, blev repræsentanter for de to parter enige 
om at anbefale stat og kommune at lade arealernes værdi gå lige op mod 
hinanden, således at mageskiftet kunne gennemføres uden erlæggelse af 
kontant vederlag fra nogen af siderne. Den 19. august 1953 tiltrådte Søl
lerød kommunalbestyrelse mageskiftet på dette grundlag, og den 10. de
cember 1953 meddelte Københavns amtsråd sit samtykke hertil.
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Det omdiskuterede 
Wesselsmindeareal 
på matr. nr. 3a m.fl. 
mellem Mølleåen 
og Nærumvænge- 
bebyggelsen. Ud
snit af topografisk 
matrikelkort 1959.

Det endelige 
?nageskifte

Der skulle dog gå et år, inden også landbrugsministeriet på statens vegne 
kunne tiltræde mageskiftet. Det skete først den 30. juni 1954.

I mellemtiden var der opstået mulighed for at udvide mageskiftet til 
også at omfatte den nordlige del af Wesselsmindes jorder, som statsskov
væsenet havde lagt så megen vægt på at komme i besiddelse af, idet staten 
som kompensation for de bebyggelige arealer, kommunen derved mis
tede, eventuelt kunne tilbyde kommunen ejendommen Egevang i Næ
rum, der hørte under socialministeriet.

I et møde den 9. juni 1954, hvor statsminister Hans Hedtoft, finans
minister Viggo Kampmann, socialminister Strøm samt embedsmænd fra 
de interesserede ministerier og repræsentanter fra Søllerød kommune 
med borgmester Andreas Schneider i spidsen var til stede, opnåedes en
delig fra alle sider tilslutning til ikke alene det mageskifte, der allerede var
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De konservative 
i fremgang

tiltrådt af Søllerød kommune, men også til den ovenfor omtalte udvidelse 
af mageskiftet.

Søllerød kommunalbestyrelse tiltrådte den 23. juni 1954 principielt 
udvidelsen af mageskiftet, idet afgørelsen af det økonomiske mellem
værende mellem stat og kommune blev henskudt til en vurderingskom- 
mission, bestående af en neutral opmand samt en repræsentant for hver af 
parterne. Statens og kommunens repræsentanter i vurderingskommissio- 
nen erklærede den 10. august 1954, at de var enige om at ansætte arealer
nes værdier således:

Det af Søllerød kommune afgivne areal: 540.000 kr.
Det af staten afgivne areal med påstående bygninger: 390.000 kr.
Københavns amtsråd gav sit samtykke til den sidste del af mageskiftet, 

som derefter i sin helhed var endeligt tiltrådt med bindende virkning for 
såvel stat som kommune22.

På Egevang-arealerne i Nærum er senere opført bebyggelsen Egevang 
Syd, beliggende ved Langebjerg og med boligvejene Ystadvej, Hauge- 
sundvej og Ekenæsvej navngivet efter Søllerød kommunes nordiske ven
skabsbyer. Tyvekrogen er bebygget med Vejlesøparken.

K O M M U N E V A L G E T  M A R T S  I 9 5 O

Ved kommunevalget i marts 1950 for perioden 1. april 1950-31. marts 
1954 ændredes styrkeforholdet mellem Den uafhængige Kommunalfor
ening og de konservative. Den uafhængige Kommunalforening mistede 
atter 1 mandat og fik indvalgt 4, medens de konservative vandt 2 manda
ter og fik indvalgt 5 medlemmer i sognerådet. Socialdemokraterne fik 
uændret 5 mandater, og medens Venstre og Danmarks kommunistiske 
parti mistede sine mandater, fik Danmarks Retsforbund indvalgt 1 med
lem i sognerådet.

Uanset at de konservative nu var det største af de borgerlige partier, var 
der ingen tvivl om, at professor Andreas Schneider skulle være formand 
for sognerådet, og ved konstitueringen blev han valgt med 10 stemmer.

Den yderligere tilbagegang i mandattallet, som Den uafhængige Kom
munalforening havde måttet konstatere ved valget, gav på foreningens ge
neralforsamling den 26. april 1950 anledning til overvejelser. Flere 
mente, at propagandaen før valget havde været for dårlig. Men ingen 
mente, at foreningen burde opløses. Et medlem udtrykte det på den 
måde, at foreningen skulle bestå og være sognerådets samvittighed. Også 
foreningens sognerådsmedlemmer vendte sig imod tanken om forenin
gens eventuelle opløsning. Professor Schneider advarede stærkt imod en
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Markerne ved Wes- 
selsminde. Markve
jen dannede nord
grænsen for det 
areal, som stats
skovvæsenet fik ved 
mageskiftet i 1953. 
Ved udvidelsen af 
mageskiftet i 1954 
fik statsskovvæsenet 
også det areal, der 
ses til højre i bille
det. Foto Erik 
Astrup, 2001 (By).

opløsning og tilsagde foreningen enhver støtte til propaganda, og over- 
ingeniør Zehngraff opfordrede stærkt til at bevare foreningen, idet de fire 
medlemmer i sognerådsgruppen ved en opløsning af foreningen ville stå 
uden støtte.

I de følgende år var de fire sognerådsmedlemmer gang på gang udsat 
for kritik fra foreningens bestyrelsesmedlemmer. På et bestyrelsesmøde 
den 21. november 1950 mente tækkemand Frederiksen, at sogneråds
gruppen ikke var initiativrig nok, og direktør Louw gav udtryk for, at der 
skulle sættes stærkere pres på gruppens medlemmer for besparelser i 
kommunens anliggender og administration.

De menige medlemmer af Den uafhængige Kommunalforening var 
ikke så engagerede som bestyrelsen. Til foreningens generalforsamling 
den 14. marts 1951 var mødt 5 medlemmer foruden bestyrelsen og de fire 
fra sognerådet. Fra medlemsside blev det kritiseret, at medlemmerne in
tet hørte fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne følte på deres side, at 
der var for lidt kontakt mellem dem og de fire sognerådsmedlemmer.

Denne kontakt nåede heller ikke i de følgende år et niveau, som alle be
styrelsesmedlemmer følte tilfredsstillende. På foreningens generalfor
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Forstadskommuner 
i vokseværk

Lov a f 20. maj 

1 952

samling den 14. april 1953 -  hvor der foruden bestyrelsen og foreningens 
kommunalbestyrelsesmedlemmer kun var mødt 4 medlemmer -  kom 
spørgsmålet om foreningens fortsatte beståen til en kort drøftelse. For
manden mente dog at kunne fastslå, at foreningen endnu havde sin beret
tigelse.

G E N T O F T E - S T A T U S

Mange af de københavnske omegnskommuner var i 1 940’erne inde i en 
udvikling, hvor indbyggertallene voksede stærkt med heraf følgende 
større krav til kommunernes styrelse, både den politiske og den admini
strative. Grundlaget for kommunernes styrelse var to love af 25. marts 
1933 om henholdsvis købstadkommuners og landkommuners styrelse. 
Søllerød kommune og de øvrige omegnskommuner hørte under loven 
om landkommuners styrelse, men denne lovs bestemmelser var udformet 
med henblik på mindre kommuner og var ikke tilstrækkelige til en hen
sigtsmæssig varetagelse af de kommunale opgaver i kommuner af den 
størrelse, som en del af omegnskommunerne nu havde.

Gentofte kommune havde tidligere haft de samme problemer, men de 
var blevet løst ved, at Gentofte i 1934 i sin styrelsesvedtægt fik optaget en 
del af købstadkommunallovens regler »i det omfang, hvori det var for
eneligt med, at Gentofte stadig hørte under amtsrådet som tilsynsmyn
dighed«.

De københavnske omegnskommuner ønskede nu at få samme status 
som Gentofte, og muligheden herfor blev givet dem ved lov nr. 181 af 20. 
maj 1952 om ændringer i de københavnske omegnskommuners styrelse 
m.m. Loven gav mulighed for, at der i omegnskommunernes styrelses
vedtægter med virkning fra 1. oktober 1952 blev optaget en række af køb
stadkommunallovens bestemmelser.

Overgang til Gentofte-status medførte følgende ændringer:

-  Betegnelsen sogneråd blev ændret til kommunalbestyrelse.
-  I stedet for en sognerådsformand, der skulle vælges hvert år, fik kom

munerne en borgmester, som valgtes for hele den 4-årige periode. L i
geledes blev de stående udvalgs medlemmer valgt for hele perioden.

-  Der valgtes både en 1. og 2. viceborgmester, medens der hidtil kun 
havde været 1 næstformand i sognerådet.

-  Kommunernes budget- og regnskabsforhold blev som købstæders.
-  Den skattelignende myndighed overgik til en ligningskommission.
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Søllerøds første 
borgmester

-  Skolevæsenet, der tidligere havde haft amtsskoledirektionen som til
synsmyndighed, kom nu direkte under ministeriets tilsyn.

-  Endvidere skete der ændringer i forhold til nogle bestemmelser i næ
ringsloven, vandløbsloven, folkeregisterloven og loven om landvæsens
retter.

Søllerød Kommune var blandt de 13 omegnskommuner, der fik Gen- 
tofte-status fra den 1. oktober 1952. Kommunens nye styrelsesvedtægt 
blev underskrevet af sognerådet den 29. september 1952, stadfæstet af in
denrigsministeriet den 30. september 1952 og trådte, som nævnt, i kraft 
den i. oktober 1952.

Seks kommuner besluttede, at de først senere ville benytte muligheden 
for at ændre status. Vallensbæk fik som den sidste af disse kommuner 
Gentofte-status i 1967.^

På ikrafttrædelsesdagen for den nye styrelsesvedtægt holdt Søllerød 
kommunalbestyrelse konstituerende møde. Professor Schneider valgtes 
til borgmester, fuldmægtig P.E. Rosenørn til 1. viceborgmester og det so
cialdemokratiske medlem Werner Rasmusssen til 2. viceborgmester. Alle 
valgene skete med samtlige 13 tilstedeværendes stemmer.

B O R G M E S T E R K Æ D E N

En kreds af personer, næringsdrivende og foreninger, som var hjemme
hørende i Søllerød kommune, men som alle ønskede at være anonyme, 
ville gerne markere ændringen i kommunens styre ved at overdrage borg
mesterembedet en kæde, som kunne bæres af borgmesteren ved særlige 
lejligheder efter borgmesterens eget skøn.

Kæden, der var tænkt som det synlige symbol på borgmesterembedets 
værdighed, blev tegnet af arkitekt m.a.a., lektor ved Kunstakademiet Rig
mor Andersen, Holte, og fremstillet på kongelig hofjuveler A. Michelsens 
værksteder. Grundelementet i kæden er et brikvævet silkebånd, der slut
ter i en medaljon med Søllerød kommunes byvåben. På bagsiden af me
daljonen er indgraveret kommunens forskellige bylag. Med medaljonen 
som midtpunkt er båndet til hver side forsynet med en række plader, 
hvorpå de skiftende borgmestres navne og funktionsperioder indgraveres. 
Såvel våbnet som pladerne er fremstillet i forgyldt sølv.

Kæden blev overrakt borgmester Schneider i kommunalbestyrelsens 
møde den 30. september 1953, året efter indførelsen af borgmesterstyret. 
På givernes vegne blev overrækkelsen foretaget af en komité, bestående af 
fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, to fra hver gruppe. Landsretssag
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1.020 personlige 
stemmer på borg
mester Schneider

Hyldest til Andreas 
Schneider

fører Øigaard gjorde i en kort tale rede for kædens tilblivelse, hvorefter 
Werner Rasmussen lagde kæden om borgmesterens hals. Borgmester 
Schneider takkede for den smukke gave og udtrykte håbet om, at kæden 
til stadighed måtte være et symbol på det gode samarbejde imellem be
folkningen og kommunalbestyrelsen. z+

B O R G M E S T E R  S C H N E I D E R S  S I D S T E  P E R I O D E

Ved kommunevalget i marts 1954 blev den eneste ændring i den politiske 
sammensætning af kommunalbestyrelsen i Søllerød, at Venstre overtog 
det mandat, som Danmarks Retsforbund havde haft.

Men for borgmester Schneider blev valget en stor personlig sejr. 11950 
havde han fået 88 personlige stemmer. Ved valget i 1954 fik han 1.020 
personlige stemmer, og Søllerød Tidende skrev den 5. marts 1954: »Fan
tastisk stemmeafgivning på borgmester Schneider. 1.020 personlige stem
mer på borgmesteren -  det er Danmarksrekord ved dette kommunevalg. 
Hver 7. Søllerød-vælger stemte på vor borgmester«. Det viste, hvilken 
agtelse og respekt der stod om hans person, og at utallige vælgere inden 
for de borgerlige partier betragtede ham som den mand, man i kommu
nal fællesinteresse burde samles om.

Også inden for selve kommunalbestyrelsen nød professor Schneider 
agtelse, respekt og beundring fra alle sider. Det kom klart til udtryk ved 
hans 70 års fødselsdag den 10. april 1956, som kommunalbestyrelsen fest
ligholdt i rådssalen -  med tilhørerpladserne tæt besat. Viceborgmester 
Rosenørn bragte i en varmtfølt tale kommunalbestyrelsens lykønskning 
og tak og oplæste derefter en adresse med følgende ordlyd:

»Fra i.ju n i 1943 har De beklædt kommunens største embede. Deres gerning 
som formand for kommunalbestyrelsen er faldet sammen med den mest omfat
tende udvikling i kommunens historie. Den dygtighed og omhu, De har udvist i 
Deres embede, er påskønnet afalle kommunens indbyggere. Den loyalitet og hen- 
synsfuldhed, De i alle forhold har vist Deres medarbejdere i kommunalbestyrel
sen, har tre gange gjort Deres genvalg til en selvfølge.

Til anerkendelse a f og i taknemmelighed over Deres embedsgeming har Søl
lerød kommunalbestyrelse det for i anledning a f Deres 70-års fødselsdag besluttet 
at anmode en a f Dem udpeget kunstmaler om til ophængning på rådhuset at

Borgmesterkæden er tegnet af lektor ved Kunstakademiet Rigmor Andersen, 
Holte, og fremstillet på hofjuveler A. Michelsens værksted i København. Den be
står af et vævet bånd med kommunens byvåben og plaketter med borgmester
navne udført i forgyldt sølv. Foto Ida Lindquist (By).
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Nye skoler og 
institutioner

Mindeord over 
Andreas Schneider

fremstille Deres portræt. Man har herved tillige ønsket for eftertiden at bevare 
billedet a f den mand, der blev Søllerød kommunes første borgmester«1 .̂ Por
trættet af borgmester Schneider blev udført af portrætmaleren Knud 
Edsberg.

Som antydet i fødselsdagsadressen havde der fundet en omfattende ud
vikling sted i Søllerød kommune i den tid professor Schneider havde væ
ret sognerådsformand og senere borgmester. Kommunens indbyggertal, 
der pr. 15. november 1943 var opgjort til 13 .19 1, var den 1. oktober 1956 
vokset til 22.474. D e mange nye boliger, der blev tilvejebragt i disse år, var 
fordelt på både enfamiliehuse, rækkehuse og etagebyggeri. Sociale bolig
selskaber stod bag store bebyggelser som Skoleparken og Nærumvænge, 
men også på privat basis blev der opført større etagebebyggelser som Næ
rum Park ved Skodsborgvej.

Den stærke vækst i indbyggertallet medførte et omfattende byggeri af 
skoler og institutioner m.v.. Professor Schneider havde således kunnet 
indvi Nærumgårdskolen og Rundforbiskolen, og opførelsen af Vangebo- 
skolen blev vedtaget i oktober 1956. Anlægget af Rudegård Stadion skete 
ligeledes i denne periode. Indvielsen fandt sted den 13. juni 1948, og året 
efter kunne man indvi det nye hovedbibliotek i den smukke hovedbyg
ning, der hørte til Nærumgårds avlsbygninger. I parkområdet ved hoved
biblioteket blev alderdoms- og sygehjemmet »Hegnsgaarden« opført. 
Indvielsen fandt sted den 15. februar 1955.

Professor Schneider fik ikke lov til at fortsætte sit kommunalpolitiske 
arbejde i mere end et år efter sin 70 års fødselsdag. Han døde den 30. maj

I957-
Professor Schneiders død var et smerteligt tab for Søllerød kommune. 

Siden 1943 havde han været det samlende midtpunkt i kommunalbesty
relsen. Også mindretallet følte, at han for dem havde været en loyal leder. 
Den socialdemokratiske gruppeformand, viceborgmester Erik Sørensen 
skrev i anledning af dødsfaldet bl.a.: »Professorens noble væsen og fine karak
ter prægede hans arbejde indenfor kommunen som udenfor. Han på den ene side 
a f bordet og vi på deri anden var valgt ud fra  forskellige politiske anskuelser, og 
vi skulle jo derfor være politiske modstandere. Dette blev vi aldrig! Vor nu afdøde 
borgmester ledede sin kommunes anliggender ud fra sit bestemte ønske om, at 
tingene skulle behandles sagligt, og hans er fremfor nogen andens æren for, at der 
næsten altid kunne skabes enighed om løsningerne. Intet mindretal har haft 
bedre arbejdsvilkår end mindretallet i borgmester Schneiders kommunalbesty
relse.«26
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Borgmester 1957-1959, Poul E. Rosenørn (1895-1975), malet af Eiler Kragh 
1968. Maleri på Søllerød Rådhus. Foto af Ole Tage Hartmann, Søllerød Museum.
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F U L D M Æ G T I G  P. E .  R O S E N Ø R N  V Æ L G E S  T I L  B O R G M E S T E R

Valget 1958

I et ekstraordinært møde den 7. juni 1957 blev 1. viceborgmester, fuld
mægtig P. E. Rosenørn valgt til borgmester, og som ny 1. viceborgmester 
valgtes landsretssagfører Erik Øigaard.

Fuldmægtig Poul Ernst Rosenørn var født 22. januar 1895 på Frede
riksberg. Søllerødborger var han blevet i 1926 og var snart derefter kom
met ind i bestyrelsen for Flolte konservative vælgerforening. Her blev han 
næstformand i 1942 og kort efter formand. Han var ansat som fuldmæg
tig i Københavns Magistrats 3. afdeling.2?

Siden 1. juni 1943 havde Rosenørn som spidskandidat på den konser
vative liste været indvalgt i sognerådet -  fra 1. oktober 1952 kommunal
bestyrelsen -  og i alle årene havde han været næstformand, henholdsvis 1. 
viceborgmester, så det var helt selvfølgeligt, at han nu overtog borgme
sterposten.

S A M M E N S L U T N I N G  M E L L E M  D E  K O N S E R V A T I V E  

OG D E N  U P O L I T I S K E  V Æ L G E R F O R E N I N G

Mellem repræsentanter for de to konservative foreninger i Søllerød kom
mune og Den upolitiske Vælgerforening -  som Den uafhængige Kom
munalforening på sin generalforsamling den 29. september 1954 havde 
vedtaget at ændre sit navn til -  havde der i foråret 1957 været ført for
handlinger om opstilling af en fællesliste til kommunevalget i 1958. For
handlingerne var nået så vidt, at der var enighed om at forelægge de re
spektive foreninger et udkast vedrørende en fællesliste, da borgmester 
Schneiders død medførte en udskydelse af forhandlingernes videre for
løb.28

Efter sommerferien blev forhandlingerne genoptaget, og man opnåede 
enighed, således at Den upolitiske Vælgerforening på en ekstraordinær 
generalforsamling den 6. november 1957 kunne godkende, at foreningen 
undlod at opstille en liste ved det kommende kommunevalg mod, at for
eningen besatte pladserne 3-6-9-12-15 på den konservative liste.29

Den således sammensatte konservative liste fik otte mandater ved kom
munevalget i marts 1958. Borgmester Rosenørn, som var listens spids
kandidat, fik 720 personlige stemmer, og landsretssagfører Øigaard fik 
325 personlige stemmer. Socialdemokraterne beholdt deres 5 mandater, 
medens Venstre vandt et mandat og fik indvalgt 2 medlemmer. Ved kon
stitueringen blev P. E. Rosenørn genvalgt som borgmester og landsrets
sagfører Erik Øigaard genvalgt som 1. viceborgmester. Socialdemokra
ternes spidskandidat Erik I. Sørensen blev som hidtil 2. viceborgmester.
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Ny borgmester 

I(959

Første kvindelige 
viceborgmester

Det pres og den arbejdsbyrde, som borgmesterembedet førte med sig, 
kunne Rosenørns helbred ikke holde til. I kommunalbestyrelsens møde 
den 18. marts 1959 oplyste viceborgmester Øigaard, som fungerede i 
borgmesterens sted, at der forelå en sygeerklæring på ubestemt tid fra 
borgmester Rosenørn, og den 1. juni 1959 sendte Rosenørn sin anmod
ning til kommunalbestyrelsen om at blive fritaget for hvervet som borg
mester på grund af svigtende helbred.

L A N D S R E T S S A G F Ø R E R  E R I K  Ø IG A A R D  V Æ L G E S  SO M  B O R G M E S T E R

Anmodningen om fritagelse for hvervet som borgmester blev behandlet i 
et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde lørdag den 13. juni 1959. 
Anmodningen, som ikke omfattede udtræden af kommunalbestyrelsen, 
hvor Rosenørn gerne ville fortsætte arbejdet som menigt medlem, blev 
imødekommet, og ny borgmester skulle vælges.

Der var ingen tvivl om, at landsretssagfører Erik Øigaard skulle over
tage borgmesterhvervet. Da valget havde fundet sted, overrakte 2. vice
borgmester Erik I. Sørensen borgmesterkæden til Erik Øigaard med føl
gende ord:

»Hr. borgmester! Det er meget hurtigt, at jeg igen er i den situation, at jeg  
skal have den ære at give borgmesteren i Søllerød symbolet på den værdighed, som 
borgmesterembedet er forlenet med. Jeg  gør det, kære hr. Øigaard, over for Dem 
på min gruppes og egne vegne i overbevisningen om, at Søllerød i dag har fået 
den efter de politiske omstændigheder bedste mand som leder i det daglige arbejde
-  som sin førstemand. Jeg  ønsker Dem til lykke, og jeg tilsiger Dem på min grup
pes vegne loyalt medarbejderskab«.

Som ny 1. viceborgmester valgtes bankkasserer Marie Jensen. Det var 
første gang i kommunens historie, at en kvinde overtog et sådant hverv. 
Marie Jensen var blevet indvalgt i sognerådet den 1. april 1950 på den 
konservative liste og havde siden med dygtighed og personligt engage
ment røgtet sine mange hverv i kommunalbestyrelsen og i det offentlige 
liv i øvrigt i kommunen. Ved valget i 1958 havde hun fået 478 personlige 
stemmer, hvilket viser den anerkendelse og popularitet, hun var omgivet 
af hos vælgerne.

Som borgmester indrettede landsretssagfører Erik Øigaard sin arbejds
dag således, at han kunne videreføre sin advokatvirksomhed. Han mødte 
som regel tidligt på rådhuset, tog sidst på formiddagen ind på advokat
kontoret i Store Kongensgade og kom igen på rådhuset om eftermidda
gen. Når Erik Øigaard, uden på nogen måde at virke stresset, kunne passe 
sin advokatvirksomhed ved siden af det krævende hverv som borgmester,
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Borgmester 1959- 
1974, Erik Øigaard 
(1908-1992), malet 
af Eiler Kragh 
1969. Maleri på 
Søllerød Rådhus. 
Foto Ole Tage 
Hartmann, Sølle
rød Museum.

må det tilskrives hans lynende intelligens og hurtige hjerne. Han havde 
evnen til -  hurtigere end de fleste -  at trække det væsentlige i en sag frem 
og til derefter at forelægge sagen kort, klart og præcist. Den evne kom 
ham til gode både ved hans ledelse af kommunalbestyrelsens møder og 
ved hans deltagelse i debatter. Ofte var det hans argumenter, som blev af
gørende for en sags udfald.

I kommunalbestyrelsesarbejdet ville borgmester Øigaard gerne, hvis 
det var muligt, nå frem til løsninger, som alle kunne være enige om. Det
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Øigaards demo
kratiopfattelse

Valget 1962

A lf Lund

var Øigaards opfattelse af demokrati, at en gruppe, der havde absolut fler
tal i kommunalbestyrelsen, ikke skulle bruge dette flertal til at gennem
trumfe alle sager uden hensyn til oppositionens synspunkter. Flertallet 
skulle tage oppositionens betragtninger med i sine overvejelser og prøve, 
i hvilket omfang man eventuelt kunne imødekomme dem.

Denne indstilling gav Øigaard udtryk for i det tidligere omtalte jubilæ- 
umsinterview i »Det grønne område« den 29. maj 1968, hvor han sagde: 
»Demokrati er ikke udtryk for, at et tilfældigt flenal skal være diktatorer i fire 
år. Man må prøve på, hvor meget man kan tage med a f oppositionens betragt
ninger uden at svigte sit eget. Det er ikke udtryk for et holdningsløst kompromis. 
Det er det, jeg  forstår ved demokrati«. Senere i interviewet uddybede han det 
således: »At være demokrat betyder, at man skal tage det gode ud a f andres me
ninger og anvende det i overensstemmelse med ens egen overbevisning«.

Kommunevalget i marts 1962, det første valg efter at Erik Øigaard var 
blevet borgmester, blev en stor sejr både for Øigaard, der fik 1.5 10  per
sonlige stemmer, og for de konservative, som fik 10 mandater og dermed 
et solidt flertal i kommunalbestyrelsen. Socialdemokrater og Venstre mis
tede hver i mandat, således at socialdemokraternes gruppe nu var på 4, 
medens Venstre kun havde 1 medlem i kommunalbestyrelsen.

Den ændrede sammensætning af kommunalbestyrelsen betød, at de 
konservative nu -  foruden borgmesterposten og 1. viceborgmesterposten, 
hvor genvalg fandt sted -  også kunne besætte posten som 2. viceborgme
ster. Fuldmægtig Ulrik Schou blev valgt til dette hverv. Ulrik Schou havde 
været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1. april 1950, hvor han blev 
indvalgt i det daværende sogneråd på den konservative liste. Flan var nu 
gruppeformand for den konservative gruppe.

Mellem de konservative og Venstre havde der været gruppefællesskab 
siden 1. april 1954, hvor konsulent Alf Lund blev valgt ind i kommunal
bestyrelsen på Venstres liste. Ved konstitueringen i 1962 følte Alf Lund 
sig forfordelt. Han havde blandt andet forventet, at han kunne beholde 
sine tre pladser i de stående udvalg, selv om han erkendte, at han efter 
vedtægterne kun havde krav på de to pladser, som han fik. Alf Lund fandt 
ikke, at det tjente noget formål at opretholde gruppefællesskabet, og op
sagde det med øjeblikkelig virkning i et brev af 28. april 1962 til borgme
ster Øigaard.

Den konservative gruppe så gerne gruppefællesskabet med Venstres re
præsentant fortsat, og efter gentagne anmodninger fra borgmesterens 
side genoptog Alf Lund sin deltagelse i de konservatives gruppemøder, 
dog på mere uformel basis, idet han forbeholdt sig ret til fra sag til sag at 
tage selvstændig stilling, og idet han ikke ønskede at blive taget til indtægt
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Kontakten til 
borgerne

Interview med 
Øigaard 1966

for synspunkter, som gruppeformanden på den konservative gruppes 
vegne måtte fremføre i kommunalbestyrelsen.

Heller ikke dette uformelle gruppefællesskab holdt. I marts 1964 blev 
det ophævet, denne gang af den konservative gruppe, der følte sig skuffet 
i forhold til Alf Lunds anvendelse af den orientering og de forhåndsdrøf- 
telser, som Alf Lund havde haft lejlighed til at følge i gruppemøderne.3°

P E R S O N L I G E  S A M T A L E R  M E D  B O R G M E S T E R  Ø IG A A R D

Hvis en Søllerødborger gerne ville have en personlig samtale med sin 
borgmester, fandt Øigaard plads til samtalen i sin kalender så hurtigt som 
muligt.

I Søllerød Tidende den 17. marts 1964 har »Enlig, selverhvervende 
mor« berettet om sit møde med borgmester Øigaard. Hun ringede til 
ham på hans advokatkontor og spurgte, om det var muligt at få en samtale 
med ham angående nogle private forhold. Til sin overraskelse fik hun sva
ret: »Jeg har møder på rådhuset i morgen hele formiddagen, men hvis De 
kommer kl. 9, har jeg lige tid til at høre, hvad det drejer sig om.« Næste 
morgen kl. 9 stod den enlige mor -  ikke så lidt nervøs -  i borgmesterens 
kontor. Hun havde skrevet det ned, som hun ville sige, for at være sikker 
på at få det hele med. Borgmester Øigaard læste skrivelsen, så op og 
sagde: »Ja, der må gøres noget« -  og hun blev hjulpet.

At den enlige mor så hurtigt fik et møde med borgmesteren skyldtes 
Øigaards generelle holdning til møder med den enkelte borger. I Sølle
rød Tidende den 9. februar 1966 havde Ady Rechnitzer et interview med 
borgmester Øigaard i anledning af det forestående kommunevalg. På 
spørgsmålet, om døren til borgmesterkontoret stod åben for alle, svarede 
Øigaard: »Det er en selvfølge. Jeg  finder det meget, meget vigtigt, at enhver 
borger, der ønsker en samtale med mig om et eller andet kommunalt emne, om
gående få r den ønskede samtale. Det er jo blandt andet derfor.; jeg  sidder der.«

Interviewet, der i øvrigt kom ind på mange forskellige emner, sluttede 
med spørgsmålet, om borgmesteren stadig havde lysten til det kommu
nalpolitiske arbejde. Øigaard svarede: »Det er nu syvende gang, jeg er op
stillet til valg. Kommer man først inden for murene, er det lige som man ikke 
kan lade være at søge genvalg. Hver gang perioden løber ud, sidder man midt i 
opgaverne, som er så interessante, så man be’r  om at blive genvalgt, skønt man 
inderst inde havde lovet sig selv, at nu skulle det være sidste gang.«

Borgmester Erik Øigaard tager det første spadestik til 1. etape af byggeriet på 
Rundforbi Stadion, 26. marts 1966. Foto Søllerød Tidende, (By).
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Valget 1966

Jørgen Schunck og 
Øigaard

Knud Nellemoses 
buste

Øigaards ønske om at fortsætte var i overensstemmelse med vælgernes 
ønsker. Ved kommunevalget i marts 1966 fik han 1.488 personlige stem
mer, og de konservative fik 9 mandater. Selv om de konservative således 
mistede et mandat i forhold til det foregående valg, havde de stadig det 
absolutte flertal i kommunalbestyrelsen. Det tabte mandat gik til Venstre, 
der fik indvalgt 2, og socialdemokraterne fik uændret 4 medlemmer i 
kommunalbestyrelsen.

B O R G M E S T E R  Ø I G A A R D S  25  Å R S  J U B I L Æ U M

Den i . juni 1 968 havde borgmester Øigaard været medlem af sogneråd og 
kommunalbestyrelse i 25 år. Jubilæet blev fejret den 31. maj med recep
tion i en stopfyldt rådssal. I talerne til jubilaren blev hans evner til at lede 
kommunalbestyrelsens forhandlinger og til ved kompromiser at nå frem 
til enstemmige vedtagelser stærkt fremhævet. Den socialdemokratiske 
gruppes ordfører, Jørgen Schunck, overrakte en »Pondus« sparebøsse, 
idet han forklarede, at bogstaverne i »Pondus« skulle symbolisere borg
mesterens

Påpasselighed,
Ordholdenhed,
Nidkærhed (stædighed),
Drivkraft,
Uegennyttighed,
Sparsommelighed.

Kommunens gave til Øigaard formulerede viceborgmester Ulrik Schou 
således: »De skal enten lade Dem male eller lade Dem modellere af en af 
Dem udvalgt kunstner, og kunstværket skal befinde sig på Søllerød Råd
hus.«^'

Borgmester Øigaard valgte at lade sig modellere af sin svoger, billed
huggeren Knud Nellemose. Busten, støbt i bronze, blev afsløret ved en 
lille højtidelighed den 25. november 1968 og fik sin plads i gangen på før
ste sal ved det nordlige vindue.32

Der blev dog senere også udført et malet portræt af borgmester Øi
gaard -  og af forhenværende borgmester Rosenørn -  idet kommunalbe
styrelsen fandt det ønskeligt, at kommunen opbyggede et portrætgalleri 
af samtlige borgmestre, også fremtidige. Borgmesterportrætterne er op
hængt i rådhusets trapperum på den væg, hvor døren på hver etage fører 
ind til rådhusfløjens midtergang.
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Øigaards 60 års 
fødselsdag 1968

Billedhuggeren Knud 
Nellemose var Erik 
Øigaards svoger. Busten 
på Søllerød Rådhus af 
borgmester Erik Øigaard 
er udført af Knud Nelle
mose i 1968 i forbindelse 
med Øigaards 25 års ju
bilæum som medlem af 
kommunalbestyrelsen. 
Foto Ole Tage Hartmann, 
Søllerød Museum.

» E N  A N D E N  Ø I G A A R D «

Knap 6 måneder efter sit jubilæum fyldte Erik Øigaard 60 år. Han valgte 
at være bortrejst på fødselsdagen og gav ikke selv noget interview. Men 
»Det grønne område« havde fået den idé at bede nær og fjern sige et par 
ord om »en anden Øigaard«, og disse korte interviewer blev bragt i bla
det på fødselsdagen den 20. november 1968.

Gennemlæser man dem, får man et nuanceret billede af Erik Øigaard 
som menneske, jurist og kommunalpolitiker. Nedenfor er nogle citater 
plukket ud.

Fru Kirsten Øigaard: »De spørger mig om en anden Øigaard. Jeg  kender 
kun én. En mand, der ejer kærlighed til ufattelig mange mennesker -  dikteret 
a f interesse og forståelse for medmennesket. Han vil så gerne, at tingene skal gå. 
Hvis nogen spørger ham eller betror sig til ham, går han straks indfor at hjælpe. 
Det kan godt være, at det ikke ses på ham -  a f dem, der ikke kender ham. Men 
er det forresten ikke sådan, at de, der har dét i sig, ikke går med det udenpå? ...« 

Sønnen, læge Adam Øigaard: »Min fa r har altid lagt vægt på at behandle
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Socialdemokratisk
fremgang

sine børn som ligestillede personer med ret til egne meninger og interesser Bad 
man om, råd, kunne man få  det. Bad man ikke, blev det ikke påtvunget én. Vore 
synspunkter respekteredes -  omend de sjældent overbeviste. . .«

Direktør K.A. Hartmann, Vedbæk: »Som formand i mit selskab er borg
mesteren et meget stort aktiv. Han har usædvanligt klart overblik i enhver si
tuation, og som den fødte organisator er han det absolutte midtpunkt i ethvert 
møde. I juridiske spørgsmål er han kort og koncis. Han virker nok undertiden 
klar og kold, men under dette ydre skjuler han stor hjælpsomhed og forståelse for 
anderledes tænkende. Han søger helst kompromisets vej, hvis denne er forenelig 
med hans egen mening«.

Sognepræst, dr. theol. Sigurd Granild: » . ..  Han er velgørende frifo r væv, 
ønsker kone, klare linier og har en dejlig evne til at skære igennem til en afgø
relse. . . Lefle for nogen ligger ikke for Øigaard, men selv om en samtale med 
ham, som regel vil være lige på og kontant, skal man ikke kende vor borgmester 
længe, før man mærker en menneskelig følsomhed og en uhøjtidelig varme, som 
rækker meget videre end til det kommunale, en hunger efter det skønne og ægte, 
som f.eks. i hans Mozart-entusiasme, men i det hele taget den kulturelle åben
hed, som er mere end politur. . .«

K O M M U N E V A L G E T  M A R T S  I 9 7 O

Ved kommunevalget i marts 1970 mistede de konservative atter et man
dat og fik indvalgt otte medlemmer. De konservative bevarede således 
flertallet i kommunalbestyrelsen. Borgmester Øigaard fik 1.164 person
lige stemmer, færre end ved de to foregående valg, men et stemmetal, der 
viste, at han stadig havde god opbakning hos vælgerne. Også Venstre mis
tede et mandat. Det gik til Det radikale Venstre, som fik indvalgt rektor 
Edele Kruchow.

Socialdemokraterne gik stærkt frem i stemmetal og fik indvalgt fem 
medlemmer. Socialdemokraternes spidskandidat Jørgen Schunck fik
1.006 personlige stemmer, næsten lige så mange som borgmesteren.

Den konservative gruppe, som nu var valgt ind i kommunalbestyrelsen, 
var ikke en homogen gruppe, hvis medlemmer alle loyalt og ubetinget 
ville bakke Øigaard op som borgmester. I »Det grønne område« -  som 
havde sine oplysninger fra »Politiken« -  kunne man den 24. marts 1970 
læse, at tre af de konservative medlemmer stillede forskellige krav for at 
stemme på Øigaard som borgmester. De tre var oberstløjtnant F.K. Syl- 
vestersen og ingeniør H. Simony, som begge havde været medlemmer af 
kommunalbestyrelsen siden 1. april 1962, samt den nyvalgte fru Birgitta 
Broberg. Deres krav var, at Sylvestersen, som i den foregående periode
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F. K. Sylvestersen

Øigaard genvælges

havde været formand for skoleudvalget, foruden at bevare denne udvalgs- 
post også skulle være formand for socialudvalget, og Simony skulle være 
formand for biblioteksudvalget. Hvis disse krav ikke blev opfyldt, måtte 
det, ifølge den fra »Politiken« refererede artikel, forventes, at Sylvester
sen ville blive bragt i forslag som borgmester, og sandsynligheden for, at 
han kunne opnå valg ved hjælp af stemmer fra de andre politiske grupper, 
var stor. De øvrige fem konservative medlemmer imødekom kravene, og 
Erik Øigaard var sikret borgmesterposten. Ulrik Schou måtte afgive de to 
formandsposter.

I det konstituerende møde den i. april 1970 skete der noget usædvan
ligt. Efter at Ulrik Schou på den konservative gruppes vegne havde bragt 
Erik Øigaard i forslag som borgmester, og efter at Jørgen Schunck havde 
tilkendegivet, at den socialdemokratiske gruppe ville undlade at stemme, 
og Alf Lund havde givet udtryk for det samme for sit vedkommende, bad 
Sylvestersen om ordet. Han omtalte, at pressen havde beskæftiget sig liv
ligt med den nyvalgte kommunalbestyrelses forhold og navnlig opholdt 
sig ved borgmestervalget. Sylvestersen troede derfor, at mange ville undre 
sig, hvis det konstituerende møde ikke ville blive kommenteret fra den 
side, som havde fået hæftet betegnelser på sig som progressiv, liberal og 
fremskridtsvenlig. Han mente, at det samtidig med, at den konservative 
gruppe enigt gik ind for genvalg af borgmester Øigaard, burde tilkende
gives, at tabet af et mandat ved valget af nogle af gruppen måtte opfattes 
som et udslag af utilfredshed med flertallets ledelse af kommunens anlig
gender. Sylvestersen var af den opfattelse, at den konservative kommu
nalpolitik måtte moderniseres, og at der måtte udvises mere initiativ. Han 
følte sig overbevist om, at flertallet ville kunne leve op til kravene, og gav 
sit tilsagn om et sagligt og loyalt samarbejde, uden at han dermed ønskede 
at give afkald på den frihed i standpunkterne, som hans overbevisning 
krævede af ham.

Øigaard kunne derefter konstatere, at der ikke var andre forslag til 
borgmesterposten. Han blev genvalgt med otte stemmer, medens syv af
holdt sig fra at stemme. Ulrik Schou blev genvalgt som 1. viceborgmester, 
og Jørgen Schunck blev på grundlag af socialdemokraternes forøgede 
mandattal valgt som 2. viceborgmester.33

Hvis man kunne tale om to fløje inden for den konservative gruppe, var 
det ikke et forhold, man bemærkede, når sagerne nåede frem til be
handling i kommunalbestyrelsens møder. De konservative medlemmer 
var under drøftelserne i gruppemøderne som regel blevet enige om et fæl
les standpunkt.

Men forskelle i synspunkter kunne komme frem på anden vis, f.eks. ved 
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Modsætningen 
mellem Øigaard 
og Sylvestersen

Musikken

En æra afsluttes

at en journalist interviewede Sylvestersen for at få ham til at udtale sig om 
nye signaler i det kommunale arbejde, hvorefter journalisten interviewede 
Øigaard for at få hans kommentarer til Sylvestersens udtalelser. Denne 
fremgangsmåde havde Jan Raben anvendt i to interviewer, som blev bragt 
i »Det grønne område« henholdsvis den 5. august 1970 og den 9. sep
tember 1970. Eksempelvis kan nævnes, at Sylvestersen havde givet udtryk 
for, at man burde undersøge mulighederne for at danne lokalråd og at ud
delegere blandt andet økonomiske afgørelser til lokalrådene. Øigaards 
kommentar hertil var: »Det var dog en skrækkelig idé, og så er det med 
det økonomiske i strid med lovgivningen«.

I 1972 fik Søllerød kommune et musikbibliotek. Det blev indrettet i 
ejendommen Vangeboled 6, som kommunen havde erhvervet, og blev åb
net for offentligheden den 7. februar 1972. Det har uden tvivl været en til
fredsstillelse for borgmester Øigaard, at Søllerød kommune nu også in
den for musikkens område kunne yde sine borgere nogen service. Musik 
kunne Øigaard ikke undvære. Han spillede ikke selv noget instrument, 
men gik gerne til opera og til Det Kongelige Kapels koncerter, og han var 
medlem af en kammermusikforening, som havde ugentlige musikafte- 
ner.34 I beskrivelsen af »en anden Øigaard« i anledning af 60 års fødsels
dagen fortalte operasanger ved Det Kongelige Teater Mogens Wedel, at 
Øigaard var stamgæst i parkettet, når en ny opsætning af en Mozart opera 
havde premiere. Da »Figaro« havde festpremiere i 1956, var stemningen 
hektisk på begge sider af rampen, og Mogens Wedel huskede en hænder
vridende dirigent John Frandsen. Endelig kom det forløsende ord fra or
kestertjeneren: »Værsågod herr kapelmester. De kan godt begynde -  Øi
gaard er kommet«.

B O R G M E S T E R  Ø IG A A R D  G E N O P S T I L L E R  I K K E

Onsdag den 2. maj 1973 afholdt borgmester Øigaard et møde med den lo
kale presse. »Nårjeg har bedt Dem komme til stede her i dag, er det for at med
dele, at jeg ikke ønsker at genopstille til kommunevalget til marts næste år«, ind
ledte han og fortsatte: »Min beslutning er definitiv, og grunden skal alene sø
ges i, at jeg i år fylder 6y år. Jeg  trækker mig tilbage i fuld forståelse med 
gruppen og partiforeningen, der har accepteret min indstilling, at det er betæn
keligt, at en mand på 65 år søger genopstilling til et så krævende arbejde som en 
borgmesterpost.«

Disse få sætninger var nok til at markere en helt ny fase i Søllerøds 
kommunale liv. De blev sagt med et smil og i den lette tone, som borg
mester Øigaard havde anvendt ved utallige meddelelser i årenes løb, selv
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Den fuldt udbyg
gede kommune

Erik Øigaard, foto fra 
begyndelsen af 1960’erne.
(By).

om det denne gang drejede sig om en beslutning, som ville medføre store 
forandringer i hans eget liv. På spørgsmålet, om han ville forlade alle po
ster i det kommunalpolitiske liv, svarede Øigaard: »Ja, jeg forlader alt med 
undtagelse a f at jeg gerne ville blive siddende i fredningsnævnet. Dette ønske er 
funderet i en stor personlig interesse i fredningsspørgsmål. Jeg  ønsker, at man 
skal kunne bevare alt a f værdi i kommunen, når det gælder naturforhold -  men 
samtidig, at det stadig lykkes at holde udgifterne indenfor en ramme, så det ikke 
går over gevind«.is

Erik Øigaard kunne ved sin fratræden den 31. marts 1974 se tilbage på 
næsten 31 år som medlem af sognerådet, henholdsvis kommunalbestyrel
sen, heraf knap 15 år som borgmester. I hans borgmesterperiode var Søl
lerød kommune vokset fra ca. 25.000 til ca. 32.000 indbyggere. En bety
delig anlægsvirksomhed havde fundet sted. Således var tre nye skoler ble
vet taget i brug, Vangeboskolen i august 1959, få måneder efter at Øigaard 
var tiltrådt som borgmester. Vangeboskolen var dog langt fra færdig på 
det tidspunkt. Det blev den i løbet af det følgende år. Senere kom Skov- 
lyskolen, hvis 1. etape blev taget i brug i august 1970, og året efter kunne 
man tage 1. etape af Trørødskolen i brug. Herudover blev nogle af de be
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Spoiten

Holger Nordkild

stående skoler udvidet. Nærumgårdskolen kunne tage en udvidelse i brug 
i august 1968.

Plejehjemskapaciteten blev udvidet betydeligt. Plejehjemmet Fryden
holm blev opført i årene 1967-1969. Indvielsen fandt sted den 20. februar 
1970. Frydenholm havde 62 plejehjemspladser, og sammen med Hegns- 
gaardens 75 pladser og 26 pladser i Lions Park, til hvis opførelse kommu
nen havde ydet støtte, disponerede Søllerød kommune nu over 163 pleje
hjemspladser.

Også sporten og friluftslivet var blevet tilgodeset. Vedbæk Havn var ud
videt med 320 nye bådpladser, således at havnen havde ca. 400 faste båd
pladser. Rundforbihallen blev opført i årene 1966-1970. 1. etape blev på
begyndt den 26. marts 1966, og 2. etape blev indviet den 15. september 

l 97°-
En række sportsklubber fik kommunal støtte til at opføre klubhuse og 

andre sportsanlæg. Den 3 1.oktober 1970 indviede Holte Ride-Klub såle
des sit nye store ridehus, der hovedsageligt var finansieret ved kommune
garanterede lån, hvis afdrag kommunen havde givet tilsagn om at betale.

I årene 1970-1971 fik Holte Roklub, Holte Vandskiklub og Yachtklub
ben Furesøen opført nye klubhuse, og et par år senere fik Holte Tennis
klub et nyt klubhus på tennisanlægget ved Carlsmindevej. Søllerød kom
mune ydede kommunegaranti for de fornødne lån og gav tilsagn om at 
betale både låneafdragene og den del af renteudgifterne, som klubberne 
ikke fik dækket gennem tilskud i henhold til fritidslovgivningen.

Endelig må nævnes golfbanen, som af Søllerød Golfklub blev anlagt på 
de fredede marker ved Rygaard. Overfredningsnævnet gav sin tilladelse i 
april 1973,36 hvorefter anlægsarbejderne kunne gå i gang. Banen blev åb
net for provisorisk spil den 31. august 1974, men først det følgende år 
havde teesteder og greens tilstrækkelig slidstyrke til, at banen kunne åb
nes for normalt spil. En del af anlægsudgifterne blev finansieret gennem 
medlemskontingenter. Søllerød kommune ydede støtte ved at garantere 
for de derudover fornødne lån og ved at betale afdragene på disse lån, dog 
således at golfklubben er forpligtet til at tilbagebetale afdragene helt eller 
delvis, når klubbens rentebyrde måtte tillade det.

D E  K O N S E R V A T I V E S  V A L G  A F  N Y  S P I D S K A N D I D A T

Efter borgmester Øigaards beslutning om ikke at genopstille skulle den 
konservative vælgerforening finde frem til, hvem der ved det kommende 
valg skulle være de konservatives spidskandidat. Vælgerforeningens be
styrelse besluttede i juni 1973 at anbefale fabrikant Holger Nordkild, men
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Valget 1974

Hyldest til Øigaard

den endelige beslutning skulle træffes på en opstillingsgeneralforsamling 
senere på året.

Imidlertid blussede en strid blandt de konservative op, og »Det grønne 
område« skrev den 31. oktober 1973, at der kunne blive tale om en 
sprængning. Den direkte årsag var, at den konservative vælgerforening 
havde meddelt oberstløjtnant F.K. Sylvestersen, at man i vælgerforenin
gens bestyrelse ikke havde kunnet nå det flertal, som ifølge vedtægterne 
krævedes, for at man fra bestyrelsens side kunne anbefale Sylvestersen op
stillet på den konservative kandidatliste. Sylvestersen ville dog have mu
lighed for at blive opstillet, såfremt 15 af vælgerforeningens medlemmer 
gik ind for genopstilling.

Opstillingsgeneralforsamlingen blev afholdt den 15. november 1973 og 
forløb mere stilfærdigt end forventet. Den splittelse inden for den kon
servative gruppe, som mange havde frygtet, blev afværget. Som anbefalet 
af bestyrelsen blev Holger Nordkild opstillet som de konservatives spids
kandidat, og F.K. Sylvestersen blev opstillet som nr. 3 på listen.

Holger Nordkild havde været medlem af Søllerød kommunalbestyrelse 
siden 1. april 1958, og som formand for teknisk udvalg siden 1. april 1962 
havde han ydet en aktiv og god indsats. Ved valget i marts 1974 fik han 
896 personlige stemmer, og det var helt selvfølgeligt, at det blev ham, der 
valgtes til borgmester efter Erik Øigaard.

B O R G M E S T E R  Ø IG A A R D S  S I D S T E  K O M M U N A L B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 28. marts 1974 
blev det sidste kommunalbestyrelsesmøde under borgmester Erik Øi
gaards ledelse. Rådssalen var smykket med blomster, og tilhørerpladserne 
var tæt besat. Da dagsordenens fire punkter var færdigbehandlet, takkede 
Øigaard de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, som sammen med 
ham trådte ud af kommunalbestyrelsen, og modtog selv varme ord i tak
ketaler fra samtlige gruppeformænd og fra kommunaldirektør Mathiesen.

Efter at forsamlingen stående havde hyldet borgmesteren med langva
rige klapsalver, sagde Øigaard: »Jeg siger mange tak. Jeg  kunne ikke fa  mig 
selv til at ringe med klokken. Jeg  takker for alt, hvad der er sagt til mig, for den 
gave, jeg  har fået, og for de mange venlige ord, som har gjort et dybt indtryk på 
mig. Det er naturligvis med megen vemod, at jeg nu om et øjeblik for sidste gang 
ringer a f med den klokke, som jeg har administreret i så mange år. Jeg  takker 
for, at man i dag har kunnet udtrykke tilfi'edshed med det, jeg har ydet i dette 
hus og for denne kommune i så mange år, og jeg vil altid mindes, hvad der er sket 
mig her med den største veneration. Det er et så væsentligt led i mit liv, i det jeg
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har været,, i det jeg  er blevet til, at det vil jeg aldrig kunne glemme, heller ikke 
ønske at glemme.

Jeg  takker alle meget, og jeg  hæver hermed det sidste kommunalbestyrelses
møde i denne kommunalbestyrelses tid«.

En æra i Søllerød kommunes historie var afsluttet.

1 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978, bind 2, 
1977, s. 76.

2 »Det grønne område« 15. november 1978. Oplysninger i et interview med 
Erik Øigaard i anledning af 70-års fødselsdagen.

3 Kandidatlisterne er offentliggjort i Søllerød Tidende den 5. marts 1937.
4Jfr. nekrolog i Søllerød Tidende den 17. maj 1947.
5 Mødet den 28. november 1939 er omtalt i Den uafhængige Kommunalfor

enings forhandlingsprotokol under referatet af den stiftende generalforsam
ling den 8. januar 1940, hvor dagsordenens pkt. 2 var: »Stadfæstelse af valget 
af den forlods indsatte bestyrelse«.

6 Annoncen er optaget i Søllerød Tidende den 14. december 1939 og i Søllerød 
Kommuneblad (Holte Avis) den 21. december 1939.

7 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978, bind 2, 
1977, s. 63.

8 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978, bind 2, 
1977, s. 64.

9 Søllerødbladet 3 1. marts 1943, »Omkring byplanen«.
10 Mødet den 9. april 1943 er refereret i Søllerød Tidende den 15. april 1943 i ar

tiklerne »Søllerød-grundejere diskuterer byplanen« og »En fiasko«. End
videre er mødet refereret i Søllerødbladet den 14. april 1943 i artiklen »By
planmødet i Holte«.

1 1  Det af Fællesudvalget for grundejer- og kommunalforeningerne arrangerede 
byplanmøde den 9. april 1943 er refereret i Søllerødbladet den 14. april 1943 
og i Søllerød Tidende den 15. april 1943. De fordelingstal for arealanvendelse 
m.v., som er anført i Søllerød Tidendes referat, afviger lidt fra de fordelingstal, 
der er anført i Søllerødbladet og som er benyttet i artiklen.
Ifølge Søllerød Tidende er der i byplanforslaget regnet med følgende fordeling 
af kommunens samlede areal (i parentes er anført Søllerødbladets tal):
Til offentlige og almennyttige formål 9 % ( 6 %)
Til produktion 9 % ( 7 %)

Det til beboelse udlagte areal fordeles ifølge Søllerød Tidende således på 
beboelsestyper (Søllerødbladets tal i parentes):

N O T E R

Til beboelse
Til status quo områder

36 % (40 %) 
46 % (47 %)

Villaer
Rækkehuse, kædehuse og lign.
Blokbebyggelse
Karrébebyggelse

85 % (87 %) 
8 % ( 6 %) 
6 % ( 6 %) 
i % ( i %)
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12 Søllerød Tidende 6. maj 1943.
13 Fremgår af Den uafhængige Kommunalforenings forhandlingsprotokol, be

styrelsesmødet den 20. april 1943.
14 Søllerød Tidende 1. maj 1943, »Den uafhængige Kommunalforenings fælles

liste«.
15 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978, bind 2, 

1977, s. 88.
16 Søllerødbladet 9. juni 1943.
17 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978, bind 2,

1977’ s- 7° ‘ 7I -
18 Søllerød Tidende i.juli 1943.
19 Sognerådet vedtog den 29. november 1944 at afskedige kommuneingeniør Ba

che med pension fra den 1. marts 1945 og at fritage ham for tjeneste med om
gående virkning. Forud for afskedigelsen lå et sagsforløb, der begyndte med 
sognerådets bestræbelser for at få en hurtigere og bedre ekspeditionsgang af 
kommunens sager. I den forbindelse ønskede sognerådet at fritage kommu
neingeniøren for en række sagsområder, der krævede mere økonomisk end tek
nisk indsigt. Kommuneingeniør Bache ønskede ikke at afgive sagsområder, 
men tilbød at gøre det i et vist omfang, idet han dog stillede en række betin
gelser, som sognerådet under ingen omstændigheder ville tiltræde. Kommu
neingeniøren havde inddraget Aim. Dansk Ingeniørforbund i sagen, og ved 
forbundets mellemkomst opnåedes et forlig. Efterfølgende knyttede kommu
neingeniør Bache også betingelser til forliget, og da han over for to sogne
rådsmedlemmer i en fortrolig meddelelse havde givet et urigtigt referat af et 
møde, som han havde haft med Ingeniørforbundet, mistede sognerådet tilliden 
til, at der kunne opretholdes et loyalt samarbejde mellem kommuneingeniøren 
og sognerådet. Sognerådet så derfor ingen anden udvej end afskedigelse. 
Sagen er udførligt beskrevet i Søllerød Tidende den 7. december 1944.

20 I Indenrigsministeriets cirkulære nr. 186 af 21. oktober 1939 angående lov nr. 
181 af 29. april 1938 om byplaner havde ministeriet givet udtryk for, at kom
munernes forpligtelse til at tilvejebringe byplaner i adskillige tilfælde ville 
kunne anses for opfyldt indtil videre, såfremt en kommune som led i en trinvis 
planlægning forelagde ministeriet og byplannævnet en fyldestgørende redegø
relse for kommunens byplandispositioner i det hele taget, idet kommunen dog 
var forpligtet til at tilvejebringe partielle byplaner i overensstemmelse med by
planloven, efterhånden som de enkelte områders udvikling gjorde sådanne 
partielle byplaner nødvendige.

21. Søllerød Tidende 13. december 1945.
2 2 Oplysningerne om mageskiftet er hentet fra mageskifteskødet, der er tinglyst 

den 13. februar 1959 på matr. nr. 1 da, Geel Skov, Søllerød sogn, m.fl. (de af 
staten overdragede ejendomme) og på matr. nr. 5 d, Trørød by, Vedbæk sogn, 
m.fl. (de af Søllerød kommune overdragede ejendomme). Mageskifteskødet er 
forsynet med en indledning, hvori der redegøres for de offentlige interesser, 
der har været bevæggrunden for mageskiftet, og for det historiske forløb af ma
geskifteaftalen.

23 Jfr. »Kommunal opgaveløsning 1842-1970«, side 92-101, udgivet på Odense 
Universitetsforlag i 1990.

24 Søllerød Tidende 9. oktober 1953.
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25 Søllerød Tidende 20. april 1956.
26 Søllerød Tidende 7. juni 1957.
27 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale Styre i Søllerød 1841-1978, bind 2, 

1977, side 74.
28 Søllerød Tidende 27. september 1957.
29 Af forhandlingsprotokollen for Den uafhængige Kommunalforening, Søllerød 

(efter den 29. september 1954 Den upolitiske Vælgerforening, Søllerød) frem
går, at foreningens bestyrelse afholdt møde den 6. november 1957 kl. 19.45, 
hvor bestyrelsen godkendte aftalen om, at Den upolitiske Vælgerforening 
skulle undlade at opstille en selvstændig liste mod at besætte pladserne 3-6-9- 
12 -15  på den konservative liste. Bestyrelsen godkendte samtidig en aftale om, 
at foreningen til marts skulle søges ophævet.
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 6. november 1957 kl. 
20.00 og godkendte aftalen om at undlade at opstille selvstændig liste og i ste
det besætte de nævnte pladser på den konservative liste.
Her slutter forhandlingsprotokollen, som således intet indeholder om den op

hævelse af foreningen, som bestyrelsen havde vedtaget at søge gennemført i 
marts 1958. Det bør tilføjes, at der i Byhistorisk Arkivs sagsmappe om for
eningen ikke er anført, hvem der har indleveret protokollen.

30 Søllerød Tidende den 18. marts 1964: »Alf Lund helt uden for det borgerlige 
gruppesamarbejde« og den 1. april 1964: »Det borgerlige samarbejde i Sølle
rød kommunalbestyrelse«.

31 »Det grønne område« 5. juni 1968.
32 »Det grønne område« 27. november 1968.
33 »Det grønne område« 8. april 1970.
34 Søllerød Tidende 9. februar 1966.
35 Søllerød nyt 8. maj 1973 og »Det grønne område« 9. maj 1973.
36 »Det grønne område« 17. april 1973.



SØLLERØDBLADET
UGEBLAD FOR BEBOERE OG NÆRINGSDRIVENDE

1 SKODSBORG, V E D BÆ K , H O LTE OG NÆ RUM  POSTDISTRIKTER.

L.ørdag d. I. April.

Lokalaviserne
Det stod i avisen i 1916

Samlet a f Morten Trommer

Byhistorisk Arkiv -  Søllerød Museum råder over en komplet samling a f lokala
viser. Med deres overvejende lokale stof og først og fremmest lokale synsvinkel, 
kan disse, udover at give et udmærket tidsbillede, afspejle Søllerød Kommunes 
udvikling frem mod i dag.

Den ældste lokalavis i arkivets samling er Søllerød Sogns Tidende, der udkom 
første gang 19 .januar 1915.

Morten Trommer er født i 15/55 1 GI- Holte. Har studeret historie og italiensk 
ved Københavns Universitet. Han har over en årrække i 90'eme lejlighedsvis 
været tilknyttet Byhistorisk Arkiv, hvor han bl.a. har lavet en registratur over 
arkivets ca. 600 kon. Har siden 01.02.1998 været fastansat på By historisk A r
kiv -  Søllerød Museum.

S Ø L L E R Ø D  S O G N S  T I D E N D E  OG S Ø L L E R Ø D B L A D E T  1 9 1 6

Søllerød Sogns Tidende 1916 blev trykt på Nordre Birks Bogtrykkeri, 
Lyngby, udkom hver lørdag og kostede 3 kr. om året. Avisens redaktør var 
A. Lauridsen, Morlenesvej, Holte, efter at avisens tidligere redaktør E. F. 
Seibo, Malmmosevej i Holte, var stoppet med udgangen af 1915. A. 
Lauridsen forsikrede læserne, at avisen ville blive ført videre i samme ånd 
som hidtil, altså at avisen var upolitisk, upartisk og først og fremmest læ
sernes talerør. Lauridsen havde desuden sikret sig retten til enerådende at
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1 5.01.1916

bestemme avisens indhold. Et kuriosum er at de fem første numre af Søl
lerød Sogns Tidende i 1916 er dateret 1915. A. Lauridsen fratræder igen 
stillingen som redaktør med udgangen af 1916.

Da E. F. Seibo fratrådte som redaktør af Søllerød Sogns Tidende i
19 15, angav han som grund, at han ikke enerådigt kunne bestemme avi
sens indhold. Han beklagede, han ikke rådede over den fornødne kapital 
til at drive avisen selv. Denne kapital må han åbenbart have skaffet, for den 
i . april 1916 udkom en ny lokalavis, Søllerødbladet, med E. F. Seibo både 
som udgiver og redaktør. Avisen udkom hver lørdag og kostede 2 kr. om 
året. Søllerødbladet havde samme målsætning som Søllerød Sogns T i
dende, en forskel var dog tilhørsforholdet. Dette beskrev Seibo i en leder, 
således: »Der udsendes stadig fra vore Nabokommuner Blade, der vil 
gøre Fordring paa at udfylde et Lokalblads Opgaver her i Sognet. Saa- 
danne Blade, hvis økonomiske Interesser ligger helt andre Steder end i 
vor Kommune, har ganske naturligt aldrig fundet nær den Udbredelse 
her, som er nødvendig for at løse denne Opgave«. En anden forskel var, 
at Søllerødbladet hver uge bragte mindst et lokalt foto, i modsætning til 
Søllerød Sogns Tidende, hvor der stort set aldrig fandtes billeder.

Den efterfølgende samling af artikler fra de to aviser er udvalgt for at 
give et indtryk af nogle af de begivenheder, der fandt sted i lokalsamfun
det. Enkelte er medtaget for at illustrere, hvad der optog sindene ikke kun 
i lokalsamfundet, men også udenfor. Nogle er rene stemningsbilleder.

A N L Æ G  V E D  V E J L E S Ø

Da vi har ment, det kunde interessere Læserne at erfare lidt om det pro
jekterede Anlæg ved Vejlesø, har vi bedt Kommuneingeniøren give os 
Oplysning om Sagen, og hvor Hr. Riis elskværdigt har imødekommet os 
og sendt nedenstaaende.

* * ★

Hr. Redaktør Lauridsen!
Efter Deres Ønske skal jeg, vedrørende Pladsen ved Vejlesø udfor Via
dukten oplyse, at det allerede for lang Tid siden ved Forhandling med Di
rektør Bagge som ejer det meste af Grunden, blev vedtaget at regulere og 
beplante Pladsen saaledes, at denne, der, som bekendt, navnlig Sommer- 
Søndage, passeres af en Mængde Mennesker, kunde fremtræde smukkere 
og danne et tiltalende Opholds- og Hvilested, saavel for dem, der skal be
nytte eller have benyttet Dampbaadene som for andre. Da der fra Pladsen
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En Annonce > ,Minfflriit‘
læses overalt i vor Kommune, da Bladet sendes til alle Hjem fra

Øs fen t i l  t e s t e n !
En saadan Chance byder intet andet Blad Dem!

er en smuk Udsigt over Søen, og da det Liv, som Trafikken fører sammen, 
giver Anledning til at virke tiltrækkende, fandt man, at der var al mulig 
Grund til at søge at gøre Pladsen til et hyggeligt Opholdssted. I Sogne- 
raadsmødet i November blev det yderligere vedtaget at opføre en lav 
Hegnsmur ud mod Vejlesø og at ordne Pladsen bag ved Muren i Over
ensstemmelse med et Forslag, som Overlærer Møllers Søn, Arkitekt 
Svend Møller, var anmodet om at udarbejde. Det er at haabe, at Anlæget 
maa komme til at svare til Forventningerne og finde Paaskønnelse blandt 
Beboerne her i Holte, saaledes at Sogneraadet ogsaa derved maa blive op
muntret til at fortsætte de i flere Henseender paabegyndte Bestræbelser 
for i Tide at ordne, planlægge og skabe Værdier, som kan gøre Søllerød 
Kommune til det smukke og tiltalende Opholdssted, som det har natur
lige Betingelser for at kunne blive.
Holte, den 1 2. Januar 1916 Axel Riis.

S T A T S T E L E G R A F  OG S T A T S T E L E F O N S T A T I O N  I H O L T E

1 1.03.1916  Holte skal nu have selvstændig Stats-Telegraf- og Telefonstation. Hidtil
har Jernbanestationen ogsaa været Telegraf- og Telefonstation...... Nu
mangler vi kun Apoteket -  saa maa Søllerød Kommune jo snart være et 
helt Eldorado: Alle moderne Goder -  herlig Natur og et Minimum af 
Skattebyrde.

H S . M A J .  K O N G E N

01.04.1916  har til Anlæg af Havnen i Vedbæk tilsagt et Bidrag paa 1000 Kr.
(Søllerødbladet)
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» R U D E G A A R D  «  S O L G T

o8.04.1916

15.04.1916

06.05.i9i6

»Rudegaard« ved Holte er i disse Dage købt af Hr. George Jorck, Lon
don, for en Købesum af 38,000 Kr., som er kontant udbetalt. Til Ejen
dommen, som tidligere ejedes af den fornylig til Amerika udvandrede 
Grosserer Fode, hører yA T d. Land. Den billige Købesum forklares der
ved, at Hr. Fode havde ladet Hovedbygningen nedrive for at bygge et nyt, 
moderne Landsted. Her agter nu den nye Køber at opføre en smuk Ho
vedbygning.

P O S T M E S T E R E M B E D E T

i Holte er nu opslaaet ledigt, Begyndelsesgagen er 2640 Kr. stigende med 
240 Kr. hvert fjerde Aar, og Ansøgernes Tal vil sikkert blive stort. Efter 
Forlydende søges det foruden af flere Postmestre af næsten alle køben
havnske Postkontrollører.

(Søllerødbladet)

K A N  D E N  G A M L E  S T R A N D M Ø L L E S  E J E N D O M M E L I G E  B Y G N I N G E R  

B E V A R E S  OG O M D A N N E S  T I L  E T  S A M L E T  B Y G N I N G S K O M P L E K S ?

Da jeg en smuk Efteraarsdag kom cyklende ned ad Strandmøllebakken, 
første Gang efter dens Omlægning, slog det mig, hvor overordentlig 
smukt dette Parti var blevet, og hvor virkningsfuldt Billedet blev afsluttet 
af den gamle Papirfabrik med de morsomme maleriske Tage. Den Tanke 
slog da ned i mig, om der ikke her var en Mulighed for med Fordel at be
vare dette skønne og karakteristiske Billede, som i over 200 Aar paa dette 
Sted har givet Strandvejen sit Præg. Jeg opmaalte og undersøgte da Byg
ningerne og kom til det Resultat, at disse særdeles godt kunde restaureres 
og gøres brugelige til et eller andet Øjemed. Som det vil ses af Tegningen, 
kan det med Bevarelsen af alle de givne Momenter blive et meget smukt 
og malerisk Kompleks.
Her har vi en Lejlighed til, rimeligvis endog med Fordel, at bevare et hi
storisk Stykke Strandvej. Det gælder kun om at finde den passende Be
nyttelse til disse Bygninger.

Carl Brummer. 
(Søllerødbladet)
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SØLLERØDBLADET
UGEBLAD FOR BEBOERE OG NÆRINGSDRIVENDE

I SKODSBORG, V E D B Æ K , H O LTE OG NÆ RUM  POSTDISTRIKTER.

L ø rd a g  d. 6. Maj.

KAN DEN GAM LE STR A N D M Ø LL ES E JE N 
DO M M ELIGE BYGNINGER BE V A R ES OG 
O M D AN NES TIL ET  SA M L ET BYGNINGS

K O M PLEK S?

l i i i i i  g å f i l i  
S B U S B E B B D Ø Ø

O a  jeg en smuk Bfteraarsdag kom cyklende ned ad Strandmøllebakken, første G ang efter dens O m lægning, 
s log  det mig, livor overordentlig sm ukt dette Parti var blevet, og hvor virkningsfuldt Billedet blev afsluttet af den gamle 
Papirfabrik med de m orsom m e maleriske Tage. Den Tanke slog da ned i mig, oin der ikke her var en Mulighed for 
med Fordel at bevare dette skønne og karakteristiske Billede, som i over 200 Aar paa dette Sted har givet Strandvejen 
sit Præg. Jeg  opmaalte og undersøgte da Bygningerne og kom til det Resultat, at disse særdeles godt kunde restaureres 
og  gøres brugelige til et eller andet Øjemed. Som det vil ses af Tegningen, kan det med Bevarelsen af alle de givne 
M omenter blive et meget sm ukt eg malerisk Kompleks.

H er har vi en Lejlighed til, rimeligvis endog med Fordel, at bevare et historisk Stykke Strandvej. Det gælder 
kun om  at finde den passende Benyttelse til disse Bygninger.

Søllerødbladet, forsiden den 6. maj 1916 med arkitekten Carl Brummers indlæg til fordel for bevaring af 
Strandmøllens gamle industribygninger. Selv om den store fabriksbygning på tegningen t.v. fra 1800-tal- 
let blev nedrevet, lykkedes det lykkeligvis at bevare resten af det historiske kompleks med møllebygnin
gerne fra 1700-tallet og direktørboligen fra 1850. Brummer selv forestod den gennemgribende restaure
ring i 1917.

B A A D F A R T E N

13 .05 .19 16  paa Søerne befordrede i Søndags 2750 Passagerer, foruden Rundrejsende.

S T A T S B A N E R N E

13.05.1916  befordrede i Søndags 63,500 Passagerer ud i Skovene omkring Køben
havn.

A K A D E M I S K  S K Y T T E K O R P S

13.05.1916  drog ved 8-Tiden i Morges under fuld Musik gennem N y Holte ad Øve
rød til. I Egnen herom holdtes en større Feltøvelse, der overværedes af 
Hs. Maj. Kongen. Korpset fejrer som bekendt i disse Dage sit 50-Aars Ju 
bilæum.
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20.05.1916

20.05.1916

G A A R D S A N G  L A N G S  S T R A N D V E J E N  OG I H O L T E

Den udmærkede Stab af Gaardsangersker har paa Børnehjælpsdagen ind
sunget over 4800 Kr. det største Beløb, som endnu nogen Børnehjælps
dag er naaet.

Men ikke nok med det: En Del af de flinkeste Par har beredvilligt meldt 
sig til Tjeneste i Morgen for at synge i Villakvarterene langs Strandvejen 
og i Holte. Talrige kendte Familier i disse Kvarterer har allerede lovet at 
tage velvilligt imod Damerne.

P O S T M E S T E R  W. C H R .  O L A F S E N

Ved kongelig Resolution er Postmester W. Chr. Olafsen ved Postkontoret 
i Nørre Alslev udnævnt til Postmester i Holte fra 1. Juli d. A.

Postmester Olafsen er født 6. Oktober 1863 og blev udnævnt til Post
mester i Nørre Alslev 1. Oktbr. 1896, vor nye Postmester har ikke alene 
en mangeaarig praktisk Uddannelse som Postmand, men har ogsaa i flere 
Aar været ansat som Assistent i Finansministeriets 2 det Revisionsdeparte
ment.

(Søllerødbladet)

Den første postmester 
i Holtes nye posthus,
W. Chr. Olafsen. Foto fra 
Søllerødbladet 20. maj 
1916.
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03.06. i í ) i6

17.06.1p16

S T R A N D V E J E N

Strandvejen! -  Der er en egen Charme ved dette Ord, det rummer i sig 
noget lyst, smilende og solbeskinnet med et Pust der ude fra det blaa- 
nende Sund, en svalende Brise fra det skummende, salte Vand, der mono
tont sender sit Skvulp mod Kysten. Men der er og har altid været en vis 
fornem Klang ved dette Ord. Her längs vor skønneste Strandpromenade 
har Hovedstadens »the upper ten« i Generationer taget deres Rekreation. 
Her flirtes og her spilles Intriger. Om den gamle Hyldebusk i Etatsraa- 
dens Have kunde tale, eller om Dyrehavens gamle Ege fik Mæle -  tys! De 
kunde fortælle Eventyr, men Træerne er ældre og klogere end Menne
skene, de tie, og kun naar Aftenbrisen fra Sundet stryger gennem Løvet, 
hvisker de sagte og hemmelighedsfuldt til hverandre, mens Menneske
børnene gaa tavse Arm i Arm under det tætte Løv, og saa smyge Parrene 
sig ud paa Strandvejen og ser Hveens hvide Sandbanker rødme i den ned- 
gaaende Sols Straaler, saa ler de unge og pludrer, mens Havelaagen falder 
i med et skarpt Smæk, og kun en diskret Duft af Violparfume blander sig 
med Strandvejens Støv.

(Søllerødbladet)

S T R A N D M Ø L L E N S  F R E M T I D

»Natt. Tid.« har meddelt følgende Oplysninger med nogle Udtalelser af 
Hofjuveler Michelsen:

»Et Konsortium har erhvervet de gamle Strandmøllebygninger ved 
Skodsborg for derigennem at faa Haand i Hanke med Udnyttelsen af 
Bygningerne og det omliggende Terræn,....vi har derfor anmodet Hof
juveler Michelsen, der staar som Formand for Skodsborg-Foreningen, om 
at udtale sig om Fremtidsproblemerne.«

-  »Vi er, i Konsortiet, selvfølgelig klar over, at Købet ikke bliver nogen 
Forretning for os; men det har for øvrigt heller ikke været vor Mening. Vi 
ønsker kun at sikre Egnen mod den Vandalisme, der ellers i saa rigt Maal 
er begaaet op langs Kysten. De gamle Strandmøllebygninger kan næppe 
bevares; dertil vil Omkostningerne utvivlsomt blive alt for uforholdsmæs
sigt store. Men saa haaber vi, at der skal vokse et smukt Villakvarter op paa 
de mindeværdige Ruiner, et Villakvarter, der helst skulde være en Møn
sterbebyggelse, ogsaa med Hensyntagen til, at de smukkeste Udsigts
punkter bevares for Publikum.

Det er en Selvfølge, at enhver Villa bliver behæftet med Servitut, lige
som Byggeplanerne skal godkendes af Konsortiet og dets Arkitekt. Paa 
den Maade haaber vi at skabe noget virkelig smukt og godt derude, og lyk
kes det, har vi naaet vort Maal.«
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De forfaldne Strandmøllebygninger fotograferet efter vejreguleringen i 19 15. Søllerødbladet skrev som 
kommentar til billedet: »Indtil for ganske nylig havde man her ved Strandmøllen det skarpe Sving og den 
stejle Bakke, men nu er begge Dele forsvundet, og de gamle, brøstfældige Bygninger træder nu grelt frem 
i Landskabet, trukket ud af deres gamle Omgivelser; deres trøstesløse Forfatning gør et pinligt Indtryk 
paa de forbipasserende, og man venter med Længsel, at en Kunstner skal forstaa atter at bringe Livet til 
at pulsere i dem.« Foto fra Søllerødbladet 15. april 1916.

Idet vi aftrykker foranstaaende, skal vi bemærke, at der øjensynlig endnu 
er Tid til nærmere Overvejelser. Vi vil derfor meget ønske, at det maa lyk
kes Konsortiet at bringe noget selvstændigt ud af det smukke Landskab 
med de ejendommelige Bygninger, der sikkert maa egne sig til andet end
-  slet og ret et Villakvarter.

S P R Ø J T E P R Ø V E N  I O N S D A G

17.06. i (j 1 6 Som tidligere meddelt er der Forhandlinger i Gang imellem Hørsholm,
Søllerød og Birkerød Sogneraad om Anskaffelse af et fælles Motorsprøj- 
tevæsen.
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For at man ved Selvsyn kan danne sig en Mening om, hvorledes en Mo
torsprøjte virker, havde Firmaet »Scania Vabis« i Onsdags Form. arran
geret en Sprøjteprøve med en Sprøjte, som Firmaet har solgt til Aarhus 
Brandvæsen.

Prøven fandt Sted ved de gamle Stalde i Hørsholm, der nu benyttes af 
4. Eskadron, og overværedes af en talrig Skare Interesserede, deriblandt 
Repræsentanter fra de tre Sogneraad.

Prøven faldt overordentlig vellykket ud -  først sprøjtedes der hen over 
Staldbygningerne, men det maatte opgives, da det begyndte at regne ned 
paa Hestene, derefter ud over Kirkedammen, hvor det viste sig, at Straa- 
lerne tit rakte 100 Meter i Længden og 30 Meter i Højden.

Sprøjten, der betjenes af Mandskab fra Københavns Brandkorps, er paa 
70 Hestekræfter og kører med Lethed 60 Kilometer i Timen; den vejer 
4.500 Kg. og koster for Øjeblikket 32,000 Kr. Dens Konstruktion er over- 
maade simpel, idet Motoren kan passes af een Mand.

Senere paa Eftermiddagen holdtes der endnu en Sprøjteprøve ved den 
aabne Strand i Vedbæk.

H O L T E

17.06.1916  Vi bringer i Dag et Billede fra den centrale Vejskæring, hvor Kongevejen
krydser Stationsvejen og Søllerød -  Øverødvejen. Læseren ser fra Foden

Krydset i Holte.
Foto fra Søllerød
bladet 17. juni 
1916. Vej bommen 
ved Kongevejskryd- 
set var blevet fjer
net i 1915. Den 
store bøg blev fæl
det 4 årtier senere.
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2406. 1916

oí. 07.1916

af Geels Bakke mod Nord imod Rudersdal, tilhøjre ligger Hotellet, men 
man skimter kun Rejsestalden. Om dette Sted er det, at Kærnen i det 
kommende Holte vil forme sig, det er Centrum i hele denne By, og ad 
Aare venter vi her at se vort -  forum! Men naar dette Billede engang bli
ver historisk, vil vi haabe, den store, smukke Bøg, der i saa mange Aar har 
karakteriseret denne Vejskæring, maa være bevaret som et hædret Minde 
om, -  at hertil naaede Skoven.

Det var i øvrigt ønskeligt, om der allerede nu blev gjort lidt mere ud af 
Pladsen, saa at den Del af Skoven, der ligger overfor Bebyggelsen paa Sta- 
tionsvejen, ved et Samarbejde mellem Skovvæsenet og Grundejerforenin
gen eventuelt Kommunen kunde faa et mere parklignende Udseende med 
flere Spadserestier -  helst grusede -  og flere Bænke, eventuelt med en 
Tennisbane eller to.

(Søllerødbladet)

B E E N S  M I N D E B Æ N K

paa Strandmølleskrænten afsløredes sidste Lørdag under Overværelse af 
en Kreds af den afdøde Kunsthistorikers Venner. Mindebænken er tegnet 
af Arkitekt Æ Clemmensen, modelleret af Billedhugger Bundgaard og ud
ført i Hans og Jørgen Larsens Etablissement.

Bænken, der er opstillet paa det fredede Strandmølleareal, bestaar af et 
Trin og to med Sflnxmasker prydede Sidestykker af Granit samt Sæde og 
Rygstød af Egeplanker.

(Søllerødbladet)

R U T E K Ø R S E L  M E D  O M N I B I L  L A N G S  K Y S T E N

Det nedsatte Udvalg til Etablering af Rutekørsel med Omnibil paa Stræk
ningen Klampenborg -  Rungsted, eventuelt Hørsholm, havde i Gaar ar
rangeret en Prøvekørsel, hvori deltog tyve Herrer, deriblandt Stiftamt
mand Ammentorp, flere Medlemmer af Københavns Amtsraad og Vej
inspektøren for Frederiksborg Amt. Overretssagfører J. Werner, der er 
Medlem af Udvalget, udtalte til »Pol.«, at Turen forløb særdeles heldig. 
Det viste sig, at Omnibilen ret hurtigt og dog i saa roligt Tempo, at den 
ikke foraarsagede synderligt Støv, kørte hele Strækningen igennem frem 
fra Klampenborg til Hørsholm og tilbage igen. Landliggerne lagde deres 
Interesse for den projekterede Rutekørsel for Dagen, idet de overalt paa 
Omnibilens Vej hilste den med Bifald.
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»Beens mindebænk«. Til venstre på bænken ses hofjuvelér Carl Michelsen (1853-1921), dersom formand 
for Skodsborg Kommunalforening sad i det konsortium, der skulle tage sig af Strandmøllens fremtid. 
Bænken hylder mindet om kunsthistorikeren Charles Been, der var en af initiativtagerne til de omfat
tende fredninger af kysten ved Strandmøllen. Foto fra indvielsen af bænken 16. juni 1916. Byhistorisk 
Arkiv -  Søllerød Museum (By).

F E R I E K O L O N I E N  I Ø V E R Ø D  S K O L E

22.07.1916  Med Dannebrog i Téten kom Drengene marcherende til Øverød Skole i
Mandags ved Middagstid. Ansigterne straalede, og Forventningerne om, 
hvilke Fierligheder Landlivet kunde byde paa, fik Luft i et rungende 
Hurra. Saa var man der. »God Dag« og »Velkommen« lyder det; uden 
mange Omstændigheder slaar man sig sammen som man var gamle og 
gode Venner. Den gensidige Tillid jævner saa rart. Men Middagen er pa
rat, Skolekøkkenlærerinden, Frøken Gudrun Petersen har travlet fra tidlig 
Morgen. Sød Suppe og Flæskesteg! Drengene gaar ikke af Vejen. Smukt 
sidder de til Bords, pæne Manerer, ingen Albuer paa Bordet, næsten al
vorligt tager de fat, og grundigt gør de Besked. En lille tynd én spiser 
urokkeligt og uforstyrret længe efter, at de andre har nedlagt Vaabnene,
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langsomt dypper han nu Sovs op med Brod, og sluttelig beder han om 
Lov til at tage et Stykke Brød med sig, da Bordet hæves.

Eftermiddagen har Arbejder nok. Madrasserne eller rettere Madras
hylstrene skal stoppes. Paa »Skovly« hentes Halm, Forpagter M. Chri
stensen giver den gratis, da han hører, at det er Koloniens Mandskab som 
tropper op. Saa redes Sengene i Gymnastiksalen, Lagner og Tæpper bre
des over de noget uformelige Madrasser. Lille Frits faar Leje mellem to 
ældre Kammerater, som tilbyder at være »Far« og »Mor« for Stumpen, 
der kun er 7 Aar. Trommeslageren øver sig flittigt, Fløjtespilleren i lige 
Maade, langt omkring dirrer Folks Trommehinder, disse Øvelser maa 
henlægges til et lydløst Sted, eller ogsaa maa Spillerne sendes i Marken 
fjernt fra Menneskers Boliger.

Efter Aftenbordets solide Rundtenomer med Spegepølse, Leverpostej

Feriekolonien i Øverød. Under vajende fane og i højt humør er de københavnske 
skoledrenge på march. Foto fra Søllerødbladet 29. juli 1916.

FERIEKOLONIEN I ØVERØD
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I Holte faas
f ik s e  i s id s te  M o d e  h o ld te

Dame-
h a tie  b i l l i g e r e  

en d  i K ø b e n h a v n .

E g e n  Halte- F a b r ik . 

„H o lte  M odehus“

i Pelersborg.

22.07.1916

og Ost tumler Drengene sig en Tid paa Legepladsen. Men allerede Kl. 8 
kalder Lederne: Hald og Hansen til Sengs. Dagen har været spændende, 
alle de mange ny Indtryk rumsterer i Drengenes Hoveder, og det kniber 
med at falde til Ro, Snakken gaar lystigt ned over Rækkerne. Efter et Par 
venlige Formaninger fra Lederne bliver dog alt stille. Mætte og trætte 
slumrer de smaa Mænd ind.

- - Flinke, høflige, rede til at bære sig pænt ad har de vist sig, disse 
Drenge, som er samlede sammen fra en hel Del forskellige københavnske 
Skoler. Kun faa af dem kender hinanden forud, men Kammeratskabs- 
følelsen er straks gaaet i dem. Alle er de glade for denne Koloni, der er 
kommen som en opdukkende Stjerne for denne lille Flok, der ellers i Aar 
havde været afskaaret fra at komme paa Landet. »Hvem vil saa helst hjem 
igen?« spurgte Lærer Kjartan Andersen (Koloniernes Tilsynsfører) ved Af
tensbordet. To-tre Hænder flyver til Vejrs: »Det vil je g « -----»ikke!!«
kommer det bag efter med et stort straalende Smil over Ansigterne.

- - Kl. 7 Tirsdag Morgen tørnes der ud til Havregrød. Et Par Timer 
efter er Kolonien færdig til Udmarsch. En Delingsfører er udnævnt, Fa
nebæreren staar i Spidsen, Musikken er klar. Delingsføreren kommande
rer: »Koloni -  ret!« »Højre -  om!« »Koloni marsch!« Saa traver de op for 
at hilse paa vore venlige Spidser - - Skolekommissionens Formand, Pastor 
Ferd. Jensen, Sogneraadets Formand, Proprietær Christensen m. fl. Det er 
velmente Hurraer der runger, hvor Drengene kommer paa Takkevisit, og 
alle Vegne modtages de paa bedste og kærligste Maade.

Der kommer en hel Række dejlige Feriedage endnu. Her er meget at se
i Søllerød Sogn, en lang række af Udture forestaar. Men det kniber lidt for 
de smaa at vinde med, dog kan jo en stor og stærk Kammerat nok tage saa- 
dan en Spirrevip paa Ryggen, naar Benene ikke vil mere. Det var dog 
Synd, om de ikke skulde have Lov at være med. En saadan lille Stump, 
sendt af Lærer, Cand. A. Diemer kom til Dagen efter de andre, saa blev 
Flokken paa 21 og der kan ikke mere være Tale om »de tyve Drenge«.

» R A V N E H O L M «  S O L G T

De forenede Papirfabriker har solgt Bygningerne og Arealet hørende til 
den nedlagte Papirfabrik »Ravnholm« til et Konsortium, der har i Sinde 
at etablere en stor Drivremmefabrik derude.

Papirfabriken »Ravnholm« anlagdes i 1907 i den Hensigt at bryde Pa
pirringen, men dens Tilværelse blev ganske kort, uagtet en Kreds af frem
ragende Mænd, for Eksempel Handelsminister C. Hage var interesseret i 
den.
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12.08.1916

i2.o8.ipi6

o2.op.ipi6

o2.op.ipi6

2%.op. ip i6

E T  A A R S  P R I S S T I G N I N G

Statistik Departement har anstillet en Sammenligning mellem Priserne 
paa de almindelige Husholdningsartikler i Juli 1914, Juli 19 15 og Juli
1916. Det fremgaar heraf, at hvad i 1914 kunde købes for 2000 Kr., ko
stede i 1915 2316 Kr. og i Juli 1916 2718 Kr. Stigningen har altsaa i det 
andet Krigsaar fortsat i omtrent samme Tempo som i det første. Paa samt
lige Poster under et er Stigningen nu 36 pCt. i Forhold til Prisniveauet 
før Krigen.

K I R S E B Æ R  OG S T Æ R E

»Vi faar saamænd ikke et modent Kirsebær, Stærene tager dem alle.« 
Hvor ofte hører man ikke denne Klage. Det er desværre sandt, den »lif
ligt fløjtende« Vaarbebuder er en fræk og skaanselsløs Røver, hvad Kirse
bær angaar, men den kære Fløjtekunstner paastaas at afsky Lugten af Sil- 
delage som en Pestilense. Dril Fløjtenisten ved at bestryge den øverste 
Del af Kirsebærtræernes Stamme og Grene med Sildelage eller ophæng 
Smaastykker af dygtig harske Spegesild hist og her imellem Grenene, 
hvor de fleste Kirsebær findes! Det redder sandsynligvis Kirsebærene fra 
Stærens lækkermundede Efterstræbelser og skader ikke Kirsebærene.

(Søllerødbladet)

K Y S T T E L T E T

I disse Dage er der rejst et Telt ved Kongevejskrydset, hvor der hver Af
ten holdes Missionsgudstjeneste Kl. 8.

(Søllerødbladet)

A M T S S Y G E H U S E T

1 Lyngby toges i Brug den 1. Sept. 1891 og kunde saaledes i Gaar holde
2 5-Aars Jubilæum.

(Søllerødbladet)

D E N  F Ø R S T E  M O T O R P L O V  I N O R D S J Æ L L A N D

I disse Dage kan man se den første Motorplov i Virksomhed i Nordsjæl
land.

Den er anskaffet af en ung driftig Landmand, Georg Mortensen, »Ry- 
gaard« i Øverød, og den arbejder fuldt tilfredsstillende, idet den let be
handler 5-6 Tdr. Land pr. Dag. Maskinen er allerede lejet ud til en Række 
Gaarde.

(Søllerødbladet)
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14.10.1916

28.10.1915

28.10.1916

»Nitræshøjen« ved 
Søllerødvej. Foto 
fra vinteren 1916- 
19 17  før højens 
omgivelser blev helt 
bebygget og træ
erne fældet! (By).

s e n s a t i o n !

Vi vil ikke forholde vore Læsere den glædelige Efterretning, at Søllerød 
Sogns nye Damptromle nu kan ses i Virksomhed paa vore Veje. Den gør 
et smukt, solidt -  ja, næsten velhavende Indtryk, og med sine 10 Tons 
Vægt bearbejder den Vejene saa grundigt, at vort Vejvæsen sikkert vil faa 
Ære af dens Arbejde i Fremtiden.

(Søllerødbladet)

N Y E  E N K R O N E S E D L E R

De nye Enkronesedler, der ventelig vil blive sat i Cirkulation, faar ikke 
den grimme brunlige Farve, der skæmmede de gamle »Øl-Etiketter«. 
Der er udskrevet en Konkurrence om en ny Tegning til disse Sedler, der 
skal have »en lys og festlig Farve«.

A L T E R T A V L E N  I S Ø L L E R Ø D  K I R K E

bliver nu nedtaget for at blive restaureret hos Konservator Petersen ved 
Rosenborg Slot.

(Søllerødbladet)
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» N I T R Æ S H Ø J E N «  I S Ø L L E R Ø D

Umiddelbart ved Vejen fra Nærum til Søllerød ligger lidt Øst for Sølle
rød By en Gravhøj fra Oldtiden, velbekendt for de mange, som især ved 
Sommertid passerer ad denne Vej fra Dyrehaven Vest paa. Højen ligger 
stærkt fremtrædende i Terrænet, i sig selv ret anselig, 2 ‘A-j m høj, og den 
er kronet af ni ranke, vel henimod hundredaarige Bøgetræer, »Nitræshø- 
jen« bærer saaledes endnu sit Navn med Rette. Den ligger i en større Vil
laparcel, der for en Del Aar siden solgtes fra Søllerødgaard.

For en halv Snes Dage siden henvendte Ejeren, fhv. Inspektør Wm. 
Nielsen, Gl. Carlsberg, sig til Nationalmusæet om Fredlysning af dette 
Sted og har derefter ifl. »Berl. Tid.« udstedt Deklaration, hvorved »Ni- 
træshøjen« med samt Træerne for bestandig fredlyses. Især i disse Tider 
der medfører uheldige Forandringer paa mange Steder i Byens nærmeste 
Omegn, vil det sikkert glæde mange at erfare, at dette smukke Punkt nu 
er sikret for Fremtiden.

A F S T E M N I N G E N  OM S A L G E T  A F  D E  V E S T I N D I S K E  Ø E R

gav for Søllerød Sogn følgende Resultat: Af 2851 Vælgere stemte de 1516. 
Der afgaves 918 Ja-Stemmer (403 fra Vesten og 515 fra Østen) og 580 
Nej-Stemmer (368 fra Vesten og 212 fra Østen). Ugyldige var 15 Stem
mer fra Vesten og 3 fra Østen.

(Søllerødbladet)

B R O V A G T E N  I H O L T E

Paa Initiativ af Hr. Kaffehandler Schiøth havde Beboerne af Petersborg i 
Holte arrangeret Julefest for Soldaterne Juleaften. De blev bespist med 
Flæskesteg og Rødkaal, fik desuden Chokolade og Kaffe og hver et Bundt 
Cigarer, hvorefter de samledes om Juletræet.

Det var en smuk Tanke, disse Mennesker realiserede; overalt, hvor der 
er samlet større Militærstyrker, bliver der jo tænkt paa Soldaterne Jule
aften, men et saadant lille Vagthold, som her i Holte, kan let blive for
glemt.

(Søllerødbladet)
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Søllerød Museum -  Mothsgården
Beretning 2001

Tid, tøj og kvinder

Til Cyklens Pris

Glædeligjul

A f  Niels Peter Stilling og Jens Johansen

På Mothsgården kan vi glæde os over, at efterveerne efter den lange luk
keperiode i det meste af 1 999 tilsyneladende er overvundet -  i hvert fald 
at dømme efter årets pæne besøgstal. Med lige knapt 15.000 gæster på 
Mothsgården i år 2001 er vi omtrent tilbage på nivauet fra før bygnings
renoveringen, hvor vi i 1997 og 1998 havde godt 17.000 gæster på 
Mothsgården. I en tid hvor næsten alle andre danske museer oplever en 
ret voldsom tilbagegang i besøgstallet, må resultatet siges at være tilfreds
stillende. Fremgangen er da også blevet bemærket af Danmarks statistik, 
der opgør besøgstallene på de danske museer.

Allerede udstillingen Tid, tøj & Kvinder, som fortsatte fra 2000, lagde for 
med 5.600 gæster. Udstillingen fik da også en usædvanlig fyldig pres
sedækning, ikke mindst i »damebladene«. Det blev til utallige rundvis
ninger for busfulde af studerende fra design- og syskoler, samt for inter
esserede borgere fra nær og fjern. Udstillingen løb frem til den 29. april 
2001.1 forbindelse med Frederiksbergs 350 års byjubilæum blev en del af 
udstillingen herefter vist på Frederiksberg Rådhus i juni måned.

Dragtudstillingen blev fulgt af Til Cyklens Pris, som åbnede den 1. juni 
og varede til den 2. september. Udstillingen var baseret på cykelentu
siasten Finn IVodschows omfattende samling af alt vedrørende cyklen, dens 
historie, teknik, brug osv. Museet supplerede udstillingen med lån fra 
flere andre samlinger, således at vi på vor begrænsede plads alligevel for
måede at give et overblik over cyklens udvikling fra begyndelsen af 1800- 
tallet til i dag. Finn Wodschow og hans hustru gjorde åbningen af udstil
lingen særlig festlig ved at demonstrere, hvordan gamle cykler betjenes -  
han på en »væltepeter«.

Fra den 15. september til den 28. oktober 2001 vistes på Museet udstil
lingen Smykkets Magi. Udstillingen blev arrangeret af Søllerød Kunstfor
ening. Her kunne Museet glæde sig over stor søgning, ca. 3.800 gæster, 
eller gennemsnitligt 86 pr. dag i den 1 'A måned som udstillingen varede. 
Endelig lukkedes dørene op for Glædelig Ju l /  Wesoiych Swiqt! En udstil
ling om polske juletraditioner baseret på lån fra Statens Etnografiske Mu
seum i Warszawa. Juleudstillingen blev bygget op i tæt samarbejde med
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Gunver S. Marten- 
sen og Finn Wod- 
schow fotograferet 
med deres histori
ske cykler ved Søl
lerød Gadekær i 
forbindelse med åb
ningen af udstillin
gen »Til Cyklens 
Pris«. Foto Niels 
Peter Stilling, 
i. juni 2001.

Abning i 
Søllerød kirke

museumsfolk fra det etnografiske museum. Åbningen af udstillingen 
fandt sted ved ved et festligt arrangement i Søllerød Kirke den 24. no
vember. Her sang Kol^dy-ensemblet under ledelse af organist Eva Maria 
Jensen polske julesange oversat til dansk. Smukt og stemningsfuldt var det 
her præcis en måned før jul. Udstillingen blev i resten af år 2001 besøgt 
af ca. 1.700 gæster (ca. 45 pr. dag). Det har været spændende at stifte be
kendtskab med de levende folkelige traditioner med så stor udtrykskraft 
som her. Til trods for at Polen kun ligger 100 km syd for Bornholm, er af-
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Pressen

Safety-cyklen foran N y Holte Kro. Fra »Til Cyklens Pris«. Foto Niels Peter Stil
ling, 7. juni 2001.

standen i adfærd stor, og måske bedst udtrykt af en 10-12 år gammel 
dansk skolepige, der besøgte udstillingen og spontant udbrød: »Det må 
være svært at være barn i Polen, når man skal lave al julepynten selv!« 
Udstillingen varer til den 3. februar, og den har været godt besøgt også i 
januar 2002.

Til alle Museets udstillinger er der fremstillet en udstillingspjece. Især 
for cykeludstillingen har vi kunnet glæde os over stor interesse for vort 
lille skrift, der er blevet solgt over hele landet. Tilsyneladende savnes en 
opdateret, oversigtlig cykelhistorie her i landet.

Endelig har vi noteret os en overordentlig stor pressebevågenhed i 
2001, hvor vore arrangementer, udstillinger og enkelte erhvervelser har 
fundet vej ikke blot til lokalpressen, men også til den nationale presse. Lo
kalpressen har altid haft høj prioritet hos os; men det er nu også dejligt, 
når vor cykeludstilling får en helside i Berlingske Tidende, og vor dragt
udstilling danner rammen for en TV-udsendelse på T V  3 og i øvrigt bli
ver omtalt over hele landet i ugeblade og dagspresse.
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Fra åbningen af 
Museets udstilling 
om polske juletradi
tioner. Organist 
Eva Maria Jensen 
diregerer Kolgdv- 
ensemblet i Sølle
rød Kirke. Foto Ole 
Tage 1 lartmann, 
Søllerød Museum, 
24. nov. 2001.

B E S Ø G  S  S T A T I S T I K  F O R  S Ø L L E R Ø D  M U S E U M  P Å  M O T H S G Å R D E N  2 0 0 1

Udstilling Periode Antal
dage

Brutto-
besøg

Netto-
besøg

Netto- 
besøg 
i % af 
året

Netto-
besøg
pr.dag

Tid, tøj & kvinder* 1.1.-29.4. 1x9 5.604 5.604 38,7% 47.0
Ingen udstilling 30.4.-JI.5. 32 5.983 379 2,6% 1 1,8
Til Cyklens Pris 1.6.-2.9. 94 8.512 2-579 17,4% 26,9
Ingen udstilling 3.9.-14.9. 12 8.684 172 1,2% H >3
Smykkets Magi 15.9.-28.10. 44 12.478 3.794 26,2% 86,2
Ingen udstilling 29.10.-23.11. 26 12.765 287 1,2% I 1,0
Glædelig jul (Polsk)** 24.11.-31.12. 38 14.493 1.728 1 1,9% 45>5

* fortsat fra 2000. Udstillingen besøgtes af i alt 11.796.
** fortsætter til 3.2.2002.

Af det samlede besøg var 1.547 ' gruPPer-
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DET SAMLEDE BESØG PA ALLE MUSEETS TRE INSTITUTIONER 2001 :

Historisk-Topogra- 
fisk Selskabs 
60 års jubilæum

En tur i skoven

Niels Wessel Bagge

Mothsgården 14.493, heraf i grupper I-547

Vedbækfundene 9-422
Byhistorisk Arkiv 1.877 henvendelser

I alt 25.792

P L A N L A G T E  U D S T I L L I N G E R

Der er planlagt tre særudstillinger på Mothsgården i år 2002. Den første 
udstilling efter afslutningen af jul på polsk åbner den 1. marts 2002. Den 
dag fejrer vi 60-året for stiftelsen af h i s t o r i s k - t o p o g r a f i s k  s e l s k a b  f o r  

s ø l l e r ø d  k o m m u n e . Samtidig åbnes udstillingen: Det bedste fi'a Søllerød
bogen -  60 års historisk arbejde i Søllerød Kommune. I de 60 år, selskabet har 
eksisteret, er der (næsten) hvert år udsendt en årbog med lokalhistoriske 
artikler. Med årbogen som omdrejningspunkt vil vi på den lille udstilling 
præsentere et udvalg af Søllerødbogens vigtigste artikler ved hjælp af gen
stande, billeder og dokumenter fra Museets og Byhistorisk Arkivs samlin
ger. Ideen er at vise mangfoldigheden i det historiske arbejde gennem 
disse 60 år samt at påpege årbøgernes betydning for bevarelsen af den hi
storiske arv og bevidsthed i Søllerød Kommune. Udstillingen er planlagt 
til perioden 2. marts-21. april 2002.

Herefter skal vi En Tur i Skoven med tegneren Poul Andersen. Siden 1964 
har Skov- og Naturstyrelsen udgivet 115  brochurer kaldet v a n d r e t u r e  i  

s t a t s s k o v e n e ,  som alle er illustreret af grafikeren Poul Andersen. På ud
stillingen vises alle de originaler til brochureforsider, som er i behold 
(mere end 100). Desuden vil vi vise lidt om aktuelle forhold ved driften af 
Statens skove og give en kort gennemgang af skovenes historie i Danmark 
med udgangspunkt i Søllerødegnens skove. Udstillingen bliver til i et 
samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og planlægges åbnet af miljø
ministeren den 17. maj 2002.

I efteråret 2002, med åbning i oktober, viser vi en udstilling baseret på 
en fornem gave, som Museet efter langvarige forhandlinger modtog lige 
før jul 2001 fra n i e l s  w e s s e l  b a g g e  a r t  f o u n d a t i o n . Niels Wessel Bagge 
(1908-1990) var søn af forlagsdirektør August Bagge, ejer af Næsseslottet 
1906-1934. Sønnen fulgte en forunderlig livsbane som stepdanser i 
1930’ernes Frankrig til skuespiller og kunstsamler i Los Angeles, hvor 
han døde i 1990. Hans efterladte samlinger er nu fordelt på tre danske 
museer, idet Louisiana har modtaget hans samling af indiansk kunst, mens 
Arhus Kunstmuseum har arvet en større moderne kunstsamling og Sølle-
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Langsigtede planer

I  tre borgmestres tid

rød Museum malerier, skulpturer, tegninger, fotos og dokumenter, der 
hører til Niels Wessels-Bagges private liv fra opvæksten på Næsseslottet 
til karrieren i Europa og USA -  med hovedvægt på barndommen og fa
miliebaggrunden i Danmark. På udstillingen håber vi at kunne tegne et 
billede af en ikke helt almindelig livsskæbne. Parallelt med vor udstilling 
planlægges udstillinger over Niels Wessel Bagges samlinger på Århus 
Kunstmuseum og på Louisiana.

Udstillingsvirksomheden må nødvendigvis været præget af langsigtet 
planlægning, selv om vi fortsat ønsker at være i stand til med kort varsel 
at kunne etablere mindre udstillinger. For 2003 kan nævnes, at vi over
vejer en påskeudstilling i samarbejde med vore polske museumskontakter, 
desuden planlægges udstillinger om dukker, Strandvejsliv og herregårde.

Ø V R I G  V I R K S O M H E D

Inspireret af kommunevalget i november 2001 og i erkendelse af, at der 
allerede er forløbet knapt 25 år siden Gunnar Sandfeld skrev Det kommu
nale Styre 184.1-1978, fandt såvel kommunalbestyrelsen som Museet det 
vigtigt at få fastholdt kommunens politiske historie i den periode. Det traf 
sig så heldigt, at den rette forfatter var til rådighed: Ernst Goldschmidt. 
Han har en lang karriere bag sig som statslig embedsmand, og har efter 
pensionering tilegnet sig en BA i historie ved Københavns Universitet. 
Kombinationen lykkedes, og i december 2001 kunne vi præsentere bogen 
I  tre borgmestres tid ved det sidste kommunalbestyrelsesmøde, før en ny 
styrelse tiltrådte. Bogen skildrer perioden efter den i Søllerød legendari
ske borgmester Erik Øigaard.

Borgmester Øigaard omfattes ikke af Goldschmidts bog; men hans 
epoke vil blive beskrevet af to forfattere i de kommende års Søllerød-bø- 
ger, idet den tidligere kommunaldirektør Erik Astrup beskriver Øigaards 
virke som administrator, mens tidligere kommunalbestyrelsesmedlem 
Jørgen Schunck vil berette om Øigaard som politiker. I den forbindelse 
savnes en skildring af sognerådsformand Frederik Clausen, der med sin 
embedsperiode i 1930’erne på så mange måder lagde op til efterkrigs
tidens udvikling. Foreløbig har vi fået Clausens datter Birthe Mortensen til 
at beskrive sin far som privatmand. Også denne beskrivelse regner vi med 
at kunne bringe i en af de kommende Søllerødbøger.

Forsiden til Ernst Goldschmidts beskrivelse af den politiske udvikling i Søllerød i 
de sidste 25 år, udgivet i december 2001.
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Ernst Goldschmidt

I tre borgmestres tid
Det kommunale styre 
i Søllerød 1974-2001

Søllerød Kommune 
Søllerød Museum



Skolebogsprojektet

Monument
registrering

Høje Sandbjerg

Foredrag

Desværre lykkedes det heller ikke i 2001 at komme videre med det sko- 
lebogsprojekt, som museets pædagog Jens Bruhn tog initiativ til helt tilbage 
i 1997. Som nævnt i forrige beretning, lå materialet til det første bind om 
Søllerød Kommunes naturgrundlag allerede klart til at gå i trykken. Men 
der fandtes ikke finansielle muligheder, selv om det ikke er de store sum
mer, det drejer sig om, til at komme i gang med at trykke. Så materialet 
ligger stadig parat! Vi venter blot på lidt opbakning til at søsætte projek
tets første bog.

Med Søllerødborgeren Jørgen Langebæk som initiativtager har museet i 
2001 igangsat en registrering af kommunens historiske mindesmærker. 
Registreringen, der omfatter op mod 100 historiske monumenter, er ved 
at være tilendebragt i et samarbejde mellem Jørgen Langebæk og muse
ets medarbejder Je w  Hallin. Nu forestår en nærmere bearbejdning af ma
terialet, som vi gerne vil publicere i en særlig bog, en skulpturguide til 
Søllerød i stil med tilsvarende fra bl.a. Gentofte Kommune.

I december måned indsamlede Jens Johansen og Niels Peter Stilling i 
samarbejde med Henrik Franck fra Akademisk Skytteforening materiale til 
belysning af Høje Sandbjergs historie og geografi. På grundlag af det ind
samlede materiale udarbejdede vi en længere historisk redegørelse om 
kommunens højeste punkt. Denne tekst er nu afleveret til Teknisk For
valtning i Københavns Amt med henblik på opsætning af et skilt på stedet 
og udarbejdelsen af en folder om Høje Sandbjerg. Kommune og Amt har 
i et samarbejde sørget for en større rydning af bevoksningen på bakken og 
udhugning af udsigtsfelter.

Endelig skal nævnes, at Museet med arkitekten Finn Monies som forfat
ter har taget initiativ til at udarbejde en bog om 60 års bygningskunst i 
Søllerød. Anledningen er rådhusets 60 års jubilæum i 2002 og arkitekten 
Arne Jacobsens 100 års dag. Bogen vil dog tidligst kunne foreligge i okto
ber 2002 -  i forbindelse med bygningskulturens dag -  dog er projektets 
økonomi endnu ikke på plads.

Museets medarbejdere har, traditionen tro, også i 2001 optrådt udenfor 
Museets mure ved en række foredrag og som guider ved vandre- og bus
ture. En del af foredragene er arrangeret af vor nærmeste samarbejds
partner Historisk-topografisk Selskab, hvor Peter M.M. Christensen, 
Jens Johansen og N .P  Stilling har holdt flere foredrag. Men også i andre 
foreninger såvel i Søllerød som udensogns har vi repræsenteret Søllerød 
Museum som foredragsholdere. Blandt arrangementerne kan nævnes, at 
Jens Johansen og Niels Peter Stillling har holdt foredrag om stationsbyer 
ved et arrangement i Dansk Byplanlaboratorium på Holmen i forsom
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Høje Sandbjerg i 
vintervejr. Foto 
Niels Peter Stilling 
5. januar 2002.

Kulturrt■ejse

meren 2001. I september holdt N.P. Stilling et foredrag om den dansk
amerikanske herregårdsmaler Ferdinand Richardt på herregårdsmuseet 
GI. Estrup ved Randers, og i november deltog N.R Stilling med et fore
drag om danske herregårde i Skåne ved et internationalt symposium på 
Lunds Universitet. Inspireret af vor juleudstilling arrangerede ældrecen
teret ved Vangeboled en »polsk juleaften«. Her blev serveret den tradi
tionelle polske julemiddag bestående af ikke mindre end 12 retter mad, ef
terfulgt af polske julesange og foredrag om de polske juletraditioner ved 
Kirsten Schmidt.

En ikke ringe, men ikke nøjere opgjort virksomhed, er den, der foregår 
ved telefonen. Adskillige gange hver uge modtager Museet opringninger 
om et eller andet historisk (og såmænd også mere aktuelt) emne, som kal
der på mobilisering af paratviden eller som udfordrer evnen til at slå op 
de rette steder i Museets efterhånden vel udstyrede bibliotek. Enkelte 
opringninger fører til opgaver i form af udlån af billedmateriale til bøger. 
Sådanne lån fører også til indtægter, i lighed med andre tilsvarende insti
tutioners adfærd.

Den årlige kulturrejse, der nu har fundet sted gennem snart ti år, gik til 
Venezia, den 7.-12. april 2001. Jens Johansen var guide på turen med lange
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En del af rejsehol
det fra Søllerod 
Museums rejse til 
Venedig i påsken 
2001 fotograferet 
på Marcuspladsen 
den 9. april 2001 af 
Niels Peter Stilling.

ture til fods gennem snævre stræder og til vands med vaporetti til talrige 
pladser, kirker og museer. Lige godt 50 personer deltog i turen.

Endelig, ved årets slutning, har Museet, efter opfordring fra Søllerød 
Kirkes sognepræst, Knud Sloth, medvirket ved »de ni læsninger« ved at en 
medarbejder, Jens Johansen, har oplæst et af de ni skriftsteder i kirken den 
23. december 2001.

N Y E R H V E R V E L S E R

I forbindelse med særudstillingerne på Mothsgården overlades ofte gen
stande, arkivalier og samlinger til Museet -  det er også sket i år. Ikke 
mindst har vores efterhånden mange udstillinger om og med tekstiler 
medført mange gaver af ældre dragter, børnetøj, kjoler, dækketøj og fine 
små broderier mm. Vi føler os derfor »klædt godt på« til at deltage i sam
arbejdet med andre danske museer i den såkaldte »dragtpulje«, hvor be
varing og behandling af de skrøbelige tekstiler diskuteres, og hvor man 
samarbejder om udlån og konservering i forbindelse med udstillinger. 
Søllerød Museum var i øvrigt vært ved et to-dages arrangement i dragt
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Dragtkonservering

Søllerøddragten

Borg/nester 
Schneiders landmå- 
lingsinstrumenter

puljen i marts 2001. På Museet arbejder vi på i løbet af 2002 at igangsætte 
et større konserverings- og formidlingsprojekt baseret på vor exceptionelt 
fine samling af kvindedragter fra 1700-tallet til i dag. Projektansvarlig bli
ver Kirsten Schmidt.

Blandt de mange gaver til museet skal her nævnes en brudekjole mod
taget af Ruth Andersen, Vemmetofte, tidligere villa Acacia i Skodsborg 
(Se Søllerødbogen 1996), 2 charlestonkjoler med perlebroderi fra Mari
anne Borg Hansen i Søllerød, en større samling kjoler, hatte m.v. (i alt 43 
stykker) fra Nanna Boeg Hansen, Holte, en række børnedragter med til
behør fra familien Rejkjær i Søllerød. Endvidere en flot samling selskabs
tøj samt nogle smukke børnekjoler fra begyndelsen af 1900-tallet og et 
kniplingsbrudeslør fra 1830’erne fra Karen Konow i Virum. Brudesløret 
er deponeret på museet, idet det fortsat kan anvendes ved bryllupper i fa
milien. Samtidig kan vi dokumentere tøjet i brug gennem en række foto
grafier, som er blevet overladt til Museet i forbindelse med afleveringen. 
Endelig skal fremhæves en original bondedragt fra Fogedgården i Sølle
rød, som længe har stået på vor »ønskeseddel«. Allerede i Søllerødbogen 
1947, i artiklen »Fra mit arbejde som arkæolog og museumsmand«, om
taler Søllerød Museums grundlægger Alfred Avnholt »Søllerøddragten, 
som vi vel ikke tør haabe paa at faa i museet«. Med godt 50 års forsinkelse 
er det så alligevel lykkedes, idet den omtalte dragt nu er blevet overdraget 
til Søllerød Museum fra Nanna Gandils dragtsamling i Hillerød.

Selv om tekstilerne fylder godt i årets gaver til Søllerød Museum, er 
også andre genstande blevet afleveret til Museet. Værktøj fra smede- og 
tømrervirksomheder samt en samling håndværktøj fra Suhrs cykelforret
ning i Nærum er kommet til. Inden for det musiske skal fremhæves et 
sjældent skibsklaver fra familien Mathiesen i Øverød og et krystalapparat 
med tilhørende trækasse fra familien Andreasen i Virum. Fra familien 
Mathiesen modtog vi endvidere en del bøger, fotoalbum og arkivalier, 
som er overført til Byhistorisk Arkiv. I de senere år har museet endvidere 
løbende modtaget genstande fra familien Alkjær i Holte (nu i alt 160 mu- 
seumsnumre) og effekter fra Albert Svendsen og dennes virksomhed som 
ejer af Hotel Skodsborg Søbad. Sidstnævnte samling er ikke færdigregi- 
streret, men tæller op mod 1.000 numre.

En speciel aflevering kommer fra Kommunen: På Søllerød Rådhus har 
man siden i95o’erne opbevaret en række landmålingsinstrumenter. Borg
mester Schneiders instrumenter var placeret i en montre ved stadsingeniø
rens kontor. Men efter flytning af kontoret i 2001 blev instrumenterne 
overdraget til Museet af teknisk direktør Carl Steen Berggreen. 
A.G.Schneider var statsgeodæt, professor ved Den polytekniske Lærean-

177



Borgmester Schnei
ders instrumenter 
fotograferet efter 
overdragelsen i ef
teråret 2001.

stalt i landmåling og sognerådsformand, senere borgmester i Søllerød fra 
1943 til 1957. Flere eksperter har gennemgået instrumenterne og kon
stateret, at de er mere særprægede end typiske, og formentlig snarere er 
en samlers finurlige fund. Der er tale om to nivelleringsinstrumenter, en 
teodolit, et dobbeltvinkelprisme samt et planimeter.

Kunstsamlingen er blevet suppleret ved indkøb og enkelte gaver i 2001. 
En ganske særlig gave blev overdraget til Museet af Deres majestæter 
Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie: Et 
maleri, der har tilhørt Dronning Ingrid, malet af Wilhelm Pacht (1843- 

Holte i sorg 1912), visende Holte i sorg. Det særprægede kunstværk er malet i anled
ning af Kong Frederik den 8.s død, den 14. maj 1912. Sorgen er vist ved 
at flere flagstænger viser halvt flag i en udsigt over Vejlesø. Mærkeligt er 
det, at maleren selv døde mindre end en uge senere, den 20. maj 1912. 
Kunstneren Wilhelm Pacht var alsidig, idet han udover at male oprettede 
den første reprografiske virksomhed i København og etablerede fabrik for 
kunstnerfarver og bogtrykssværte. Indtægterne herfra satte ham i stand til 
at bygge et stort hus med atelier på Vejlesøvej 37. Huset blev efter hans 
død omdannet til et legat i form af fribolig for en maler for livstid. Det er 
Kunstakademiet, der administrerer friboligen, som efterhånden er blevet 
kostbar at opretholde.
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»Holte i Sorg«, 
maleri af Wilh. 
Pacht (1843-1912). 
Maleriet viser et 
parti fra Vejlesø 
med flagene på halv 
efter kong Frederik 
8.s død, den 14. maj 
19 12. Gave fra 
Hendes Majestæt 
Dronningen, Prin
sesse Benedikte og 
Dronning Anne- 
Marie.

Valdemar Ander
sens vægmalerier

Wessel Bagge- 
samlingen

Fra Niels Brühl, Nærum, har museet fået foræret et ganske godt maleri: 
Parti i Rude Skov malet af en ubekendt maler i 1931. Ved auktionskøb har 
Museet erhvervet et maleri: Ved Søllerød Kirke af Andreas Juuel (1816- 
1868), et maleri, vi nu har i flere versioner.

Endelig har vi efter længere overvejelser og med støtte fra Statens Mu
seumsnævn købt de originale kartoner til de vægmalerier, som kunstneren 
Valdemar Andersen udførte på Bakkehusets vægge i Vedbæk omkring 1915. 
De var overgået fra hans søn, tegneren Ib Andersen til dennes enke, som 
ved oprydning ønskede at skille sig af med dem. En nær bekendt, arkitekt 
Peter L. Stephensen, formidlede dette ønske videre til Museet mod en 
mindre sum. De seks kartoner er temmelig store, fra 70x85 cm til 
155x225 cm, og de var udført på meget skrøbeligt maskinpapir med pa
stelfarver. De kostelige pasteller er nu blevet istandsat hos en papirkon
servator, og Museet har tilføjet en indramning. Nu leder vi blot efter pas
sende store lokaler til en mere permanent ophængning af Valdemar An
dersens fornemme kunstværker.

Kunstværker er der også i den førnævnte testamentariske gave fra Niels 
Wessel Bagge Art Foundation. Blandt danske kunstnere kan nævnes klip og 
tegninger af Eva Drachman, skulpturer af Carl Johan Bonnesen og Ut- 
zon-Frank samt en række familieportrætter malet af Julius Paulsen. Der
til kommer værker af udenlandske kunstnere og af Niels Wessel Bagge 
selv. Den omfattende samling er mønstergyldigt registreret af kunst-
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Marie de Conincks 
dagbøger

Museets medarbejdere af
hentede Niels Wessel 
Bagge samlingen i tekno
logiparken i Arhus den 20. 
december 2001. Her ses 
arkivar Jesper Boysen 
foran den fyldte museums- 
vogn umiddelbart før sne
stormen brød løs. Foto 
Hanne Pedersen.

historikeren Hanne Pedersen, der i en årrække har varetaget samlingen 
for Fonden. Den del af samlingen, som er doneret til Søllerød Museum er 
i høj grad af lokalhistorisk værdi, blandt andet i kraft af en række værdi
fulde fotoalbum fra Næsseslottet. Samlingen opbevares foreløbigt i mu
seets magasin, men vil efter ordning i sommeren 2002 blive udstillet i ef
teråret/vinteren 2002.

Endelig skal nævnes et køb på Københavns Auktioner i Æbeløgade. 
Her var tre dagbøger ført af Marie de Coninck fra 1793 til 1803 -  i alt mere 
end 700 sider om stort og småt på Næsseslottet og i København -  udbudt 
til salg i oktober 2001. Dagbøgernes eksistens kendte vi fra bogen om 
Frédéric de Coninck (1987), så der var ingen tvivl om, at dagbøgerne 
måtte erhverves, ikke mindst fordi vi i forvejen råder over en dagbog og 
andet materiale fra storkøbmanden Frédéric de Coninck. Støtte fra Sta
tens Museumsnævn muliggjorde anskaffelsen. Nu mangler en oversæt
telse af dagbøgerne, og det ser ud til at kunne lykkes ved en franskkyndig 
Nærum-borger, der reagerede efter en omtale af bøgerne i »Det Grønne 
Område«. (Se også Arkivets årsberetning, s. 205!).
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Facaderenovering

Magasin

Nu behøver vi ikke læng
ere at se fortabte ud: Søl
lerød Museum har for en 
årrække frem fået løst sit 
magasinproblem med de 
nye magasiner under 
Dronninggårdskolen. 
Foto fra det nu nedlagte 
magasin under Hegnsgår- 
den, 1990.1 forgrunden 
konservator Peter Obel, 
nu chefkonservator ved 
Odense Bys Museer, bag
ved Niels Peter Stilling. 
Foto J ens J  ohansen.

L O K A L E R

Som nævnt i årsberetningen for år 2000 er der afsat midler til en hårdt til
trængt udvendig renovering af Mothsgården i år 2002. Det var meningen 
i sommeren at foretage en rensning af de plasticmalede facader med derpå 
følgende kalkning. Tiden har imidlertid indhentet os, idet vi nu også står 
over for alvorlige problemer med det teglhængte tag på hovedbygningen. 
Her slår de afsatte midler ikke til. I det hele taget er den over 300 år gamle 
Mothsgård nu så nedslidt, at man må regne med ret betydelige og om- 
kostningskrævende reparationer i de kommende år såvel udvendigt som 
indvendigt.

Planen om at nedlægge Museets magasin på Hegnsgården i Nærum i 
2001 til fordel for magasinet på Dronninggårdskolen blev fulgt. De sidste 
genstande blev flyttet fra Nærum til Holte i sommeren 2001. Med vore 
magasiner på Skovlyskolen i Øverød og på Dronninggårdskolen er de 
mest påtrængende problemer blevet løst. Men det er klart, at vi inden for

18 1



Drewsens Hospital

Annalise Børresen 
(19 15-20 01)

Bjørn Fabricius 
(1909-2001)

en overskuelig fremtid atter vil få pladsproblemer med hensyn til magasi- 
nering af museets samlinger.

Vi har derfor også med glæde konstateret, at der er politisk bevågenhed 
omkring disse problemer. I sommeren og efteråret 2001 har kommunal
bestyrelsesmedlem Birgitte Schjerning Povlsen således rejst en debat om 
det gamle fattighus ved Søllerød Sø, »Drewsens Hospital«. Set fra Muse
ets synspunkt ville det være fantastisk, hvis man kunne indrette en fast ud
stilling om Søllerødegnen med tilhørende skolestue i det smukt belig
gende hus. Dermed ville Museet også bedre kunne leve op til museums
lovens krav om faste, permanente udstillinger inden for lokalmuseets 
virkeområde. Samtidig ville man kunne fastholde det historiske landskab, 
kulturmiljøet, langs en historisk akse fra Mothsgården ved Søllerød Ga
dekær via kirke og hulvej til Søllerød Sø og det gamle fattighus fra 
1830’erne.

P E R S O N A L I A

Aret 2001 har bragt flere dødsfald med sig af personer, som i årenes løb 
har være Museet gode støtter og venner. Først må nævnes Annalise Børre- 
sen (25. september 1915-8. august 2001), der ikke mindst som biblioteks- 
leder fra 1955 til 1984 var en af drivkræfterne bag oprettelsen af museet 
på Mothsgården i 1974 og Byhistorisk Arkiv på GI. Holtegård i 1982. Fru 
Børresen var i en årrække fra 1969 til 1983 også sekretær for Historisk
topografisk Selskab, i hvilken egenskab hun også redigerede Søllerød
bogen og blandt andet revitaliserede den ved at indføre det kvadratiske 
format i 1970. (Se også nekrolog s. 187)

Dernæst skal Bjørn Fabricius nævnes (8. februar 1909-24. juni 2001). 
Han var af historikerslægt, søn af historikeren, professor ved Københavns 
Universitet Knud Fabricius. Selv blev han registrator ved Rigsarkivet, 
men lagde også en stor indsats i Søllerød, især i 1950’erne. Han var med
lem af Historisk-topografisk Selskabs bestyrelse fra 1955 til 1973, i hvil
ken periode han skrev 14 artikler til Søllerødbogen. Bjørn Fabricius var 
hovedmanden, da det lykkedes at få Søllerød Kommune til at overtage 
gartner Avnholts samling efter Avnholts død i 1956. Hermed skabtes 
grundlaget for Søllerød Museum. Det første frivilligt bemandede mu
seum blev indrettet på loftet af den nyopførte Ungdomsgård i Nærum i 
1959. Herfra blev samlingerne flyttet i 1973-74, da Museet fik husly på 
Mothsgården. Ved den lejlighed overtog Nina Fabricius ledelsen af Mu
seet, mens Bjørn Fabricius kastede sig over andre opgaver uden for Sølle
rød: Han vendte dog tilbage til udgangspunktet i sit otium, hvor han del-



Svend Aage Jappe 
(1903-2001)

Theafi'a Trørød 
(1911-2001)

Finn Kjergaard 
(1912-2001)

Fra en udflugt med 
Museets projekt
gruppe. Bjørn 
Fabricius til højre. 
Fotojensjohansen, 
4. juni 1996.

tog engageret i »Projektgruppen«s arbejde på Søllerød Museum fra 1989 
til sin død.

Ved Byhistorisk Arkiv og siden i forbindelse med Søllerød Museum 
gennemførte vi en årrække et studiekredsprojekt omkring erindringer fra 
Søllerødegnen. Erindringsværkstedet stod bag flere artikler i Søllerød
bogen og enkelte bøger. To af deltagerne i studiekredsen mistede vi i ef
teråret 2001: Kommunesekretær Svend Aage Jappe (1903-2001) blev næ
sten 100 år. Han var født og opvokset på Vejlesøvej i Holte i en af de æld
ste villa’er dér, »Villa Aage« opført af hans far, tømrermester og 
møllebygger Hans Chr. Fr. Jappe. Selv fik Svend Aage Jappe en lang kar
riere i Søllerød Kommune først på det gamle rådhus på Søllerødvej, hvor 
han ledede socialforvaltningen, siden i det ny rådhus i Holte. Sine sidste 
år boede Jappe på plejehjemmet Frydenholm på Kongevejen.

Den i . december 2001 afgik »Thea fra Trørød« ved døden, 90 år gam
mel. Dorthea Bergsveinsson (31. marts 19 1 1- 1 .  december 2001) var hoved
personen i Susanne Vibys hyggelige børnebog med små historier om 
Theas barndom, udgivet af Søllerød Museum i 1995. Desuden var Thea 
forfatter til artikler i Søllerødbogen om barndomshjemmet på Kohave 
Mejeri (1990) og skolegangen på Nærum Kostskole (1992).

En nær ven af Søllerød Museums mere kunst-betonede side var Finn 
Kjergaard (14. februar 1912-9. december 2001). Han var pensioneret for
retningsmand, som på sine ældre dage kastede sig over kunstformidlin
gen, især af baltisk kunst. Kjergaard var den egentlige idémand bag den 
store udstilling på GI. Holtegård i 1993: »Baltiske Billeder« arrangeret af

183



Svend AageJappes 
barndomshjem i 
Holte, »Villa Aage« 
på Vejlesøvej. På 
trappen står fade
ren, tømrermester 
H.C.F. Jappe, i vog
nen ses moderen 
Anna Kirstine 
Jappe med den ny
fødte Svend Aage 
foran sig og bedste
far, møllebygger H. 
C. Jappe bagved.
De tre andre børn 
på fotografiet er 
Svend Aage ældre 
søstre Carla, Inga 
og Ellen. Foto fra 
omkring 1903. (By).

Niels Peter Stilling i samarbejde med Herning Kunstmuseums davæ
rende leder Poul Tuxen. Siden fortsatte samarbejdet på mere begrænset 
plan, men førte dog til en udstilling på Havarthigården med de lettiske 
kunstnere Kristaps og Kaspars Zarins i 1998.

P E R S O N A L E

Staben Mothsgårdens stab er nogenlunde som i det foregående år, med den faste
stab helt uændret: Museumsinspektør Niels Peter Stilling, museumssekre- 
tær Inge Lund Andersen, registrator Peter M.M. Christensen, viceinspektør 
Jens Johansen. Kirsten Schmidt har virket som udstillingsarkitekt og regi
strator og sammen med Inge Panduro varetaget week-end-vagter på mu
seet, fra efteråret bistået af studerende Bettina Nyberg. Anette Langhoff hav 
været Museets daglige kustode og i øvrigt varetaget en række af de dag
lige rutiner på Søllerød Museum. 2. kustoden Svend Støckel fratrådte i 
sommeren 2001, fordi han fik job indenfor sit gamle fag. Til gengæld er 
Jens Hallin tiltrådt 26.3.2001, med registrering af indkomne genstande 
som hovedbeskæftigelse ved siden af arbejdet med registrering af histori
ske monumenter i kommunen. Jens Hallin indgår i det almindelige ud-
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Frivillige
medarbejdere

Kultur- og 
byplanudvalg

stillings- og magasinarbejde med mere. Som free-lance-medarbejdere har 
Henrik Lærum og Ole Tage Hartmann trådt til ved henholdsvis snedker
arbejde især til udstillinger og fotografiske opgaver.

En del af Museets opgaver varetages af frivillige medarbejdere, som 
møder til fast aftalt tid, fra to dage pr. uge til hver dag. Det drejer sig om 
Ena Berg, der fungerer som sekretær for museumsrejserne og arkivar, om 
Grete Hoppe, der passer scrapbogen (der bl.a. viser lokalpressens interesse 
for Museets virksomhed), korrekturlæsning og renskrivning af registratu
rer, Bente Nørregaard, der med stor tålmodighed har behandlet de mange 
lysbilleder, der har fulgt med Niels Peter Stillings forfattervirksomhed, 
Aksel Skjødt, som har trådt til ved mindre bygningsvedligeholdelse, kon- 
serveringsopgaver med mere. Lone Larsen har med omhu taget af sig af 
registreringsopgaver, og Bjarne Pedersen har bistået med både registrering 
og produktion af populære julegaver (valnøddesnaps og »sømnisser«).

N Y  O R G A N I S A T I O N

Søllerød Kommune har i de seneste år gennemgået en omfattende ny
strukturering, parallelt med at ledelsen inden for kulturområdet er blevet 
udskiftet med nye kræfter. Ved kommunalvalget i november 2001 valgte 
kulturudvalgsformand Birgitte Hamborg at udtræde af kommunalbesty
relsen. I hendes sted konstitueredes Anne Marie Wiwel som formand for 
det nye Kultur- og Byplanudvalg. Teknisk direktør Carl Steen Berggreen er 
nu øverste ansvarlige for bl.a. teknik, kultur og fritid, mens Birgit Hoé 
Knudsen i december 2001 afløste Karen Lunde Christensen som område
chef for kultur- og fritidsområdet.

Sideløbende med nyordningen er næsten alle kommunens institutioner 
nu bundet sammen i Søllerødnettet med henblik på direkte og enkel kom
munikation indbyrdes. På Museet kom vi på nettet i det sene efterår 2001. 
Den tekniske installation er udført, men endnu tilbagestår justeringer -  
og oplæring, for at alle kan få det fulde udbytte af nettet. Internt har Mu
seet valgt fortsat at arbejde i Word Perfect, når det gælder større skrive
processer og det bogarbejde, som optager en ret stor del af Museets hver
dag.

K O M M E N D E  I N D S A T S O M R Å D E R

Handlingsplanen for 2001 (jfr. Søllerødbogen 2001, s. 165 ff) blev med en 
enkelt undtagelse fulgt nøje. Undtagelsen er ovennævnte skolebogspro- 
jekt, hvor vi endnu har en publikation til gode.



Ny museumslov

Vestegnsmuseum

Kulturmiljøråd

I det kommende år vil vi som allerede beskrevet fortsætte den høj tprio
riterede udstillingsaktivitet. På formidlingsområdet håber vi endvidere at 
kunne udgive den nævnte bog om bygningskunsten i Søllerød, ligesom vi 
fortsat arbejder med historiske afhandlinger til fagtidsskrifter og redige
rer Søllerødbogen. Til publikationsvirksomheden hører også mangfol
diggørelsen af den ovennævnte guide til kommunens skulpturer.

Dertil kommer foredragsvirksomheden og rundvisninger, samt kultur
rejserne. Det sidste som fritidsarbejde, hvor glæden ved at vise europæ
iske seværdigheder frem åbenbart fortsat bærer lønnen i sig selv.

Den ny museumslov blev vedtaget i 2001. Statens Museumsnævn er 
blevet afløst af Kulturarvsstyrelsen direkte under kulturministeren. Ellers 
er det for tidligt at sige noget om lovens konsekvenser for Søllerød Mu
seum, bortset fra at vi trods vor begrænsede størrelse ikke hører til de små 
museer, hvor statstilskuddet vil bortfalde. Tværtimod kan vi håbe på et 
lidt større tilskud i 2002. Samtidig er vor økonomi i bedring, idet det lyk
kedes os at nedbringe vort underskud som planlagt med godt 150.000 kr 
i 2001. Samme målsætning lyder for 2002.

Museets leder deltager fortsat i koordineringen af museumsarbejdet i 
Københavns Amt. I Amtsmuseumsrådet har vi diskuteret en ny mu- 
seumsstruktur indgående. Enighed om fremtidens museer i Københavns 
amt er der ingenlunde. Herved årsskiftet 2001/2002 ser det imidlertid ud 
til, at mindst 10 års arbejde for oprettelsen af et Vestegnsmuseum endelig 
har båret frugt, idet en statsanerkendelse er på vej af et vestegnsmuseum 
på Kroppedal ved Ole Rømer Museet, finansieret af Høje-Tåstrup og Al
bertslund Kommuner. Dette museum skal også varetage de arkæologiske 
interesser for hele amtet.

Kulturmiljørådet for Københavns Amt hører vel til de nævn, som rege
ringen har i kikkerten med henblik på nedlæggelse. Foreløbig ser det dog 
ud til, at arbejdet i rådet fortsætter, uden man kan påstå, at økonomi eller 
indflydelsen på beslutningerne om vort kulturmiljø er blevet styrket.

Internt på Søllerød Museum skulle 2002 gerne blive det år, hvor vi går 
over til elektronisk registrering af vore samlinger og enkeltgenstande. 
Med adgangen til det kommunale netværk er det hensigten at udnytte 
denne mulighed til en fællesregistrering efter samme fastlagte principper 
for såvel arkiv som for Museum og Vedbækfund. Samtidig skal magasi
nerne ordnes og udbygges med tidssvarende opbevaringssystemer og 
håndterbare værktøjer. Konservering og fortsat ordning af vor dragtsam
ling er som tidligere nævnt også et projekt, vi håber at kunne iværksætte i 
anden halvdel af 2002.
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Annalise Børresen
25.9.1915-8.8.2001

Nekrolog a f Niels Peter Stilling

Nærum bibliotek

Det lokalhistoriske 
engagement

Tidligere stadsbibliotekar i Søllerød Kommune Annalise Børresen døde 
onsdag den 8. august 2001, knapt 86 år gammel. Fru Børresen, som hun 
normalt blev kaldt, er en legende i Søllerøds biblioteksvæsen og i Sølle- 
røds lokalhistorie.

Efter uddannelse og et par år ved Slagelse Bibliotek, blev hun ansat som 
ledende børnebibliotekar i Søllerød den 15. august 1942. Fra 1948 var fru 
Børresen tillige viceoverbibliotekar, og fra 1955 til sin pensionering i 
1984 chef for Søllerød Kommunebiblioteker, fra 1966 med titel af stads
bibliotekar. Det indebar, at fru Børresen forestod udviklingen fra et be
skedent biblioteksvæsen i trange lokaler til et moderne biblioteksvæsen. 
Personalet var heller ikke stort, men der blev dog tid og plads til oplæs
ninger for børn og for udadvendt folkeoplysende arbejde foruden redak
tionen af den banebrydende antologi for børn »Mit Skatkammer« (1949- 
1966).

Med flytning af hovedbiblioteket fra nogle trange, sammenlagte lejlig
heder på Dronninggårds Allé 3-7 til Fruerlund i Nærum i 1949 begyndte 
en udvikling af biblioteket, der faldt sammen med kommunens stærke 
vækst i efterkrigsårene. I de følgende år udvikledes biblioteket til et kul
turcenter med børneteater, filmforevisninger, møder, foredrag, aftensko
ler, studiekredse og i 1964, den første lokalhistoriske billedudstilling.

Fru Børresen blev i 1963 indvalgt i bestyrelsen for Historisk-topogra- 
fisk Selskab for Søllerød Kommune. Fra 1969 til 1983 bestred hun posten 
som sekretær og redaktør af Søllerødbogen. Det markerer et meget stort 
engagement i lokalhistorien -  understreget ved hendes lån af Johannes V  
Jensens »Kun den, i hvem fortiden er stuvet op, har fragt ind i fremtiden«, 
som hun kaldte sin artikel i Søllerødbogen i anledning af selskabets 40-års 
jubilæum i 1982.

Fru Børresens lokalhistoriske engagement førte til udstillingen af fotos 
i 1964. Det blev til en række foto- og maleriudstillinger, og de blev fulgt 
op af særudgaver af Søllerødbogen med lutter billeder, der igen blev fulgt
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«

Foto fra indvielsen 
af Søllerød Museum 
på Mothsgården 
den 2 2 .  marts 1974.
I døren til hovedbyg
ningen står borg
mester Erik Øigaard 
flankeret af museets 
første leder Nina 
Fabricius i blåt og 
stadsbibliotekar 
Annalise Børresen 
i rødt. Søllerød 
Museum.

Byhistorisk Arkiv

af opfordringer til afleveringer af historiske fotos og lokalhistoriske male
rier og tegninger.

Til fru Børresens allerstørste fortjenester hører samarbejdet med Gun
nar Sandfeld, der var gymnasielærer i Struer, men var født i Holte. Sam
arbejdet blev indledt allerede i 1969 med Sandfelds erindringsbog 
»Dreng i Holte« og tog fart i 1972 med, hvad der skulle blive til bogvær
ket »Søllerød -  som det var engang« i syv bind (udgivet 1972-1980). Et 
lokalhistorisk pionerarbejde, som gav genlyd langt uden for kommunen. 
Gunnar Sandfeld skrev værket i Struer, og uden fru Børresens flittige og 
uegennyttige indsats for at tilvejebringe kildemateriale var storværket 
næppe blevet til noget.

Indsamlingen af kildematerialet til Gunnar Sandfeld førte til professio
naliseringen af Byhistorisk Arkiv, Annalise Børresens anden store lokalhi
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Litteratur om 
Søllerød Kommune

Erindringer

storiske milepæl. »Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune« blev i 1982 
udskilt som en selvstændig gren af biblioteksvæsenet med Niels Peter 
Stilling som den første leder.

På biblioteksområdet forenede fru Børresen på fornem vis det biblio
grafiske med det lokalhistoriske ved udgivelsen af »Litteratur om Sølle
rød Kommune« udarbejdet af bibliotekarer ved hovedbiblioteket i Næ
rum. Værket udkom første gang i 1968 og blev senest ajourført i 1984.

Blandt hendes andre initiativer, der rakte på tværs af faggrænserne var 
udgivelse af to-bindsværket »Det kommunale Styre i Søllerød 1841- 
1978« ved Gunnar Sandfeld. Et tredie fortsættelsesbind blev udgivet i 
slutningen af 2001 under titlen »I tre borgmestres tid«. Endeligt skal hen
des farverige samarbejde med jernbanehistorikeren Peer Thomassen næv
nes. Det førte til to jubilæumsboger om henholdsvis Kystbanen (1972) og 
Nærumbanen (1975).

Fru Børresen blev selvsagt æresmedlem af Selskabet ved sin udtræden 
af bestyrelsen i 1984. Flun fulgte dog med til det sidste. På Museet og på 
Byhistorisk Arkiv havde vi glæde af hendes flittige og opmærksomme 
besøg også i de seneste år. I 1998 deltog hun med stor energi i for
beredelsen af udstillingen »Håndarbejde fra Oldemors Gemmer«. Så sent 
som 1999 skrev hun sine morsomme og uhøjtidelige erindringer om vir
ket i Søllerød: »Blandt bøger, billeder og arkivalier« (Søllerødbogen 
1999).

Vi er mange i Søllerøds biblioteks- og museumsverden, der har god 
grund til at mindes fru Børresen og hendes engagerede indsats med tak
nemlighed.



Uroksejægeme

Gøngehusvej 7

Vedbækfundene -  
Søllerød Museum
Beretning 2001

A f Jens Bruhn og Benny Staal

Det viste sig at være vanskeligt at leve op til årets ambitiøse målsætning, 
som omtaltes i Søllerødbogen 2001. På grund af Museets betrængte øko
nomi var vi således ikke i stand til at gennemføre de arbejdende værkste
der. Det har ellers været en god tradition i en årrække at arrangere de po
pulære værksteder, hvor skoleelever får mulighed for at deltage i nogle af 
de processer, der var en del af livsbetingelserne for stenalderens jægerfolk. 
Ej heller så vi os i stand til at gennemføre en foredragsrække i samarbejde 
med Søllerød Museums arkæologigruppe. Heldigvis kan vi dog konsta
tere, at det på trods af den vaklende økonomi lykkedes at gennemføre de 
fleste andre af de mål, vi satte os.

U D S T I L L I N G E R

Ultimo marts sluttede særudstillingen » t i d e n s  t a n d  -  e n  u d s t i l l i n g  

m e d  b i d  i . . . « .  Særudstillingen blev en stor publikumssucces, der tiltrak 
mange mennesker fra vidt forskellige faggrupper og i øvrigt havde medi
ernes store bevågenhed.

I årets løb har Vedbækfundene huset endnu to særudstillinger, der 
begge omhandlede jægerstenalderen. Den første var »Uroksejægeme -  på 
jagt efter fortiden«, som blev opsat af to arkæologistuderende fra Køben
havns Universitet, Lasse Sørensen og Claudio Casati. Udstillingen viste, 
hvorledes livet udformede sig for ca. 12.000 år siden i Maglemosekul- 
turen. De mange udstillede genstande var venligst udlånt af Nationalmu
seet, Bornholms Museum, Sydsjællands Museum, Haderslev Museum, 
Ringkøbing Museum, Langelands Museum, Lunds Historiska Museum 
og Zoologisk Museum.

Den anden særudstilling har titlen »Gøngehusvej 7 -  fra  Vedbæks jord til 
arkæologernes bord«, og blev opsat af to andre arkæologistuderende fra Kø
benhavns Universitet, Michael Vennersdorf og Mads Leen Jensen. Denne
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UROKSEJÆGERNE
På jagt efter fortiden

20/4 -  6/7 2001 Gammel Holtegaard - Attemosevej 170 - 2840 Holte

særudstilling blev åbnet i oktober og vil strække sig frem til maj 2002. Ud
stillingen om Gøngehusvej er meget lokal, idet den fortæller om den se
nest undersøgte boplads under Vedbæk by. I udstillingen kan man se et 
par instruktive landskabsmodeller, som de to studerende har bygget. 
Genstandsmaterialet er venligst udlånt af Nationalmuseet ved universi
tetslektor Erik Brinch Petersen, som forestod undersøgelserne på lokalite
ten. Det er Kongemosekulturen (ca. 7.500 år siden), der belyses, men med 
et islæt af den senere Ertebøllekultur (ca. 6.000 år siden). Det er også på 
denne lokalitet, dobbeltgraven med kvinde og barn, som permanent kan 
ses på Vedbækfundene, blev fundet i 1988.

R U N D V I S N I N G E R

Vi kan med tilfredshed konstatere, at det har været et godt år med hensyn 
til rundvisninger af skoleklasser. Atter er det lykkes for os at få så godt som 
alle besøgende skoler til at modtage tilbuddet om rundvisning, som på 
mandage og tirsdage blev foretaget af Jens Bruhn og de øvrige ugedage af

Udstillingsplakat 
fra særudstillingen 
»Uroksejægerne -  
på jagt efter for
tiden«. Tegning af 
Alan Waring.

Skoler

19 1



Særudstillingen 
»Gøngehusvej 7 -  
fra Vedbæks jord til 
arkæologernes 
bord« blev åbnet i 
oktober 2001. Her 
ses en opstilling 
med model af ud
gravningen i en 
montre i Vedbæk- 
fundenes forrum. 
Foto Michael Ven- 
nersdorf.

Hundegraven

Benny Staal. Ud over besøg af de mange skoleklasser, har vi haft besøg af 
tyske og svenske museumsfolk, ligesom der har været enkelte rundvisnin
ger i forbindelse med arrangementer hos vores nabo, »Spiseriet«.

Der har i alt været 9.422 besøgende i år, 120 mindre end sidste år. Ved 
nærmere eftersyn i besøgsstatistikken kan det ses, at januar 2001 var over
ordentligt velbesøgt med 1.333 gæster. Det skyldtes først og fremmest 
særudstillingen om tænder, hvilket understreger vigtigheden af gennem
førelse af lidt utraditionelle udstillinger.

L O K A L E R

I de senere år er dokumentationsrummet blevet inddraget til særudstil
linger. Derfor har det været nødvendigt at minimere den dokumente
rende del således, at vi viser de naturvidenskabelige dateringsmetoder, re
konstruktioner og knoglemateriale fra dyr og mennesker i kun to montre. 
Det er en væsentlig reduktion af dokumentationsdelen, men det er sket på 
en måde, som vi mener er forsvarlig og samtidig tilgodeser behovet for 
særudstillinger.

Hundegraven fra Gøngehusvej 7, som hidtil har været udstillet i doku
mentationsrummet, er blevet flyttet til en ny permanent plads i hoved
udstillingen i rummet, hvor boplads og grave fra Bøgebakken kan ses. Der 
blev bygget en ny montre til hundegraven, som således indgår som en na
turlig del af vores permanente udstilling.
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Flere oldsager fri 
Vedbæk

Museumspædagog J  ens 
Brahn fremviser en lille 
del af oldsagsdsamlingen, 
som Vedbækfundene mod
tog som gave fra Jens 
Lauritsens efterkommere. 
Foto Benny Staal.

Museet for Vedbækfundene blev i begyndelsen af 1980’erne indrettet med 
vægt på gode adgangsforhold for handicappede medborgere. Man kan så
ledes ubesværet bevæge sig rundt i udstillingen med kørestol. Imidlertid 
viste det sig, at handicaptoilettet ikke levede op til bygningsreglementet 
for offentlige tilgængelige bygninger. Efter en renovering er denne man
gel nu udbedret.

S A M L I N G E R

I årets løb har Vedbækfundene modtaget store dele af en privat oldsags- 
samling, » j e n s  l a u r i t s e n s  s a m l i n g «  fra dennes efterkommere. Det dre
jer sig hovedsageligt om oldsager fra jægerstenalderen, som er fundet i og 
omkring Vedbæk.

Det er på længere sigt meningen, at alle de mange tusinder genstande, 
som nu befinder sig på Vedbækfundene, skal registreres i museets ny re
gistrant, som senere vil blive tilgængelig for interesserede på Internettet. 
Det er et kæmpestort projekt, og der vil sandsynligvis gå flere år, inden 
alle genstande er blevet registreret.
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Skelettet »Jacob«

Forelæsningsrække

I år fik vi endvidere bevilget midler fra Rigsantikvarens Arkæologiske 
Sekretariat til datering af skelettet, som Alfred Avnholdt fandt i Trørød 
mose i 1922. Siden Vedbækfundene blev etableret i 1984, har skelettet væ
ret udstillet i dokumentationsrummet under kælenavnet » j a c o b « ,  som 
Avnholdt selv kaldte det, mens det lå nedpakket under hans seng i en kuf
fert i mange år. De foreløbige oplysninger, der er kommet fra C -14 labo
ratoriet på Århus Universitet, tyder på en datering til det første århund
rede e.Kr. -  altså fra jernalderen. Dateringen er af stor betydning, idet vi 
dagligt får spørgsmål om » j a c o b « ,  og først nu kan vi med god samvittig
hed videregive korrekte oplysninger om, hvornår han levede.

F A G L I G E  M Ø D E R  OG F O R E D R A G

I det forløbne år har Benny Staal deltaget i forskellige faglige møder. I ja
nuar deltog han i et seminar i Schwerin, som omhandlede » m e s o l i t i k u m  

i d e t  v e s t l i g e  ø s t e r s ø o m r å d e « .  I marts var han på Gotland sammen 
med et hold arkæologistuderende fra Københavns Universitet, og i no
vember deltog han i det årlige faglige orienteringsmøde på Fuglsø.

I foråret afholdtes tre foredrag på Mothsgården for arkæologigruppen 
på Søllerød Museum. Museumsinspektør Svend Erik Albrethsen, Natio
nalmuseet, fortalte om logistik i jernalderens hære, Arkæolog, Ph.D. Iben 
Skibsted Klæsøe fortalte om vikingetidens våben i Norden og det vestlige 
Europa, og museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer, 
fortalte om jernalderens krigsbytte-offerfund på Fyn.

Endvidere afholdtes en særdeles velbesøgt forelæsningsrække over fire 
lørdage på Mariehøjcenteret i samarbejde mellem Vedbækfundene og 
Folkeuniversitetet i København. Forelæsningerne omhandlede jæger
stenalderen omkring Øresund, hvor arkæologer, zoologer og geologer 
fremlagde de nyeste forskningsresultater på området.

P E R S O N A L E

Personalet har gennem året bestået af daglig leder og arkæolog Benny 
Staal og i mi s e 11111 s p æ d a go g w.f Bruhn. Til varetagelse af vagter på enkelte 
hverdage og i weekenderne har Ju lie Lund, Pia Bøttiger Mørck, Lotte Reetz 
Spatrevohn, Lea Meistrup-Larsen, Trine Borake, Claudio Casati og Kasper Sø
sted, alle fra Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet, 
været ansat. Fra Søllerød Kommunes socialforvaltning har Sara-Liv 
Kyndskov og Karin Wolff været i jobtræning og i et par perioder har vi haft 
erhvervspraktikanter fra folkeskolen.
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M Å L S Æ T N I N G

Arbejdende værk
steder og kultumat

Målsætningen for Vedbækfundene i 2002 er en styrkelse af de aktiviteter, 
som hidtil har været et kendetegn for stedet. Det drejer sig især om et 
fortsat højt niveau i formidlingen til skoleklasser, idet rundvisningerne 
fungerer som et godt supplement til historieundervisningen. Vi så også 
gerne de arbejdende værksteder gennemført, ligesom Kulturnatsarrange- 
mentet og enkelte særudstillinger, samt en genoptagelse af foredragsræk
ken for arkæologigruppen på museet. Der er imidlertid også nogle store 
og nødvendige opgaver, der skal gennemføres. Registrering af genstands- 
materialet på museet og opsætning af lokalområdets oldtid i den lille del 
af dokumentationsrummet, der kaldes m u s e u m .  På IT-siden ønsker vi at 
få lagt vort undervisningsmateriale ud på hjemmesiden, således at lærerne 
kan hente det dér i stedet for at få det fremsendt. Videre kommer et større 
arbejde med at få en del af Vedbækfundenes magasin, som for tiden befin
der sig i kælderen, flyttet til magasinet på Dronninggårdskolen. Det er 
planlagt, at flytningen sker i takt med, at materialet bliver registreret.



Povl Merløe
1920-2001

Nekrolog a f Erik Brinch Petersen

Den 30. november 2001 døde Povl Merløe, 82 år gammel. Han var født i 
Jylland og kom som 4-årig til Vedbæk, hvor hans far var blevet ansat som 
privatgartner. Faderen døde tidligt, men hans mor blev 96 år gammel. 
Hun drev i mange år en boghandel i Vedbækhus på Stationsvej, og her 
døde Povl, »stille og roligt«, som han selv ville have udtrykt det.

Povl Merløe samlede på oplevelser, og en af hans første store oplevel
ser var en international spejderjamboree i 1930’erne. Allerede her brugte

Poul Merløe fotograferet 
i sit hjem i Vedbæk i 
1990’erne.



Fotografen

Merkes
oldsagssamling

Vedbækfundene
1975

han sin fotografiske interesse, og denne fulgte ham resten af livet. Den 
blev også hans uddannelse og hans levebrød, og til det sidste kunne han 
ikke lade være med at opkøbe fotografiapparater på de lokale loppemar
keder, som han elskede at besøge.

Selv under besættelsen og ikke mindst under de hektiske majdage i 
1945 huskede han kameraet. Flere af disse billeder indgik senere i Sølle
rød Museums store udstilling om befrielsesdagene i Søllerød, billeder, 
som nu kan genses i bogen »Søllerød i sort og hvidt 1940-1945«. »For
delen ved at være modstandsmand i det lokale område var jo den enkle«, 
som han engang sagde til mig, »at her kendte man forskel på ven og på 
fjende, for vi var jo alle vokset op sammen!«

Sammen med fotografiet, lystfiskeriet, jagten og kolonihaven dyrkede 
Merløe også arkæologien. Et af hans første billeder i Søllerødbogen, fra 
1947, optog han for gartner Alfred Avnholdt. Og inden vi lærte hinanden 
at kende, havde han samlet sig en stor oldsagssamling fra de forskellige 
pladser i mosen. På grund af Avnholts indflydelse havde han hele tiden 
forstået at skelne mellem de forskellige bopladser og holdt fundene ad
skilte, hvilket siden er kommet os til stor nytte. Vedbækfundene på GI. 
Floltegård samt Hørsholm Egns Museum har begge fået overdraget hans 
materiale. Og på skolen i Vedbæk findes en lille udstilling af genstande, 
som han havde opsamlet på Bøgebakken. 11987 opdagede vi, at den æld
ste stenalderboplads fra området lå under Stationsvej 17, 19 og 21, og at 
Vedbækhus, hvor Merløe boede, faktisk lå oven på en stenalderboplads. 
Dette glædede ham meget.

Jeg lærte ham at kende i 1974, og siden lærte han så mig om Maglemo- 
sen, om Vedbæk, om de gamle vedbækkere og om de gode fiskesteder ude 
på Sundet mellem Hven og Vedbæk. Det var også Povl Merløe, som hin 
lørdag den 1. marts 1975 gjorde os opmærksomme på, at nu var der altså 
også grave at finde på Henriksholm-Bøgebakken, og som det skulle vise 
sig to timer senere, at disse var fra jægerstenalderen.

Der gik ikke en dag, hvor vi ikke fik besøg af Merløe på de ni udgrav
ninger, det efterhånden er blevet til i Vedbæk. Det var nu ikke for at grave, 
for oldsager havde han allerede fundet nok af, men det var hele den tek
niske side af en udgravning, som interesserede ham. Og i bilen havde han 
altid den skrue eller det værktøj, som vi lige stod og manglede. Mest talte 
vi dog om fotos, og om hvordan fotodokumentationen skulle foretages, 
for også her var han behjælpelig med sit eget såvel som med vores udstyr.

Merløes billeder har også illustreret flere af Vedbækprojektets artikler i 
Søllerødbogen, og lige inden julen 2001 udkom hans sidste bidrag til ar
kæologien, nemlig bogen: »Danmarks jægerstenalder. Status og Perspek
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tiver« med hans billeder af drengen fra Nivågårddyngen på forsiden. Des
værre nåede han ikke at se det færdige resultat. De kommende udgrav
ninger i Vedbæk vil nok blive anderledes, for vi er mange, som vil savne 
Povl Merløe, hans gode humør og hans store hjælpsomhed.

l i t t e r a t u r :

Danmarks Jægerstenalder -  Status og Perspektiver, Jensen, O.L., S.A. Sørensen 
og K.M.Hansen (red.) 2001. Hørsholm Egns Museum.

Søllerød i sort og hvidt 1940-1945. Stilling, N.P. (red.) 1995. Søllerød Museum og 
5. Maj Komiteen.



Flere sten med skåltegn
A f Else-Marie Christiansen, Agnes Fridberg, Karl Aage Hald, 
Hanne Blegvad Jensen og Ole Rafii

I  en artikel i Søllerødbogen 2001' er beskrevet 14 sten med skåltegn fra  oldtiden, 
som en gruppe amatørarkæologer med tilknytning til Søllej'ød Museum, har fun
det i Søllerød Kommunes skove. Efter artiklens fremkomst har Skov- og Natur
styrelsen gort opmærksom på yderligere tre sten med sådanne tegn, alle i Trørød 
Hegn. Desuden benyttes lejligheden til at forbedre kortet med stenene, der findes
1 Geels Skov.

De tre »nye« sten ligger i Trørød Hegn, nummereret 31-33. To af ste
nene ligger i den nordligste del af skoven ret tæt ved hinanden og tæt på 
en skovsti.

Den ene af disse sten (nr. 31), der er ca. 15 cm høj og måler ca. 90 cm 
både i højde og bredde, ligger i en granbevoksning. Den er forsynet med 
mindst 9 skåltegn, hvoraf 5 er ovale. Den største skålgrube er ca. 12x8 cm. 

Den anden sten (nr. 32) findes i en nærliggende bøgebevoksning og har
2 skåltegn på toppen. Stenen måler ca. 170x140 cm og er ca. 40 cm høj. 
Skåltegnene er ca. 6 cm i diameter. Stenen er en del forvitret, og skålteg
nene kan derfor være vanskelige at erkende. På de viste fotografier er skål
tegnene trukket op med kridt.

Den tredie sten (nr. 33) ligger noget sydligere i skoven midt i en skov
sti. Den måler ca. 70x80 cm, er ca. 15 cm høj og har 3 skåltegn. 

Nedenstående oversigt supplerer oversigten i Søllerødbogen 2001.2

O V E R S I G T  O V E R  1 4  S K Å L T E G N S  S T E N  I S Ø L L E R Ø D  K O M M U N E

Sted Antal 
skål tegn

Længde
(cm)

Bredde
(cm)

Højde
(cm)

Nummer

Trørød Hegn 9 90 90 15 31
Trørød Hegn 2 170 140 40 32
Trørød Hegn 3 80 70 15 33
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På hosstående 
kort er vist skål- 
tegnstenene i 
Trørød Hegn og 
Geels Skov.



Byhistorisk Arkiv -  
Søllerød Museum

Indscanning 
a f fotos

I  tre borgmestres tid

Beretning 2001 

A f Jesper Boy sen

I tråd med Søllerød Kommunes målsætning på IT-området, har arkivets 
arbejde i 2001 været koncentreret om digitalisering af samlingerne. Side
løbende har vi iværksat en hensigtsmæssig fysisk omplacering af materia
let. Omplaceringen er blevet mulig i takt med, at vi har taget Søllerød 
Museums nye magasin på Dronninggårdskolen i brug.

Registreringsarbejdet har knyttet sig til materiale indkommet i 1998- 
2000 samt de løbende afleveringer i 2001. Ældre registreringer er i flere 
tilfælde blevet gennemgået for eventuelle mangler og suppleret med 
yderligere oplysninger.

Indscanningen af arkivets fotosamling har haft høj prioritet. På nuvæ
rende tidspunkt er ca. 9.000 billeder søgbare i arkivets database. Det sva
rer til anslået ‘/5 af arkivets fotosamling, halvdelen af malerisamlingen 
samt hele kortsamlingen. I tilknytning hertil skal nævnes, at arkivets regi
strering af plakater (ca. 1.000 stk.) nu er overført til EDB. Registreringen 
samt fotos af alle plakater er nu tilgængelig på internettet.

I 2001 har vi gennemført fem udstillinger, heraf er to udstillinger blevet 
vist henholdsvis på aktivitetscenteret Bakkehuset i Vedbæk og på Nærum 
Skole.

Som led i den stigende mængde henvendelser har arkivet i det forløbne 
år assisteret en række forskere, forfattere og institutioner, der har arbej
det med historiske materialer fra Søllerødegnen. Det gælder for eksempel 
for forfattere tilknyttet projektgruppen ved Søllerød Museum. Forsk- 
ningsprojeket I  tre borgmestres tid vedrørende den nye politiske historie i 
Søllerød Kommune har ligeledes givet anledning til mange ekspeditioner 
i det kommunale arkiv.

Vi har desuden bistået med oplysninger i forbindelse med miljøunder
søgelser. Hertil kommer bistand i forbindelse med en lang række private 
slægtsforskningsprojekter m.v.

I 2001 har vi forsøgt at gøre en indsats for at øge kontakten til kom-
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Søllerød Museums data
base gør det muligt for 
efterkommere af udvan
drere fra Søllerødegnen at 
søge deres rødder on-line. 
Det har ført til, at arkivet 
pr. e-mail har modtaget 
fotos fra USA af købmand 
Carl Gotlieb Hildebrandt, 
der var indehaver af 
Mothsgården fra 1862 til 
1895.

munens skoler. Med afsæt i dialog med Pædagogisk Center har vi mar
kedsført arkivet, dels til relevante lærergrupper, dels til skolernes ledelse. 
Heri er også skolebibliotekarerne blevet inddraget.

P E R S O N A L E

Det faste personale består fortsat af arkivleder cand.mag. Jesper Boysen og 
registrator Morten Trommer. Til staben af medarbejdere kommer Jan Krø- 
nert (skånejob) og Birgitte Kjølby (jobtræning). I november tiltrådte Lise- 

Frivillige lotte Barfi'ed, ligeledes i jobtræning. De frivillige medarbejdere består fort-
medarbejdere sat af tidligere skoleinspektør på Nærum Skole Jørgen Berg og arkivets

mangeårige medarbejder Jørgen Vagn Jensen. Byhistorisk Arkiv -  Søllerød 
Museum er de frivillige medarbejdere en stor tak skyldig for deres indsats.

P U B L I K U M

Arkivet har i 2001 sammenlagt haft 1.877 henvendelser mod 1.793 i 2000. 
I dette tal medregnes besøgende til arkivets forskellige arrangementer.
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I efteråret modtog 
arkivet en omfat
tende aflevering fra 
Teknisk Forvalt
ning, blandt det 
modtagne materiale 
er denne fine pro
tokol for Levneds
middelkontrollen i 
Søllerød kommune. 
Protokollen blev 
anvendt i årene 
1947-1949. Udover 
at protokollen giver 
et indtryk af lev
nedsmiddelkontrol
lens arbejde, giver 
den tillige et samlet 
overblik alle føde
vareforretninger i 
kommunen, inklu
sive gadehandlere, 
som ellers kan være 
svære at spore.

Antallet af gæster til arkivets udstillinger på Hovedbiblioteket samt besø
gende til udstillingerne andre steder i kommunen kan af praktiske grunde 
ikke opgøres. Men der er tale om et meget betydeligt antal.

T I L V Æ K S T

Michael Hansen

Kommunalt
arkivmateriale

I lighed med de foregående år er det glædeligt at kunne konstatere, at der 
er en stabil interesse blandt kommunens borgere for at aflevere lokalhi
storisk kildemateriale. Byhistorisk Arkivs udadvendte aktiviteter, i særde
leshed udstillingsvirksomheden, inspirerer løbende publikum til at afle
vere spændende fotos og andet materiale. Arkivet har i årets løb modtaget 
flere store og særdeles interessante afleveringer. Det gælder ikke mindst 
et omfattende arkiv efter flyvepioneren Michael Hansen, der i en årrække 
var chef for Flyvestation Vedbæk. (Se også s. 214f).

Fra Søllerød Kommunes sekretariat har arkivet blandt andet modtaget 
en række af kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokoller, således at vi nu 
opbevarer samtlige protokoller fra 1842 til 1994. Fra Teknisk Forvaltning 
har arkivet modtaget et omfattende uregistreret materiale vedrørende 
kommunens idrætsanlæg, Vedbæk Havn, kirkerne i kommunen, levneds
middelkontrollens arbejde samt parkanlæg m.v. I tilknytning til dette ma
teriale modtog vi tillige en del ældre materiale vedrørende koleraepide
mien i Søllerød 1848, vej- og udstykningsplaner for årene 1917-1937
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I efteråret lykkedes det Byhistorisk Arkiv -  Søllerød Museum ved en auktion at er
hverve tre dagbøger fra slutningen af 1790’erne, skrevet af Frédéric de Conincks 
hustru Marie de Coninck. De tre dagbøger, der er skrevet på fransk, dækker pe
rioden 1793-1803. I dagbogen er indsat portrætter af ægteparret: Fler Marie de 
Coninck (Joncourt) født i den Haag, 22. juli 1747.
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Frederic de Coninck blev født 5. dec. 1740 i den Haag, som det fremgår af dette 
stik indsat i Marie de Conincks dagbog.
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Side 240-41 fra 
Marie de Conincks 
dagbog med ind
satte billeder af 
slægtninge fra 
Nederlandene.

de Conincks dag
bøger 1793-1803

samt forskelligt materiale vedrørende mørklægnings- og brændselspro- 
blemer under besættelsen.

Det indkomne materiale er af et betydeligt omfang. Det er derfor med 
stor tilfredshed, at arkivet har kunnet afhjælpe et ellers presserende plads
problem gennem ibrugtagningen af det nye magasin på Dronninggård- 
skolen. Magasinet har forøget arkivets opbevaringskapacitet og vil, af
hængigt af mængden af fremtidige afleveringer, for en tid løse arkivets 
pladsproblemer.

I efteråret lykkedes det, som nævnt ovenfor, at erhverve tre dagbøger 
fra slutningen af 1 790-erne, skrevet af Frédéric de Conincks hustru Ma
rie de Coninck (1747-1821). De tre dagbøger dækker perioden 1793-1803. 
Bøgerne beskriver livet på Næsseslottet og i København i den florissante 
periode, hvor Danmark, og i særdeleshed rige købmænd som de Coninck, 
tjente store summer på udenrigshandel indtil England angreb Danmark i
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Registrerings
programmet Basis

Arkivets samlinger 
på »nettet«

1801. Med henblik på formidling af det spændende materiale samarbejder 
arkivet med Mothsgården for at sikre en oversættelse af dagbøgerne til 
dansk. Arkivet modtog endvidere et spændende materiale om Anders Lar
sen og hans slægt. Anders Larsen var skolelærer i Trørød fra 1820 til 1852. 
Hertil kommer en del dokumenter og scrapbogsmateriale vedrørende 
osteproducent Hanne Nielsen og hendes slægt. Dette materiale føjer sig til 
Hanne Nielsens store personarkiv, der findes på arkivet.

E D B

I år 2000 tog arkivet som den første af museets tre afdelinger et nyt regi
streringsprogram Basis i brug. Programmet udvikles stadig, og den ende
lige version, der tager højde for museets særlige behov for registrering af 
genstande, ventes at blive taget i brug i 2002. Overgangen til det nye pro
gram har givet anledning til helt nye søgemuligheder i arkivets samlinger 
og har i vid udstrækning gjort eksempelvis publikumsbetjeningen lettere. 
Der forestår dog stadig et stort arbejde med indtastning af tidligere og 
nye registreringer, ajourføring m.v. før programmets muligheder udnyt
tes optimalt. Det gælder i særdeleshed i forhold til indtastningen af regi- 
streringsoplysningerne for det kommunale arkiv samt i forbindelse med 
registreringen af Søllerød Museums genstande, herunder de arkæologiske 
samlinger på Vedbækfundene. Indtastningen af museets genstands- 
registreringer forventes at kunne gå i gang i løbet af foråret 2002.

I november 2000 præsenteredes en ny service til alle med interesse for 
Søllerødegnens historie. Som led i ibrugtagningen af Basis, kan publikum 
nu via Internettet søge i samlingerne og skaffe sig overblik over, hvad ar
kivet råder over i henseende til eksempelvis arkivalier, malerier, kort, små
tryk etc. Som en ekstra service vises relevant visuelt materiale som f.eks. 
fotos i tilknytning til registreringsoplysningerne. Arkivets nye service har 
givet anledning til, at museets hjemmeside på adressen: www.sollerod.dk/ 
musark har haft ikke mindre end 7.813 besøg i perioden 1. maj 2001 til 3. 
februar 2002. Hertil kommer en række besøg, som er kommet til hjem
mesiden fra links direkte til Vedbækfundene eller Byhistorisk Arkiv. På 
søgesiden er der indtil nu foretaget 7.382 søgninger.

U D S T I L L I N G E R

Vi har i 2001 gennemført en række udstillinger på et mindre udstillings- 
areal på Hovedbiblioteket uden for arkivet. Efter udstillingen om forfat
teren Finn Søeborg (5. oktober 2000-2. februar 2001) viste arkivet i for-
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På udstillingen om 
Suzanne Casten- 
skiold vistes en 
række spændende 
materialer fra hen
des skolegang på 
Amalienborg Lille
skole fra 1948 til 
1951. Her ses en 
side fra hendes 
poesibog, hvor den 
10-årige kronprin
sesse Margrethe har 
skrevet en lille hil
sen.

,/isiytde fis.

P

året (2.-30. april 2001) en udstilling om søllerødborgeren, lægprædikan
ten og forfatteren Suzanne Castenskiold-Benzon, der blev blind i en ung 
alder, og som på trods af sit handicap lever et spændende og aktivt liv. Ud
stillingen, der indeholdt spændende materiale fra Suzanne Castenskiold- 
Benzons skolegang på Amalienborg, herunder originale breve fra Dron-

Når synet svigter ning Margrethe, vistes som led i et projektet »Når synet svigter«, der gen
nemførtes i samarbejde med Opsøgende Afdeling på Hovedbiblioteket og 
Dansk Blindesamfund. Projektet havde blandt andet til hensigt at præ
sentere tekniske hjælpemidler for blinde og svagtseende. I forbindelse 
med udstillingen holdt Suzanne Castenskiold-Benzon fordrag om sit liv. 
Udstillingen blev senere vist på aktivitetscenteret Bakkehuset i Vedbæk 
(1.-30. november 2001), hvor Suzanne Castenskiold-Benzon ligeledes 
holdt foredrag.

Ved Vejle Søs bred I løbet af sommeren viste arkivet udstillingen »Ved Vejle Søs bred« (22.
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I forbindelse med 
udstillingen »Ved 
Vejle Søs bred«
(22. juni-27. august 
2001) lånte arkivet 
en mindre robåd. 
Her ses Peter M. 
Christensen 
(Mothsgården), 
Morten Trommer 
og Jan Krønert 
(Byhistorisk Arkiv) 
i færd med at bære 
båden op ad trap
pen til Hovedbib
lioteket i Holte.

juni-27. august 2001). Udstillingen, der gennem malerier og fotos teg
nede et historisk portræt af et af kommunens attraktive åndehuller, blev 
gennemført på udstillingsarealet udenfor arkivet samt i Holte Havn, hvor 
caféindehaver Gunnar Brocelius viste sig meget imødekommende for 
samarbejdet.

Skilderier I september åbnede udstillingen »Skilderier fra  Søllerød Museums maga
siner« (7. september-7. oktober 2001). Søllerød Museum råder over en 
større samling af indrammede materialer af forskellig slags, samt en 
mængde malerier, der hverken har den helt store kunstneriske, lokalhi
storiske eller økonomiske værdi. Udstillingen viste en række tidstypiske 
eksempler på billeder og motiver, der gennem de sidste 150 år har hængt 
i almindelige hjem, og som på hver deres måde har bidragt til den hjem
lige hygge. De fleste af billederne havde aldrig været udstillet.

Arets sidste udstilling var en udstilling om flyvepioneren og lederen af 
Flyvestation Vedbæk Michael Hansen. Se nærmere herom i særskilt arti
kel.

Plakat til udstillingen »Skilderier fra Søllerød Museums samlinger« vist fra 7. sep
tember til 7. oktober.
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Skilderier
-fra Søllerød Museums magasiner

7 september - 7 oktober 2001|

yhistorisk Arkiv - Holte Midtpunkt 23 - Holte



Søllerød Kultumat

Edb-registrering

Sirinspatruljen

A N D R E  A R R A N G E M E N T E R

Udstillingen om Michael Hansen dannede rammen om et film- og fore- 
dragsarrangement, der blev gennemført som led i den fælles nordiske 
kampagne Arkivernes Dag, der har til hensigt at fremme kendskabet til 
lokalarkiver over hele Norden. Arkivet deltog også i 2001 i Søllerød Kul
tumat. Det skete i form af et musikalsk arrangement i tilknytning til 
udstillingen Ved Vejle Søs bred. Pianisten og harmonikaspilleren Christen 
Wulf fra Det Kgl.Teater underholdt et veloplagt publikum med et varie
ret program for harmonika tilpasset udstillingen.

D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

I de kommende år vil arbejdet blive koncentreret om gennemførelsen af 
en ensartet registrering af arkivets materialer. I forbindelse med indtast
ning på EDB vil ældre samlinger og særlige serier blive erstattet af en fæl
les struktur. Materiale indkommet i perioden fra ca. 1992 til 1997 er p.t. 
kun søgbart på basis af simple indkomstjournaler. Dette materiale skal un
derkastes en egentlig registrering. Den eksisterende registrering af det 
kommunale arkiv vil blive gennemgået og overført til EDB. I den forbin
delse vil der blive taget skridt til fastlæggelse af afleveringsprocedurerne 
for kommunalt arkivmateriale fra de forskellige forvaltninger.

Indscanningen af arkivets fotosamling forventes at fortsætte. På læn
gere sigt er det målet, at arkivets samling af film, lyd- og videobånd skal 
digitaliseres. Dette er vigtigt af bevaringsmæssige årsager.

Arkivet vil fortsat gennemføre 4-6 udstillinger. På nuværende tidspunkt 
er der i april måned 2002 planlagt en plakatudstilling med plakater fra vo
res omfattende plakatsamling. I oktober er der i forbindelse med Søllerød 
Kommunes Grønlandsfestival 2002 planlagt en udstilling om Siriuspa- 
truljen baseret på Vedbækborgeren Flemming Carlsens fotos. Flemming 
Carlsen deltog i den første patrujle i 1950. Udstillingen om Michael Han
sen forventes at blive vist på Dansk Veteranflysamling ved Stauning Luft
havn nær Ringkøbing.

I forbindelse med arkivets udadvendte aktiviteter er det hensigten, i 
samarbejde med relevante institutioner, at videreudvikle kontakten til 
børn og unge i kommunen.

I december 2001 blev Niels Wessel Bagges omfattende personlige samlinger over
draget til Byhistorisk Arkiv -  Søllerød Museum. Her et foto fra maj 1909 med 
faderen, forlagsdirektør August Bagge fotograferet foran Niels Wessels Bagges 
barndomshjem på Næsseslottet med sønnen Jørgen på cykel.
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Flyverhelten Michael Hansen
A f Jesper Boysen

Lederen fra  flyve
station Vedbæk

» Undervandsgast«

Militærflyver

I foråret 2001 modtog Byhistorisk Arkiv et enestående materiale efter den 
tidligere leder af Flyvestation Vedbæk, Michael Hansen. Der var tale om en 
omfattende aflevering bestående af dokumenter, fotos, kortmateriale 
m.v., som på spændende vis kaster lys over et fængslende kapitel i dansk 
flyvehistorie. Michael Hansens usædvanlige bedrifter som pilot og even
tyrer bidrog væsentligt til at fremme interessen for luftfart i Danmark i 
i93o’erne. Byhistorisk Arkiv er fru Märtha Hansen er stor tak skyldig.

Michael Hansen blev født i 1903 på Vesterbro i København. 11916 flyt
tede familien til Slagelse. Efter endt skolegang blev han uddannet til ra
diotelegrafist i København. Fra 1921 til 1924 sejlede han på langfart bl.a. 
for Ø.K., og Michael Hansen kunne allerede som 20-årig være stolt af, at 
han havde besøgt alle de fem kontinenter og besejlet de syv have. Ud
længsel og eventyr skulle komme til at præge resten af hans liv.

I 1925 begyndte han som værnepligtig i marinen. En del af tiden fun
gerede han som signalgast på undervandsbåden Rota. I forbindelse med 
sine ophold på flådestationen på Holmen i København kom han i forbin
delse med marinens flyvevæsen. Interessen for flyvning havde Michael 
Hansen haft fra han var dreng, og da kravene til datidens piloter svarede 
til kravene til ubådsmandskab, besluttede han sig for at prøve at komme 
til at flyve.

Michael Hansen var en ambitiøs ung mand, og da avancementsmulig- 
hederne som flyver indenfor marinen var begrænsede, besluttede han sig 
for at begynde forfra som værnepligtig i hæren, hvor fremtidsmulighe
derne som pilot var mere tillokkende. Efter endt værnepligt (for anden 
gang) og uddannelse på Hærens Flyveskole, der dels holdt til på Lundtofte 
Flyveplads, dels på Kløver-marken på Amager, blev Michael Hansen mili
tærflyver i 1927. På det tidspunkt kunne man maksimalt være flyver to et 
halvt år, hvis man da holdt så længe. I militærflyvningens tidlige år var an
tallet af nedstyrtede piloter uhyggelig stort.

Efter aktiv tjeneste fortsatte Michael Hansen som flyveinstruktør. I 
1930 fik Michael Hansen ansættelse som reservepilot i Det Danske Luft

fartsvæsen DDL, hvor han bl.a. fløj på ruten København-Hamborg.

2I4



Michael Hansen som nyudnævnt militærflyver Michael Hansen indledte sin karriere i forsvaret 
1927. som signalgast på ubåden Rota. Foto 1925.

I 1932 kom der en ny hærlov, der åbnede mulighed for, at Michael Han
sen med sin uddannelse som militærflyver kunne blive optaget på offi
cersskolen.

I slutningen af 1920’erne og i begyndelsen 1930’erne var luftfarten inde 
i en rivende udvikling, men vovehalse og eventyrere havde endnu rige 
muligheder for at foretage opsigtsvækkende rekordforsøg. Omkring 1930 
arbejdede Michael Hansen med planerne om en Atlanterhavsflyvning via 
Island og Grønland og tankerne om en flyvning til Australien blev næret 
af hans kollega Botved, der allerede i 1924 fløj fra København til Tokio. 

Fra London til I anledning af den australske delstat Victorias 100 års jubilæum tog den
Melbourne med fly  australske mangemillionær Sir Macpherson Robertson i 1934 initiativ til af

holdelsen af en international flyvekonkurrence. Der skulle flyves mellem 
London og Melbourne. Det lykkedes Michael Hansen, gennem sponsor
støtte fra Berlingske Tidende, at rejse de nødvendige økonomiske midler
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BERLINGSKE TIDENDES  
AUSTRALIENSFLYVERE

Michael Hansen og 
Daniel Jensen foto
graferet på Milden
hall Aerodrome i 
oktober 1934, umid
delbart for starten 
på The London- 
Melbourne Air Race.

Hyldest fra  kongen

for deltagelse i konkurrencen, bl.a. til indkøb af en mindre flyvemaskine 
af mærket Desoutter Mark II.

2 1 fly med verdens dygtigste piloter deltog i konkurrencen. Starten gik 
den 20. oktober 1934 og Michael Hansen og hans mekaniker Daniel Jen 
sen blev nr. 7 i handicapkonkurrencen på tiden 129 timer 17 min og 45 se
kunder. Aret før ville denne tid have været verdensrekord. Der var allige
vel tale om en bedrift, der sikrede Michael Hansen en plads i flyvehi
storien. Allerede ved ankomsten til Melbourne modtog Michael Hansen 
lykønskningstelegrammer fra både Kong Chr. X, statsminister Stauning 
og fra udenrigsminister P. Munch. Ved hjemkomsten den 9. december 
1934 blev han og Daniel Jensen hyldet som nationalhelte med stor mod
tagelse på Rådhuspladsen i København.

I 1936 foretog Michael Hansen og vennen arkitekt Aage Rasmussen 
endnu en opsigtvækkende flyvning, denne gang fra København til Cape 
Town retur. Michael Hansen blev derved den første, som landede en
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Michael Hansen, 
yderst til højre, 
slapper af under en 
mellemlanding på 
flyvepladsen på 
Rambang på Bali.

På danske vinger 
i syd og nord

dansk flyvemaskine på det afrikanske kontinent. På sin rejse optog han en 
række spændende film og fotos, som han siden anvendte i forbindelse med 
en omfattende foredragsvirksomhed.

I 1938 deltog Michael Hansen som pilot i Dansk Nordøstgrønlands- 
ekspedition 1938-39, den såkaldte »Gamma-ekspedition«. Ekspeditionen 
blev ledet af grev Eigil Knuth og havde som sit mål at etablere en over
vintringstation så langt mod nord som muligt og herfra foretage forskel
lige videnskabelige undersøgelser. Til dette formål havde man medbragt 
et vandfly, en ombygget Tiger Moth udlånt af Hærens Flyvetropper. M i
chael Hansen skulle fra luften hjælpe ekspeditionsskibet med at navigere 
i de isfyldte farvande. En ikke helt ufarlig opgave, som han klarede uden 
problemer. I en af hans bøger, »På danske vinger i Syd og Nord«, der ud
kom i 1 941, er det tydeligt at Michael Hansen var dybt fascineret af Grøn
land, både af naturen og af menneskene.

Under krigen, hvor han var flygtet til Sverige, fungerede han som leder 
af flygtningekontoret i Gøteborg. Derefter vendte Michael Hansen til
bage til Grønland.

I 1948 blev han pilot på den såkaldte »flyvende fæstning«, et tidligere 
amerikansk bombefly B 17, som det danske militær havde anskaffet, dels
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Dagens Flyverhelte

I Torsdag 1. November 1934 - 20 Sider*

M ichael Hansen 
og lians Ledseger 
flyver ogsaa hjem.
„V i vil se Pyramiderne 

fra Luften,“ siger 
de danske Flyvere.

En Samtale med Michael Hansen 
og Daniel Jensen i Melbourne.

L u ftfa rte n s M æ n d  b ero m m er de d a n sk e  
F ly v e re s  stra alen d e Sports-B edrift. Ln.

„Never give up“ .

Forside fra B T  i. novem
ber 1934. Ved hjemkom
sten fra Australien blev 
Michael Flansen og hans 
mekaniker Daniel Jensen 
hyldet som nationalhelte.

med henblik på opmålings- og rekognosceringsopgaver, dels med henblik 
på at hævde dansk suverænitet i det grønlandske luftrum, som i disse år 
var domineret af den amerikanske tilstedeværelse. Frem til 1951 fløj Mi
chael Hansen utallige togter på Grønland.

Gennem 1950’erne var Michael Hansen chef for en række danske fly
vestationer, og fra 1957 til 1963 var han leder af flyvestation Vedbæk. M i
chael Hansen døde i 1987.



Byvandring 
i Søllerød

Fra hulvej til 
hulvej

Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerød Kommune 2001
Beretning

A f Palle Schiff

Aret 2001 blev igen et spændende år for Selskabets medlemmer med en 
mængde gode tilbud om oplevelser i årets løb, og der var mange, der tog 
del i foredrag og ture. Min årsberetning vil da også -  traditionen tro -  
mest omhandle en gennemgang af de forskellige arrangementer.

Søndag den 2 2. april kl. 13.00 påbegyndtes aktivitetskalenderen med en 
byvandring i Søllerød by. Det første af to forårsarrangementer, som skulle 
afslutte det syvende og sidste emne i vores årelange tur »kommunens by
dele rundt«. Søllerød-emnet var påbegyndt i efteråret 2000.

Mere end 100 medlemmer mødte denne flotte solskinseftermiddag op 
foran det gamle rådhus på Søllerødvej nr. 64. Under Niels Peter Stillings 
og Peter Christensens inspirerende ledelse spadserede vi -  efter at have 
hørt om det gamle rådhus' farverige historie -  ad Søllerødvej mod gade
kæret. Undervejs blev det levendegjort i hvor høj grad denne »gade« for 
ikke så mange årtier siden havde haft et rigt butiksliv, noget der i dag -  
hvor butiksdøden som følge af forretningscentrenes fremmarch og den 
udbredte privatbilisme har hærget -  synes langt væk. Undervejs blev det 
store selskab i øvrigt inviteret ind for at se den smukke gårdhave bag nr. 
54. Gårdhaven bredte sig yndefuldt på et område, som tidligere havde væ
ret anvendt til bilværksted og garager. Lad mig her benytte lejligheden til 
atter at sige tak til ejerne. Vi skævede også op til det kvistvindue i nr. 40, 
hvor H.C. Andersen i 1864 havde opholdt sig med tandpine og fik læst op 
af hans korrespondance fra dette ophold i Søllerød, også tak til denne ha
veejer som lod os ind i haven. Senere hørte vi historien bag partiet Ven
stres nuværende domicil »Carlsminde«. De to tidligere prinser Frederik 
og Knud havde moret sig med at køre tværs gennem huset -  på motorcy
kel. Turen sluttede med præstegård og kirke, og den skønnede »gode 
time«, turen var programsat til, blev til mere end to timer -  men den var 
alle minutterne værd.

Søndag den 6. maj kl. 13.00 skinnede solen atter smukt ned over de
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Til Selskabets vig
tige opgaver hører 
arbejdet for beva
ring af egnes histo
riske mindesmær
ker. Her ses vort 
bevaringsudvalg i 
felten: Anita Mik
kelsen, Gunnar 
Wallevik og Eigil 
Koefoed ved Karls 
Kilde i Enrumpar- 
ken ved Vedbæk. 
Fotojensjohansen 
5. maj 2001.

Generalforsamling

mange medlemmer, som var mødt op på Søbakkevej for enden af Søllerød 
sø for at følge Ole Sørensen på en vandretur fra »hulvej til hulvej«. Efter 
at have hort om det tidligere her beliggende dampvaskeri og hort om og 
set den gamle »Prinsesseskole« og »Drewsens hospital« gik turen op 
igennem den første hulvej som nydeligt restaureret fører op til kirke, kro, 
gadekær og brønd, som Ole Sørensen ligeledes gav ord med på vejen. Fra 
Søllerød Slotsvej blev selskabet ad en sti ført videre til Skovskellet, hvor 
det gamle træbevoksede stendige om »kongens skov« stadig kan ses. 
Dette gav anledning til en beretning om skovenes historie. Efter dette 
fortsattes vandringen til de mange hulveje ved de tidligere vadesteder i 
Ravneholm skov og sluttede ved Ørholm mølledam. En særdeles lærerig 
og smuk tur.

Torsdag den 31. maj kl. 19.30 afholdt Selskabet sin ordinære general
forsamling i Søllerød Sognegård. Et forkortet referat herfra er allerede 
bragt i det første nummer af »Nyt fra lokalhistorien« september 2001 -  
en procedure vi i øvrigt fremover vil følge, således at de medlemmer, der 
ikke er tilstede, kan få indblik i, hvad der er foregået. Jeg vil derfor her kun 
fremdrage enkelte momenter fra generalforsamlingen. Jeg beklagede -  og 
må i skrivende stund stadig beklage -  det dalende medlemstal, vi er her 
ved årsskiftet kommet under de 1000 medlemmer. Det er desværre stort 
set på grund af mange dødsfald, flere end en ellers pæn tilgang kan opveje. 
Når udmelding foregår, oftest efter udsendelsen af årets Søllerødbog med 
vedlagt giro, vil det absolut være ønskværdigt, at de afmeldende ikke blot
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Udskiftning på 
kassererposten

Sensommerudflugt 
til Fyn

Glorup og Rygård

Fiesselagergård

returnerer giroblanketten, men også den tilsendte Søllerødbog, som der i 
så fald ellers ikke betales for. Jeg omtalte også, at Selskabet i 2002 kan fejre 
sit 60-års jubilæum, ligesom jeg efterlyste medlemmer, som havde viden 
og lyst til at deltage som aktive foredragsholdere eller tur-ledere og der
ved aflaste de altid villige museumsfolk og bestyrelsesmedlemmer. Her 
ved årsskiftet har der desværre endnu ikke været nogen, der har henvendt 
sig -  er I mon for beskedne? -  jeg er overbevist om, at der er mange ta
lenter blandt vores medlemmer og venter stadig optimistisk på henven
delser. Udover genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, som automatisk var 
på valg blev Henrik Støtt valgt ind i bestyrelsen -  som ekstra medlem ind
til 1/1 -for den 1. januar 2002 at overtage kassererhvervet efter Hemming 
Hansen, som ønsker at fratræde ved årets udgang. Som ny revisor blev 
Hans Holm valgt til afløsning af Henrik Støtt. Efter generalforsamlingen 
holdt Niels Peter Stilling et foredrag om danske herregårde med udgangs
punkt i Ferdinand Richards prospekttegninger fra midten af 1800-tallet. 
Ledsaget af flotte lysbilleder af tegninger, malerier og forfatterens egne 
fotos og ikke mindst krydret med hans meninger og kommentarer til ar
kitekturhistorien og visse arkitekters fortrædeligheder blev det -  som van
ligt -  en strålende oplevelse for de tilstedeværende.

Selskabets sensommerudflugt fandt sted søndag den 2. september og 
gik til Østfyn. Prisen for turen var holdt på samme beløb som året før 
nemlig 250 kr. pr. deltager. Uagtet det ret store beløb gik tilmeldingerne 
som ved Skåneturen i 2000. Hurtigt havde 120 medlemmer meldt sig, før 
ventelisten kom til -  og voksede støt. Nogle måtte vi derfor skuffe, også i 
år, mere end 120 personer kunne vi ikke tilbyde at have med i de to store 
busser af hensyn til de steder, vi undervejs skulle besøge.

Turen startede i rimeligt vejr ved Søllerød Rådhus kl. 08.30. På vejen 
over Sjælland, bro og Fyn fik vi en del oplysninger af Niels Peter Stilling 
og Jens Johansen, som var guider på hver deres bus.

Kl. 10.30 ankom vi til vores første besøgssted, Glorup. Herregården, 
som ligger 15 km syd for Nyborg, er opført midt i 1700-tallet og er et 
smukt eksempel på »barok klassicisme«. Efter at Niels Peter Stilling 
havde fortalt om stedet og dets historie, gik vi gennem den smukke her- 
regårdshave, hvor vi undervejs beså det søjlebårne rundtempel med den 
lænkede Andromedas kamp mod søuhyret. Efter en kort tur gennem det 
smukke landskab nåede vi vort næste mål: Rygård. Rygård fremtræder 
som indbegrebet af den gotiske herregård fra omkring 1500. En meget 
smuk middelalderlig forsvarsborg der med sine kamtakkede gavle og røde 
mure og tage ligger som en perle i landskabet.

Efter en god time steg vi på busserne igen for efter en kort køretur at
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nå Hesselagergård. Hesselagergård er en af landets kendteste og kultur
historisk set betydeligste herregårde fra overgangstiden mellem gotik og 
renæssance. Vi beså den smukke gård udefra, og -  opdelt i to hold -  fik vi 
en meget spændende rundvisning i den berømte Hjortesal, hvor ejeren 
baron Henrik Blixen-Finecke fortalte og viste frem. Hjortesalen, som er 
nyrestaureret i begyndelsen af 1990'erne, domineres helt af kalkmalerier 
af 13 store hjorte med senere påmonterede gevirer. At stå i Fyns smukke
ste renæssancerum var en hel unik oplevelse.

Nu havde selskabet efterhånden samlet sig en god appetit -  ikke leve af 
ånd alene -og med nogen forsinkelse kom vi frem til Majorkroen i Oure, 
en kongelig privilegeret kro fra 1761, hvor et sildebord allerede stod dæk
ket. Trods lidt problemer med for lidt personale, som vist ikke var vant til 
at betjene så store selskaber, hvorfor drikkevarerne lod vente på sig, havde 
vi et herligt måltid. Efter silden kom varm flæskesteg og frikadeller med 
diverse tilbehør, og måltidet afsluttedes med et tag-selv ostebord. Under 
en del af frokosten underholdt bestyrelsesmedlem advokat Eigil Koefoed 
med oplæsning fra en ældre bog, som beskrev, hvordan adelen på de netop 
besøgte herregårde havde festet på den tid. Trods de strenge etikettereg

Fra sensommer
udflugten den 2. 
september 2001 til 
Østfyns herregårde. 
Her er ca. halv
delen af de 120 del
tagere samlede på 
gårdspladsen foran 
Hesselagergård, 
hvor Niels Peter 
Stilling beretter om 
hovedbygningens 
historie og arkitek
tur. Foto Peter 
M.M. Christensen.
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ler, som også blev fremdraget, har de bestemt ført et vældigt leben. Tak 
for et hyggeligt indslag.

Således restituerede drog selskabet med nogen forsinkelse på grund af 
et forlænget kroophold til Vejstrupgård, hvor de i Søllerød så kendte 
Breda-søstre ofte opholdt sig i deres barndom. Her vandrede vi over par
kens græs, som nu var vådt af den tætte støvregn, som faldt på Fyn den 
dag, ned til Vejstrup vandmølle. Efter et besøg i møllen -  hvis møllehjul 
var i stand til at producere elektricitet gennem en generator til både nær
område og nettet i øvrigt -  steg vi atter på de ventende busser, som bragte 
os til vores sidste besøgssted Holchenhavn.

Her blev det store selskab delt i tre grupper, som med hver sin lokale 
guide blev vist rundt på den store herregård. A f særlig interesse var ka
pellet med meget smukke billedskærerarbejder og den enorme riddersal, 
der med en længde på 40 m og bredde på 7 m er en af landets største. 
Holckenhavn har tidligere heddet Ellensborg efter den berømte Ellen 
Marsvin, hvis navn, initialer og mærke, marsvinet, kunne iagttages flere 
steder.

Efter besøget og indtagelse af en hjemmefra medbragt forfriskning gik

Udflugten den 2. 
sept. gik også til 
Breda-søsternes 
slægtsgård Vejs
trupgård få km 
nord for Svend
borg. I forgrunden 
ses Vejstrup Vand
mølle, i baggrunden 
Vejstrupgårds ho
vedbygning. Foto 
Jens Johansen.

Holckenhavn
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Fra Hørsholm slot 
til Frydenlund

Haldor Topsøe

Mølled-foredrag

turen mod Søllerød igen. Vi nåede med en lille times forsinkelse den lo
kale Rådhusplads og kunne alle se tilbage på en spændende og dejlig dag 
trods det lidt lunefulde sensommervejr.

Den 23. september -  en søndag -  var Selskabets medlemmer inviteret 
til at deltage i en knap 7 km lang eftermiddagsspadseretur med mu
seumsforeningen i Hørsholm. Guide på turen var, indtil vi nåede kom
mune/amtsgrænsen fra Hørsholm, museumsinspektør Lisbet Hein fra 
Hørsholm Egns Museum -  og syd for grænsen -  i Søllerød Kommune -  
vores egen museumsinspektør Niels Peter Stilling. Turens ide var at følge 
den gamle Mathildevej fra Hørsholm Kirke, hvor det tidligere Hirsch- 
holm Slot havde ligget, og hvor Caroline Mathilde havde resideret i skæb
neåret 1 771, frem til Frydenlund, hvor Struensee samme år holdt elskovs- 
rede for den unge dronning.

Godt 80 medlemmer, fordelt med ca. halvdelen fra hver forening, 
mødte op kl. 13.00 i strålende sol foran Hørsholm Kirke. Efter foredrag 
og et besøg i kirken vandrede selskabet mod syd gennem den smukke 
barokhave. Derefter fulgte vi »Caroline Mathilde Stien« afbrudt af små 
foredrag undervejs frem til Maglemosen, hvor der var en kort pause, in
den turen fortsatte til Frydenlund. Her foretog vi med Niels Peter Stil
ling som kyndig guide en rundvisning ved bygningerne og i den smukke 
park. Vi blev budt velkommen af stedets ejer siden 1950'erne Haldor Top
søe, som krydrede besøget med sine erindringer om mødet og venskabet 
med Viktor Borge, af hvem han havde købt Frydenlund. Jeg vil gerne be
nytte lejligheden til at bringe en tak til Haldor Topsøe for hans velvilje over 
for Historisk- topografisk Selskab. Da det sidste ord var sagt nede i par
ken, åbnede himlen for sine sluser, og i silende regn måtte selskabet 
skynde sig ud til den ventende bus, som bragte os tilbage til Hørsholm 
Kirke og de her efterladte køretøjer. En meget dejlig og indholdsrig ef
termiddag som begge vores guider skal have stor ros og tak for.

Omkring 75 medlemmer var den 29. oktober mødt op til det første af 
tre Mølleå-foredrag på Nærum Skole. Jeg indledte selv en god halv time 
omkring emnet geologi. Jeg påviste, hvordan den geologiske forsknings
historie og de geologiske emner var meget afhængige af de rigtige hypo
teser, det er svært at bevise mange geologiske fænomener. Efter at have talt 
om forskel og lighed mellem den geologiske og den humane historie gik 
jeg over til at tale om istider. Dette førte frem til dannelsen, en » tunnel
dal« der netop -  udover kalkundergrundens relief -  har stor betydning for 
de lokale søers beliggenhed og Mølleåens forløb.

Derefter overtog Jens Johansen, som gennem en lang serie af lysbille
der førte os fra Mølleåens udspring og frem til Øresund. Undervejs kryd
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Fra Frederiksdal 
til Brede

Mordet på Nymølle
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egenhændige be
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af mordsituationen 
på Nymølle i 1837. 
Det er Ole Kolle- 
rød med høj hat der 
bistået af vægter 
Ole Hansen skærer 
halsen over på pa
pirkusken, mens 
den medskyldige 
Chr. Knudsen flyg
ter til venstre. Teg
ning fra manuskrip
tet til Ole Kolle
røds Historie på 
Det kgl. Bibliotek.

rede Jens sin fremvisning med mange både spændende og til tider mor
somme oplysninger og anekdoter om kendte steder, som Mølleåen pas
serede på sit løb mod udløbet ved Strandmøllen. Aftenen var tænkt som 
et langsgående overblik over Mølleå-emnet, og sådan synes jeg også, at 
den faldt ud.

Mandag den 12. november var der fuldt hus i Nærum Skoles festsal. 
Om det skyldtes, at dette foredrag også havde været omtalt i den lokale 
presse, emnet eller vores foredragsholder, skal jeg lade være usagt, men 
snydt blev de mange fremmødte ikke. I godt et par timer satte Jeppe Tøns- 
berg fra Byhistorisk Samling i Lyngby os nemlig grundigt ind i historien 
bag de første afMølleåens møller regnet fra Furesøen, nemlig Frederiks
dal, Lyngby-møllerne, Fuglevad og ikke mindst i de mange møller i 
Brede. Især det sidste emne blev fremlagt grundigt og med stor vægt på at 
beskrive det samfund og de mennesker, som boede og arbejdede ved den 
store klædefabrik, som fra 1831 til 1956 virkede her. Foredragsholderen 
havde blandt andet fremskaffet lysbilleder af private fotos af familier fra 
denne epoke. En meget vidende og grundig foredragsholder sørgede for, 
at vi havde en god aften, lad mig benytte lejligheden til atter en gang at 
sende en varm tak til Jeppe Tønsberg..

Alandag den 26. november var godt 50 personer mødt op for at høre 
Niels Peter Stilling fortælle om det skændige mord, der fandt sted på N y
mølle i 1837. Det var virkelig en rigtig mordgyser. Niels Peter forstod at 
beskrive personerne bag dette mord med behørig dokumentation og på
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Drewsens Hospital 
ved Søllerød Sø 
malet 1906 af 
Theodor Lange. 
Maleri på Søllerød 
Museum.

Annalise Børresen

allerbedste vis. Medlemmerne fik tydeliggjort, hvad der drev disse ulyk
kelige fattige fra de yderste dårlige jorde mellem det daværende Holte og 
Trørød til at begå et sådant rovmord. Guds bedste børn var de ikke, men 
den ulykkelige skæbne, de selv angav som årsag, blev tydeligt dokumente
ret. Og så kan jeg ikke undgå igen at nævne Stillings fantastiske evne til at 
parallellisere de lokale historier med Danmarkshistorien. En spændende 
aften.

Også i år er det min triste pligt at omtale et tidligere betydningsfuldt 
medlems bortgang. På side 189 i forrige års Søllerødbog bragte vi i for
bindelse med Werner Ruffs død et fotografi fra 1969.Billedet viser to per
soner, nemlig Werner Ruff og stadsbibliotekar Annalise Børresen. Anna
lise Børresen, som også var æresmedlem af Selskabet siden sin udtræden af 
bestyrelsen i 1984, døde 85 år gammel den 8. august 2001. Fru Børresen 
ydede i mange år et engageret og uvurderligt bidrag til det lokalhistoriske 
arbejde, ja lige til det sidste havde vi glæde af hendes energiske hjælp. Se 
i øvrigt nekrologen andetsteds i denne Søllerødbog. Æret være hendes 
minde.
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Bremens hospital

Farvel til Flemming 
Flansen og Karen 
Lunde Christensen

Jeg føler trang til at nævne et vigtigt initiativ, som blev taget i 2001. 
Medlem af bestyrelsen etnolog Birgitte Schjerning Povlsen står bag op
rettelsen af en støtteforening til inddragelse af Drewsens hospital til mu- 
seumsbrug. Søllerød museums permanente lokalhistoriske samling på 
mere end 30.000 genstande, som for det meste lever en hengemt til
værelse, fortjener at komme til syne i en permanent udstilling. Til dette 
formål egner Drewsens Hospital ved Søllerød sø sig fortrinligt. Den nu
værende museumsbygning på Mothsgården skulle så udelukkende danne 
ramme 0111 de skiftende særudstillinger. Jeg vil benytte lejligheden til at 
udtrykke Selskabets varme støtte til denne gode idé og inderligt håbe, at 
den på trods af lidt naboprotester får vind i sejlene.

Endelig vil jeg orientere om, at bestyrelsen ved årets udgang måtte tage 
afsked med to vigtige medlemmer, idet både vores kasserer Hemming 
Hansen og vores sekretær Karen Lunde Christensen valgte at trække sig 
tilbage. Jeg vil her benytte lejligheden til atter en gang at takke de to for 
deres aktive indsats i bestyrelsen gennem mange år.



Selskabets regnskab 2001

A f Hemming Hanse?i

Resultatopgørelse for tiden i. januar 2 0 0 1-3 1. december 2001 
Beløb i hele kroner

IN D T Æ G T E R 2001 2 0 0 0

Kontingenter............................................................................................... ..............................  T97-945 I 7 5 . I O O

Salg af b ø g er............................................................................................... .....................  1 0 .1 1 2 1 4 . 8 7 8

Tilskud Søllerød Kommune..................................................................... ..............................  30.000

00OOrr-,

R en ter.......................................................................................................... ..............................  3.668 6.869

Indtægter i a l t ............................................................................................. ..............................  24 I -725 226.955

U D G IF T E R
Udgifter Søllerødbogen1 ............................................................................ ..............................................  i 7 ! -643 168.635
Foreningsomkostninger*..........................................................................................................  42.624 46.757
Medlemsinformation^................................................................................ ..............................  15.968 1 6 . 6 9 2

Medlemsaktiviteter4.................................................................................... ..............................................  ” '639 l 6

Udgifter i a l t ............................................................................................... ..............................  241.874 2 3 2 . I O O

Årets resultat............................................................................................... ..............................................  -  1 4 9 -  5 - H 5

Status pr. 3 1 .  december 2001

Egenkapital i .  januar 2 0 0 1 ...................................................................... 2 1 2 . 1 12

Overført årets resultat.............................................................................. -  x4 9

2 1 1 . 9 6 3

Beholdning pr. 31. december 2001:
Girokonto.................................................................................................. ..............................................  27-3 to
Bankbank.................................................................................................... ..............................................  183.653
Udlægskasse (Inge Lund Andersen)...................................................... ..............................................  I  .OOO

Girohøjrentekonto (udgået 2000)........................................................... ......................  O

Egenkapital 31. december 2 0 0 1 ............................................................. ......................  2 I I . 9 6 3 2 I I - 0 3

Vemmetofte januar 2002 
Hemming Hansen
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N oter

2001 2000
i. Udgifter til Søllerødbogen
Trykning ..................................................................................................................................... 159.219 154-857
Forsendelse ................................................................................................................................  7-829 5.200
D iverse.........................................................................................................................................  4-595 8.578

I alt Søllerødbogen ...................................................................................................................  171.643 168.635

2. Foreningsomkostninger
Kontorhold ................................................................................................................................  12.624 18.340
Sekretærbistand betalt til Søllerød Kom m une...................................................................... 30.000 28.417

Foreningsomkostninger i a l t ....................................................................................................  42.624 46-757

3. Medlemsinformation
Trykningm .v............................................................................................................................... .............. 8.813 9-I95
Forsendelse m.v. ...................................................................................................................................... 7.155 7-497

Medlemsinformation i a l t ........................................................................................................ .............. 15.968 16.692

4. Medlemsaktiviteter
Transport..................................................................................................................................... 19.43 7 15.600
Foredragshonorarer...................................................................................................................  1.140  1.000
D iverse.........................................................................................................................................  I1[-237 12.381
Entréindtægter (deltagerbetaling)...........................................................................................  - 20.175 _ 28.965

Medlemsaktiviteter i a lt ............................................................................................................. 11.639 1 6

Bemærkninger:
Boglageret, som består a f ca. /5.000 enheder a f varierende alder, er ved generalforsamlingsbeslutning a f 16. ju n i 1996 helt af
skrevet.
Salg a f bøger fra  boglage?-et v il -  som hidtil -  blive indtægtsført i regnskabet.

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabet for Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune og har herunder konstateret, 
at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring.
Vi har endvidere konstateret tilstedeværelsen af selskabets kontante beholdninger pr. 31. december 2001. Regnskabet 
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 2001, dets aktiver og dets økonomiske stilling 
i øvrigt.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vemmetofte i januar 2001.
Flenrik Støtt H. Berg Nielsen 

Revisorer
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B E S T Y R E L S E N  F O R  H I S T O R I S K - T O P O G R A F I S K  

S E L S K A B  F O R  S Ø L L E R Ø D  K O M M U N E

Valgt ved generalforsamlingen den 51. maj 2 001 

lektor Palle Schiff, formand, tlf. 45 80 44 43
kultur- og fritidschef Karen Lunde Christensen, sekretær, tlf. 45 46 60 00*
museumsinspektør Niels Peter Stilling, redaktør, tlf. 45 80 20 46
inspektør Hemming Hansen, kasserer til 1.1.2002, tlf. 56 76 70 40*
konsulent Henrik Støtt, kasserer fra 1.1.2002, tlf. 45 42 3 6 8 1
advokat Eigil Koefoed
skolekonsulent Anita Mikkelsen
overlærer Ole Sørensen, sekretærfi-a 1.1.2002
arkitekt m.a.a. Jens Johansen
teknisk direktør Carl Steen Berggreen
cand. mag. Peter M.M. Christensen
cand. mag. Torsten Søgaard

* udtrådt af bestyrelsen pr. 1.1.2002

Suppleanter:
etnolog Birgitte Schjerning Povlsen, M K 
arkitekt m.a.a. Gunnar Wallevik

F O R R E T N I N G S U D V A L G

Palle Schiff
Karen Lunde Christensen, til 1.1.2 002 
Ole Sørensen, fra 1.1.2002 
Niels Peter Stilling 
Hemming Hansen, til 1.1.2002 
Henrik Støtt, fra 1.1.2002

B E V A R I N G  S U D V A L G E T

Eigil Koefoed (formand)
Anita Mikkelsen 
JensJohansen 
Gunnar Wallevik
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