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Fra Nærum til Nordamerika
Opbrud og udvandring fra
Søllerød Sogn i 1800-tallet
A f Niels Peter Stilling

Tidligere formand fo r Historisk-topografisk Selskab, lektor Erik Helmer Peder
sen, fyldte 7 o år den 6. ju li 2 0 0 2 .1 den anledning blev hair a f venner og kolleger
hyldet med festskriftet l a n d b r u g , l o k a l h i s t o r i e o g l a n g t f r a d a n m a r k .
Nærværende artikel er i omarbejdet ogforkonet form Niels Peter Stillings bidrag
til festskriftet. F01fatteren læne som historiestuderende ved Københavns Univer
sitet Erik Helmer Pedersen at kende i 1977- Dette år underviste »Helmer« i
dansk udvandringshistorie, og det endte med, at foifatteren skrev speciale om
udvandringen jr a Nordsjælland (delvist trykt i Erhvervshistorisk årbog 1978).
1982, da forfatteren blev ansat som, leder a f Byhistorisk A rkiv fo r Søllerød
Kommune, blev samarbejdet med Erik Helmer Pedersen genoptaget. Det gjaldt
især, da »Helmer« i 1984 blev formand for Historisk-topografisk Selskab for
Søllerød Kommune, og artiklens forfatter omtrent samtidig overtog redaktør
hvervet i Selskabet efter Annalise Børresen.
Niels Peter Stilling (f. 1953) har sammen med bl.a. Erik Helmer Pedersen
udgivet bogen b r e v f r a AMERIKA (Gyldendal 19 8 1) og sammen med sin kone, Anne
Lisbeth Olsen, bøgerne ET n y t LIV (1987j og en udvidet engelsksproget udgave A
n e w l i f e (Danes World Archives 1994). F01fatteren har desuden skrevet en række
artikler om ind- og udvandring i en række danske og amerikanske fagtidsskrifter.
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I sin bog d r ø m m e n o m a m e r i k a fastslår Erik Helmer Pedersen, at »Histo
rien om den danske Amerikaudvandring kan ... anskues som beretningen om,
hvorledes en mindre del a f befolkningen løsriver sig fra det nationale fællesskab
fo r i stedet at bygge en ny tilværelse op i det fremmede«. ' Nærværende artikel
handler om udvandringen fra Søllerødegnen og søger at trænge ind i de
motiver, der har ligget bag den store beslutning for de enkelte udvandre
re. Undersøgelsen er baseret på konkrete statistiske oplysninger hentet
fra Københavns Politis registrering af udvandrere, folketællingslister og
kirkebøger. Desuden er anvendt en række bevarede samtidige udvandrer
breve fra emigranter fra Søllerødegnen.2
7

KILDEMATERIALET

Udvandringsprotokoller

Folketællinger

Københavns Politi begyndte i henhold til udvandringsloven af i. maj
1868 at registrere udvandrere, der købte deres oversøiske billetter af dan
ske udvandreragenter.3 Formålet med loven var at sikre udvandrerne en
bedre beskyttelse over for agenter og rederier. Fra 1869 førtes systematisk
opbyggede protokoller over udvandrere med billetter købt af agenter i
Danmark. Hver enkelt udvandrer blev registreret med navn, alder, køn,
hjemsted, bestemmelsessted, billetnummer og afrejsetidspunkt. Udvan
dreragenterne rundt om i Danmark havde pligt til at indberette deres
billetsalg til Københavns Politi, men hvis man købte billetten i udlandet
blev udrejsen ikke registreret. Oplysningerne i protokollerne er ofte usik
re, for eksempel kan protokolføreren have indført et kendt bynavn som
»hjemsted« (f.eks. København) frem for et ukendt landsbynavn.4 Ligele
des er udvandrerens erhverv ofte upræcist angivet, idet man gerne har
betitlet udvandreren som »landmand« eller »tyende« - betegnelser, som
kun sjældent ses anvendt i samtidens statistik, hvor de mere præcise be
tegnelser som »husmand«, »daglejer« og »tjenestekarl/pige« er de al
mindelige. Politiets protokoller kan således kun give et forenklet indtryk
af udvandringen, ikke et socialt detaljeret og nuanceret billede.
Vil man vide lidt mere om udvandringen fra et enkelt sogn, som f.eks.
Søllerød (i dag det samme som Søllerød Kommune), må man opsøge de
gennemgående ret præcise folketællinger, der blev afholdt med regel
mæssige intervaller op gennem 1800-tallet.5
Frem til 1880 var befolkningstallet i Søllerød Sogn stagnerende, og
først i 1800-tallets sidste årti begyndte en stærk befolkningsvækst i for
bindelse med Søllerødegnens begyndende urbanisering. Udviklingen
modsvares af den oversøiske udvandring 1870-1900, der dalede, fra 83 i
18 70 -18 80 til 28 i 18 9 0 -19 0 1.
Udviklingen i landsognet Søllerød var henimod århundredskiftet karak
teriseret ved, at det gamle lukkede bondesamfund, hvor man kun giftede sig
inden for standen og ikke gerne med udensogns bønder, gradvist gik i op
løsning.6 Bondefamilierne i Søllerød Sogns seks landsbyer mistede grebet
om magten i sognerådet - og udstykningen af de dyrkede arealer til bolig
formål begyndte så småt. Fra at være et »rent« agrart landsogn var Søllerød
på vej til at blive et forstadsområde. Den tidligste byvækst fandt sted om
kring Vedbæk, hvor kroen foretog de første udstykninger i 1880’erne, og i
Nyholte på de omfattende udstykninger fra N y Holte Kro og Dronning
gård i 1890’erne.7 Det er i lyset af udviklingen fra landbrugsområde til et
bymæssigt bebygget distrikt, at man skal se udvandringen fra Søllerød.
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I 1800-tallets sidste 30 år, den periode, der er blevet kaldt masseudvan
dringens periode, udvandrede især folk blandt landbrugets »løsarbejde
re«: Tjenestefolk, landarbejdere, daglejere og indsiddere - disse udgør
omkring 80 % af landbrugsemigranterne fra Søllerødegnen. Hertil kom
mer arbejdere fra industrierne ved Mølleåen og Skodsborg samt hånd
værkere, som tilsammen udgør de største grupper. Dertil kommer repræ
sentanter for de lidt bedre stillede klasser: Repræsentanter for liberale
erhverv, et par uddannede industrifolk og nogle skolelærere. Endelig er
der en blandet gruppe gårdmænd eller gårdmandssønner og enkelte lyk
keriddere af proprietær- og godsejerstanden. Disse sidstnævnte er et sær
ligt træk for Søllerødegnen. N ok var udvandrerne typisk at finde blandt
de besiddelsesløse, men det er iøjnefaldende, at der også fandt en relativ
stor udvandring sted fra de lidt bedre stillede lag, som man ellers kun
sjældent ser repræsenteret i masseudvandringens epoke.8
I perioden 1869-1899 udvandrede 98 mænd og 63 kvinder, i alt 16 1, fra
Søllerød. Den første fase var domineret af yngre mænd, der enten rejste
alene eller i en gruppe. De få kvinder, der udvandrede i 18 70 ’erne, hørte
enten til en familiegruppe eller fulgte i fodsporene på en i forvejen udvan
dret ægtemand eller forlovet.
Man taler gerne om tre former for udvandring: Familieudvandring, be
stående af forældre og slægtninge og et antal børn, gruppeudvandring,
bestående af flere personer, der følges fra Danmark mod et fælles mål, og
9

Fra familieudvandring til
enkeltudvandring

endelig enkeltudvandringen, hvor personen altid rejste på egen hånd.9 U d
vandringen fra Søllerød afspejler nogle klare tendenser. I periodens første
ti-år 1869-79 udvandrede 83, og af disse deltog halvdelen, 42 personer, i
familieudvandring, mens gruppe- og enkeltudvandring fordelte sig næ
sten ligeligt med henholdsvis 20 og 21 udvandrere. Billedet vendte i de to
følgende årtier. I 1880’erne var kun 1/3, eller 15 personer ud af i alt 50,
familieudvandrere, mens enkelt- og gruppeudvandrere fortsat er fordelt
ligeligt. I 1890’ernes aftagende udvandring var der kun én familie på fire
personer, mens 22 af periodens i alt kun 28 udvandrere rejste på egen
hånd.
Skiftet fra familieudvandringen til enkeltudvandringen over de 30 år
ses også i kønsfordelingen og bekræfter den almindelige antagelse om, at
manden ofte har været den, der besluttede udvandringen. Det var man
dens drøm om »foden under eget bord«, der bragte mangen en dansk
husmands- eller daglejerfamilie til Amerika. Drømmen har ikke sjældent
senere betydet et større afsavn for kvinden end for manden i det lille
ensomme hus på prærien.
I den nedenstående tabel vises hvor i Søllerød Kommune udvandrerne
stammer fra. Tallene stammer fra folketællinger og kirkebøger for Sølle
rød Sogn:
18 6 9 - 1899

U D V A N D RIN G E N T I L A M ER IK A FRA SØ LLE RØ D SOGN

Skodsborg/Mølleåen
Vedbæk/Trørod
Nærum/Gi. Holte
Søllerød/Øverød/Holte
Ia lt

Geografisk for
deling

1869-79

1880-89

1890-99

Ia lt

35

11

10

6
21
12

6
6
12

22
62

29
9
83

5°

52

4

25

28

16 1

Oversigten viser, at to områder i sognet var særlig ramt af »udvandrerfe
beren«, nemlig dels det historiske industriområde ved Mølleåen, der lø
ber ud i Øresund ved Skodsborg og dels sognets to største og centralt
beliggende landsbyer med store arbejderbefolkninger, Nærum og (GI.)
Holte. Omvendt foregik der kun en begrænset udvandring fra vestsognet
med bondebyen Øverød, sognets hovedby Søllerød og nybyggerområdet
ved Kongevejen, der siden skulle blive til Holte. Den ligeledes begrænse
de udvandring fra sognets nordøstlige hjørne med landsbyen Trørød og
fiskerlejet Vedbæk er umiddelbart mere overraskende.
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Fisker i Vedbæk, Jen s Andersen fra ejendommen
»Strandbo« flankeret a f sine to sønner Peter (t.h.)
og Joh an (t.v). Fo to’et er optaget i 1864, i forbin
delse med kaptajn JohanJensens besøg i barndoms
hjemmet. Johan udvandrede til Nordam erika om
kring 1850 i erkendelse af de begrænsede mulighe
der for det sæsonbestemte Øresundsfiskeri. Brode
ren Peter Jensen, der blev hjemme, ernærede sig
som brovægter og senere telegrafopsynsmand i
Vedbæk. Den gamle fisker Jens Andersen døde året
efter dette foto blev optaget. I Søllerøds Kirkebog
anfører den altid nidkære pastor Wedel om Jens
Andersen under den 5. maj 1865: »Hængt sig, men
begravet med Jordpaakastelse«.
(Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum = By)

Det begyndte i
Vedbæk

I forbindelse med en omlægning af Øresundsfiskeriet til bundgarnsfiskeri oplevede Vedbæk i midten af 1 800-tallet en betydelig indvandring af
skånske fiskere, hovedsageligt fra Hven. I et sådant kystmiljø, hvor en stor
del af befolkningen blev udskiftet ved mobilitet, skulle man vente at finde
en større udvandring blandt søens folk. I realiteten var der da også tale
om, at sognets tidligste udvandring netop fandt sted fra Vedbækkysten. I
takt med indtoget af svenske fiskere fra 1 840’erne og frem foregik en ret
stor udvandring a f den gamle befolkning. En udvandring, der var ved at
ebbe ud, da Københavns Politi i 1868 begyndte at registrere danske ud
vandrere. V i har således kun et spredt kendskab til enkelte af de tidlige
Vedbækudvandrere som f.eks. smeden Niels Jensens søn, Chr. Lars N iel
sen, der som sømand kom til Amerika i 1842, eller den gamle hæderkro
nede Vedbækfisker Jens Andersens tre ældste sønner, der med kaptajn
Johan Chr. Jensen i spidsen udvandrede i 18 5 0 ’erne og 1860’erne.10
N år udvandringen er koncentreret i bestemte områder har det noget
med traditioner at gøre. Valget mellem at flytte til København eller Ame
rika har i Søllerød som overalt i landet meget ofte været et spørgsmål om
personlige kontakter. Breve fra Amerika og hjemvendte Amerikarejsende

var de afgørende drivkræfter i masseudvandringen.” De første til at bry
de op, var de familier, der tilhørte landbrugets overskudsbefolkning un
der den store omlægning og modernisering af det danske landbrug i
1800-tallets anden halvdel.12

» D E N F Ø R S T E « , C H R IST IA N LARS NIELSEN

Brevfi'a 184 2

Chr. Lars Nielsen, smedesønnen fra Vedbæk, personificerer myten om
Amerika. I 1838 påmønstrede han 15 år gammel en tysk skonnert i H el
singør. Efter et par års sejlads på europæiske havne gik turen til Amerika
med en tungtlastet brig. Først fire år efter at have forladt barndomshjem
met gav Lars livstegn fra sig. Hans brev er dateret 8. april 1842 og skrevet
i N ew Bedford på den amerikanske østkyst. På ganske få linier beretter
Lars om de fire år til søs, og fortsætter med at fortælle, at han nu bor hos
en dansk mand, Nickels Nickelsen fra Svendborg, som har boet over 20
år i Amerika. Lars agter dog ikke at blive i land:
»Nu er jeg forhyret med et skdi hjemhørende her, nemlig »Midas«, som
snart er sejlfærdig til at gå rundt om Cape Good Hope fo r hvalfiskefangst. Vi formoder at hlive ude i j år, måske nogle måneder mere. Der
er en anden dansk mand ombord, nemlig Hans Nielsen a f Svendborg«.'*
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I Folketællingen 18 34 er smedefamilien N iels Jensen registreret på Teglbakken i
den sydlige udkant a f Vedbæk. Foruden far og mor hørte der fire sønner - Jens,
Peder, Christian og F re d e rik - til husstanden. Den ældste søn Jens Nielsen på 17
år i 18 34 overtog smedien efter faderens død i 1849. Christian Lars N ielsen er
optegnet som husets næstyngste: den 11-å rig e Christian. Fire år senere, 1838,
påmønstrede han et tysk skib i H elsingør og endte i Amerika.
(Rigsarkivet = RA)

Sømænd

Lars og Svendborgfolkene er typiske repræsentanter for den tidligste
danske udvandring til Nordamerika.
Erik Helm er Pedersen har karakteriseret fortroppen således: »Så længe
som danske sømænd og udenrigshandlende har haft Amerika som arbejdsområ
de, har der været danskere, som gik i land derovre. Rundt om i Amerika findes
blegnede vidnesbyrd om danskere, som længe før udvandringsårhundredet skabte
sig et udkomme i det fremmede.«'* Lars’ skæbne er dog en fortælling værd,
og han fik selv lejlighed til at berette den, da han med bredskygget hat og
høj cigarføring besøgte fødeegnen i 1880’erne og kort før sin død i 1893.
Hvalfangerskibet nåede op langs Nordamerikas vestkyst. M en ud for
Californien gjorde skibets malajsiske sømænd mytteri. D et lykkedes dog
Lars og kaptajnen at undslippe, og i 1847 landede han i San Franciscobugten. E t godt år at gå i land netop dér. O g »goldrushet« i 1848 bragte
da også Lars velstand - ikke som guldgraver ganske vist, men som skibs
fører og siden ejer af skibe, der fragtede forsyninger og folk over bugten
mellem San Francisco og Stockton. Hans indtjente penge blev anbragt i
jord og skibe. Som ejer af rederiet »T he Oregon Coal & Navigation Co.«
blev han en af Californiens nyrige matadorer. Han døde 70 år gammel i
1893 efter en af sine udmattende rejser til det gamle land. Historien, der
både fortaltes mellem slægtninge i Vedbæk og Skodsborg og til Kjøben
havns Amts Avis er jo smuk - og sikkert for det meste sand.15 En sådan
historie om succes og Amerikas uanede muligheder kunne nok få en eller
anden ungersvend på Vedbækkysten til at overveje en fremtid hinsides
Atlanten; men på den tid, da Lars fortalte sin historie, var betingelserne
for succes i Nordamerika unægte ligt forandret. Masseudvandring havde
afløst den spredte udvandring før 1850.

DEN U T ILPA SSE D E G Å RD M A N D SSØ N , NIELS PETER HANSEN

Fra Øverød til
New York

Danske gårdmænd søgte sjældent deres udkomme i Amerika. Dertil var
udsigterne for usikre. D er skulle en del til, før medlemmer af de jordbesiddende klasser brød op. I 18 50 ’erne og 1860’erne var der en del af de
yngre gårdmandsbørn, som kunne se hen til en fremtid som husmænd i
Danmark. Flere af disse valgte at søge lykken på den jomfruelige ameri
kanske prærie. For utilpassede og rastløse gårdmandsbørn var Amerika
ligeledes en mulighed for at begynde forfra: N iels Peter Hansen var ene
ste søn af gårdejer Hans Pedersen på gården Skovly i Øverød. Han tilhør
te en af landsbyens gamle indgiftede slægter. Hans far døde allerede i
1842, da Niels Peter kun var 13 år gammel. Enken Birthe Rasmusdatter
førte gården videre i klar forventning om, at N iels Peter skulle overtage,
!3

Gårdmandssønnen N iels Peter Hansen
fra gården Skovly i Øverød.
Foto fra omkring i860
kort før afrejsen til Amerika

(By)

Brev fra 1896

når han voksede til. Det viste sig imidlertid, at han var ganske uegnet til
at bestyre endsige drive et jordbrug. Snart var de fleste penge formøblet
til morskab i København og til indkøb af kunst til bondehusvæggene
hjemme i Øverød. O g sådan kunne det ikke blive ved at gå. Birthe Rasmusdatter satte gården til salg i i860, flyttede over til sin søster på nabo
gården og sendte N iels Peter til Amerika for nogle af de tjente penge.
Det var nu ikke landbruget på Prærien han kom til, men storbyen N ew
York, hvor han fik lov til at sone sin ungdoms brøde i dyb ensomhed i en
by han afskyede:
»Det er et djævelsk hu og hej, her er. Se en a f New Yorks gader i en
travl dag, som nu til julen, det er ligesom, det var det hede helvede.
Sporvognene og elevated railroad er så bepakket, at plads findes ikke.
Butikker og handlende i gaden gør skrig og støj og skråler som, forrykte.
For at se noget må et menneske en lille tur til Amerika. Her gøres alt
fo r penge fra millionæren til tiggeren, og a f disse to tror jeg,
millionæren er den største tyveknægt... « '6
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N iels Peter Hansens sidste brev hjem er skrevet i N ew York den 7. decem
ber 1898 til en slægtning i Øverød. Hans sidste ord lyder:
»... Hvis je g kan, vil jeg gøre en tur hjem i sommer eller efteråret, om
jeg lever. Vidste jeg blot, om je g skulle dø efter at have set mit gamle
hjem og gjort et besøg på 3 á 4 uger, ja så kan du tro, jeg skide snart
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Brev fra Amerika. N.P. Hansens brev med
tilhørende kuvert (med afklippet frimærke) til
fætteren Robert Larsen i Vedbæk. Robert var
søn a f Vedbæks navnkundige kroholder Jens
Hansen Larsen, kaldet »Odin«. Kuvertens
stempler viser, at det i 1898 kun tog et brev
12 dage at komme fra N ew York (7.dec.) til
Vedbæk H otel, Klam penborg Station pr.
København (19. dec. 1898).
(By)

besøge dig; thi så fik jeg mit eneste ønske opfyldt at hvile ved mine
gamle for ældre. Det kan jo være, de vil se mig. Ingen ved - vil Gud, så
sker d et... « '7
Hjemve og bitter ensomhed var tunge følgesvende for mange udvandrere
- og vel især de, der ikke var taget af sted ganske frivilligt.

F L U G T E N FRA K RIG EN , B R Ø D R E N E A N D E R S E N FRA N Æ R U M

Som tidligere fremhævet var Nærum en af de landsbyer i Søllerød, hvor
fra der foregik en betydelig udvandring til Nordamerika. Hvornår Ame
rika blev et rejsemål for Nærumfolkene, er det vanskeligt at sige noget
præcist om. M en i året 1863 skete et par afgørende ting. Dette år tiltrådte
Johan Jensen lærerembedet i Nærum. Han havde i årene forinden virket

Skolelærer Johan Jensen med elever foran Nærum Skole i midten af 1860’erne. I vinduet står fru Camilla
Lund. Flere af drengene på fotografiet endte i Amerika, inklusive lærerparrets egne fire sønner. (By)
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Jens og Frederik
Andersen fi-a
Nærum

Afskedsbrevet

ved den lille fabriksskole på Skodsborg Klædefabrik, men inden da havde
han med sin kone opholdt sig 4-5 år i Amerika i 18 50 ’erne. Parrets ældste
søn var født i U SA. D et var således en mand, der kunne fortælle om Ame
rikas muligheder, der tog plads bag katederet i den stråtækte landsbysko
le. Eleverne elskede ham for de gode historier og beretningerne fra nær
og fjern. Den tilsynsførende sognepræst, pastor Wedel, mente derimod,
at skolen led af mangel på disciplin, at »børnene gjøre omtrent bvad de ly
ster«, og at »lærer Jensen er fo r godmodig«, sagtmodig, venlig og tilmed
» 7 1 0 get sløv«.1* Det var i dette miljø, at en udvandringstradition blev skabt.
Samme år som Johan Jensen begyndte at undervise i Nærum, udvan
drede to brødre fra landsbyen: Jens og Frederik Andersen. Om de talte
med Johan Jensen før afrejsen, ved vi ikke. Brødrene var sønner af en
skræddermester i Nærum, Anders Jensen og dennes svenskfødte hustru
Estrid Sjodahl. Estrid var født på godset Gyllebo i Skåne som »uægte«
datter af pigen Lena Sjödahl og mere uofficielt hr. godsejer Rosenkrantz.
Efter at være bortadopteret havnede Estrid i København, hvor hun i fe
bruar 1825 blev gift med skræddersvend Anders Jensen af Nærum. Den 7.
juli samme år fødtes parrets første datter. Året efter fulgte en søn, og
herefter gik det slag i slag. Først fire piger, før det atter blev drengenes
tur. Fem drenge og yderligere en pige blev det til, 12 børn i alt, alle født
i Nærum og døbt i Søllerød Kirke. Den sidste født i 1843. A f de fem
drenge, der nåede voksenalder, blev de fire uddannet som skræddere, her
under Jens, der var født i 18 37, og Frederik fra 18 4 1. Det samlede brød
rehold kunne jo ikke godt overtage faderens skrædderforretning. Ældste
bror, Carl, overtog viksomheden i860. Næstældste bror Johannes blev
smed i Vedbæk, mens den yngste bror W ilhelm efter nogle år som skræd
der i København i 1886 vendte tilbage til fødebyen for at genopbygge
storebror Carls fallerede skrædderforretning.
D et stod næsten skrevet, at de mellemste brødre måtte finde sig deres
udkomme andetsteds. M en at det blev U SA og ikke København, kan ses
som en kombination af en række forhold i 1863: Johan Jensens rolle og en
i forvejen etableret udvandringstradition i Nærum kan vi kun gætte på.
Konkret er derimod brødrenes forbindelse til mormonernes billige
»Charterskibe«, og endnu mere konkret var indkaldelsen til soldatertje
neste i forbindelse med konflikten om Slesvig.
Frederiks afskedsbrev til en søster og svoger i Rådvad er bevaret.19 Det
er skrevet i København den 1 1 . april 1863 og indledes med følgende kæk
ke betragtninger (i ord- og bogstavret gengivelse):
»Det vil nok forundre eder at faa Brev fi-a mig. Je g reiser nu til
Amerika. Det er den hoie Tid vis ieg ikke vil til Slesvig. Det er tungt

at forlade sit Fødeland, men Krigens Rædsler er dog meget værre; og
min Føde faar ieg nok vor i Værden ieg kommer. Je g ønskede at komme
til eder men der er ikke Tid til det, og mine Finanser strekker heller
ikke til.
Afskeden derhje?nme var drøi at slippe fra, men da jeg først kom
igjemmen Porthuslaaven (Dyrehaven), saa begynte det at lette om
Hjertet og [med] frisk Mod i Brystet og ren Halm i Træskoeme saa
gaar det nok ... «
M ed mormonerne
til Amerika

A f fortsættelsen fremgår, at brødrene ikke er de eneste fra Nærum, der
har valgt at rejse til »de helliges Samfund«, hvor man »føler sig lyggelig og har
nok i Gud«. Frederik glæder sig til at komme » til et Land, hvor ingen Skygge
hviler over dem og vor Heires Fred og Velsignelse bor«. Den sidste bemærk
ning er ret ejendommelig al den stund, at borgerkrigen i U S A rasede
netop på den tid. M en Frederik Andersen var ikke den eneste danske, der
valgte at vende krigens rædsler i Sønderjylland ryggen til fordel for det
borgerkrigshærgede U SA. Frederiks bemærkning skal ses i sammenhæng
med U SA’s begrænsede værnepligt, og at borgerkrigen foregik uden for
de traditionelle indvandrerområder. Frederik slutter sit brev med at be
klage, at en anden af brødrene nu står først på indkaldelseslisten.
Den 20. april 1863 afgik ca 400 mormoner fra København. Rejsen
foregik med damper til Kiel, tog til Hamborg, damper til Grimsby, tog til
Liverpool, hvorfra man afsejlede den 9. maj. Den 13 . juni 1863 anløb
dampskibet N ew York.20 Storebror Jens fortsatte med mormonerne til

Farvelbrevet 1863.
Udsnit af Frederik
Andersens afskedsbrev
stilet til søsteren og
svogeren i Rådvad.

(By)
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det hellige Zion, Utah. Frederik derimod valgte at blive i N ew York, vist
nok mest af økonomiske grunde. Få år senere befandt han sig i Omaha,
den store danskerby ved Missourifloden i Nebraska. H er boede også an
dre gamle Nærumfolk, og snart var Frederik beskæftiget ved Union Pacificbanens store jernbaneværksted. Skrædderen var blevet maskinarbejder.
E t brev fra i8 7 o ’ernes begyndelse til broderen Johannes i Vedbæk ind
ledes med en diskussion af søstersønnen Jens Peter Johansens ønske om
at komme til Amerika. Jens har arbejdet i Johannes’ smedeværksted i Ved
bæk men »vil nu see sig om i Verden«. Frederik råder broderen til at lade
ham have sin »frie Viellie«. »Han er jo ene og haer kun sig selv at sørge for, og
naar han vil arbeide, som vi andre altid haer maatte gjort, saa kan han nok klare
sig, vor han kommer. Je g talte med Formanden i Smedeverkstedet, og han sagde
»Lad ham komme«. Længere nede i brevet lyder yderligere lokkende to
ner. I Omaha er således to danske smede med eget værksted og solide
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Brev til
»Brother Johannes«
i Vedbæk fra Frederik i
Omaha. Det er skrevet
i. maj; men i øvrigt uden
år, formentlig fra
18 70 ’erne.

(By)
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Breve fra Omaha,
Nebraska

indtægter, »og en god Smed finder altid en Plads iblandt Nybyggerne«. Brevet
slutter med at berette om, hvordan Frederik er i færd med at bygge sit
eget hus i udkanten af byen. M an kan tænke sig, at brevet fra det store
Vesten må have gjort indtryk i Vedbæksmedien; Jens Peter fik imidlertid
arbejde som maskinpasser på et af Øresundskystens teglværker. Frederiks
forsøg på at få familiemedlemmer til Omaha var forgæves.
I de bevarede breve fra 18 70’erne og 1880’erne til »Brotherjohannes«
i Vedbæk kan man følge en mand, der hurtigt assimilerer sig - tilpasser sig
livsformerne i Midtvesten. Frederik, der var døbt med mellemnavnet
Carl, kalder sig Charles Andersen. Han er stærkt optaget af politik, og
religionen bliver udskiftet med en næsten socialistisk holdning. Flans
kommentarer til den stigende indvandring er talrige. Han beretter i 1880
om, hvordan Omaha vokser, folk kommer »til i store bunker«, og om hvor
dan hver nyanlagt »Lane« betyder øjeblikkelig bosættelse langs vejen. I
1 8 8 1-brevet lyder det:
»Emigrationen hertil er omtrent 4000 daglig og de fleste ere
Landboere, saa at alt det frie Land bliver hurtig optagen«.
Det følgende år kommenterer han et brev fra bror Jens i Salt Lake City:
»... Han skriver aldrig noget til mig om religionen, je g er bange fo r at
den er gået fløjten. Han er maaske kommet til det Resultat, at naar vi
vil have noget at ede saa maa vi selv skaffe os det; det nytter ikke at
vendte verken paa Gud eller Fanden ... «
G ift bliver han også med en dansk pige, Sine. De får fire børn, hvoraf den
yngste, en datter dør 14 måneder gammel i 1883. Konen er bedrøvet,
beretter Frederik, men konstaterer i forlængelse heraf, at vi jo ikke er
kommet her for at blive for bestandig, » ei heller kan vi vendte paa at vi skal
komme til at flyve til Himmerige paa en Ildvogn ligesom den hellege Filias. Vi
har jo dog 3 tilbage, og de er sterge og raske Børn, 2 Drenge og en Tøs«.
1884-brevet er længere end vanligt og fyldt med blandede betragtnin
ger om stort og småt. Omahas vækst er altid et godt emne. Frederik for
tæller om et nyt slagterhus og byens to svineslagterier, »som haer myrdet
fi~a 1500 til 2000 Svin ver Dag hele Vinteren«. Dernæst kommenteres et
konfirmationsgilde hjemme hos Brotherjohannes på følgende karakteri
stiske vis:
»... den Ting havde je g nesten glemt, je g haer 2 Drenge og en Pige,
men ingen a f dem, er døbt, og confirmeret haer jeg nu aldrig tengt paa;
du seer at Prest og Kirke heer i Landet, det er en tink som maa passe sig
selv, det bestaaer kuns a f frivillige Gaver, ogje g giver aldrig noget til
20

»Brother Johannes’« »amerikanske« brødre Frederik (Charles) o g je n s (James) Andersen fotograferet i
Amerika. T.v. Frederik Andersen, født 18 4 1 i Nærum, foto ca. 1880 i Omaha, Nebraska. T.h. Jens Ander
sen, født 18 37 i Nærum , foto 1878 i Salt Lake City, Utah.
(By)

den slags. Kan Presten ikke leve saa'faa er han at dø eller ogsaa arbeide
ligesom vi andre«.
En »rød« pioner

Det årlige brev beretter om krisetid i 1885. Arbejdsløshed truer, og »M il
lionerene kontrolere Landet«. Som modvægt dannes arbejderforeninger
med de såkaldte »Rnights o f Labor« i spidsen.21 »Det vil ikke vare lenge
førend Arbeiderne kan tage Loven i sin egen Haand, og saa siger je g vee over
Skurkerne, som har udsuget Landet... « Danmark er dog ikke meget bedre
stillet, og avisen »Den danske Pioneer«, som udgives i Omaha af M ark
Hansen, forbydes i hjemlandet. Frederik eller rettere Charles skriver i
1886:
»Jeg seer i Avisen at Kjøbenhavn skal befestes, saa bliver da Bismark
gruelig ba?ige,ja, det er bedrøvelig at en lille klat som, Danmark skal
lege Krig og bryste sig som en lille Hanekylling, men saalenge som der
findes guldkronede Hoveder saa skal det Soldatewesen vere ... «
2i

Endnu mere klarsynet er Frederik i sit brev 1887:
»Ver Dag bringer ny Maskiner.; som udføre arbeide, der førhen blev
gjort med Haandmagt. Skal det blive ved saa, kan man tilsidst staa
med HendetTie i Lommen og see paa Maskinei~ne udføre arbeidet. Men
det verste a f sagen er den, at Maskinerne tilhøre Kapitalen«.
Det sidste brev

D et sidste bevarede brev fra Frederik er dateret den 28. september 1888.
I den vedvarende debat med broderen om udvandringen får Frederik det
sidste ord:
»Du skriver til mig, at Brød firtdes endnu i Danmark. Det g ø r det vel,
men je g skidde ikke ønske at faa det med arbeide fo r saa kan jeg dog
lettere faa det vor je g er. Heer lever vi dog i Frihedens Larid, hvor

»Brother Johannes«
i Vedbæk, smedemester
Johannes Sjødahl
Andersen, poserer for
fotografen i anledning
af sin forlovelse 1868.

(By)

Adeleii og Geistligheden ikke exsistere, men Frihedens Banner vaier, og
Friheden er en tink som er uhetallelig«.

Breve fra
Salt Lake City

Brotherjohannes i Vedbæk døde i 1 889, og få år senere ophørte Frederiks
kontakt med hjemlandet. Frederik nåede aldrig at gense fædrelandet. I
brevene hjem taler han ofte om lyst til at gense Nærum. M en det bliver
ved tanken. Charles er først og fremmest bundet af sit job på jernbanefa
brikken, som han frygter at miste i forbindelse med en længere Europarejse. De længste rejser, han foretog sig efter bosætningen i Nebraska, var
fisketure med børnene i omegnen af Omaha.
Storebror Jens, eller Jam es som han snart kaldte sig i U SA , blev ved sin
læst, skræddergerningen - og mormonerne i Salt Lake City. Han giftede
sig amerikansk, med en pige født i 1848 blandt Bringham Youngs første
pionerer ved Saltsøen: Rachel, Erastus Gees datter, ægtede dansk-amerikanske Jam es i 1867 og fødte ham tre børn, men hun døde kun 25 år
gammel i 18 7 4 . 1 1876 blev Jens-Jam es gift for anden gang, denne gang
med en indvandrer fra England, Eliza Clissold født 1858 i Warwick nær
Birmingham. Eliza fødte Jens 8 børn, og således blev traditionen fra N æ 
rum på sin vis opretholdt. Jens døde i 1902, men nåede dog at besøge
fædrelandet i år 1900.
Hans breve hjem er ikke store episke værker - og man forstår, hvorfor
Søllerødpræsten i 18 5 1 kun vurderede hans kundskaber til g+. Alligevel er
Jens Andersen lige som så mange andre danske udvandrere et forbløffen
de eksempel på, hvor velformuleret og snusfornuftig almuen var i Dan
mark på den tid, da udvandrerne endnu var første eller anden generations
produkter af folkeskolen.
Om udvandringen fastslår Jens i et brev skrevet den 15 . okt. 1877:
»Uagtet je g har kærlighed for Danmark mere end noget andet Land,
dog kunde je g ikke finde mig i at ombytte det herlige Land a f Amerika;
thi den almindelige Klasse har det bedre i alle Retninger, og om
Amerikanerne kan je g sige i korthed, at det er et godt folk ... Alligevel
vil je g ikke raade nogen til at forlade deres Fødeland, thi mange lider a f
Hjemvee«.
Da lærer Johan Jensen i slutningen af 18 7 0 ’erne får sat gang i udvandrin
gen fra Nærum, har Jens følgende kommentar i et brev fra 23. nov. 1879:
» Det glæder mig at høre at nogle a f Nærums beboere har haft lyst til at emigrere
til Amerika«. Senere gælder det diskussionen med broderen i Vedbæk om
en mulig hjemrejse: Fra Salt Lake C ity skriver han den 18. april 1886:
» ...Je g havde tænkt paa at gjøre en Reise over til Eder i Somrner; men

23

»Dem , der blev hjemme«: Den intime, hyggelige landsbygade i Nærum foran skrædder Andersens hus.
D et er storebror Carl Andersen med familie, der i 18 7 0 ’erne poserer foran barndomshjemmet, huset med
bræddegavl og halw alm opført a f skrædder Anders Jensen i begyndelsen a f 1800-tallet (og desværre for
længst nedrevet til fordel for etagehusbyggeri).
(By)

min Kone har overtalt mig til at vendte endnu nogle Aar. Hun frygter
fo r det store Gadekjær, og det er jo rimeligt at føje Fruentimmerne lidt i
deres egne Veie. Du veed jo nok fra gamle Tider, at je g altid har staaet
paa deres side ... «21
Brødrene fra Nærum havde tidligt måtte indrette sig på at finde et ud
komme udensogns. N år det blev Amerika og ikke København, skyldes det
en kombination af religion og krig. Begge blev byboere i U SA, hvor de
tilsyneladende hurtigt fandt sig tilrette, Frederik i danskprægede omgi
velser i Omaha, Jens i den mormonske smeltedigel i Utah. Begge er re
præsentanter for den hurtige tilpasning, assimilation, som karakteriserer
fortroppen blandt udvandrerne.

24

FRA S K O D S B O R G , H O L T E OG N Æ R U M T I L N E W D E N M A R K

N ew Denmark i det østlige Canada er en af de største danske bosættelser
i Nordamerika. Området er fortsat præget af danskhed og af efterkomme
re af de udvandrere, der i 18 70 ’erne slog sig ned i det skovrige bakkeland
i provinsen N ew Brunswick. Koloniseringen af området kan betegnes
som den »første statsautoriserede udvandring fra Danmark«.23
Det begyndte i 1872. Inspireret af den amerikanske Homestead Act af
1862 vedtog den canadiske regering i 1872 den såkaldte »Frijordslov«.
Som Homesteadloven forudsatte Free Grants Act 1872, at nybyggerne
skulle bo, bebygge og opdyrke deres jordlod i en årrække, før de fik skøde
på jorden. Den canadiske regering, der ønskede en vækst, som den man
oplevede syd for grænsen i U SA, søgte robuste skandinaviske indvandrere
til den vanskelige opgave at rydde skov og sten med henblik på opdyrk
ning af skovlandet. T il formålet blev en captain Heller sendt til Danmark
i foråret 1872.
Den canadisk sponsorerede udvandreragent annoncerede fra 5. maj
1872 i Københavnsavisen »Dagstelegrafen«. Overskriften lød med fede
typer:
T I L AMERIKA. NY DANSK KOLONI I STATEN NEM BRUN SVIC K . 2+
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En dansk koloni i
Canadas skovland

Pionererne

Den lokkende tekst taler konsekvent om Amerika - en enkelt sted om
»det engelske Guvernement« - men aldrig ordet Canada. Det ligner en
tanke. Tilbuddet er til gengæld fristende: 100 acres jord ved ankomsten til
enhver mandsperson. To acres vil blive gjort dyrkningsklar på regerin
gens regning.25 D er vil blive stillet »emigranthuse« med selvstændige
lejligheder til rådighed for de nyankomne. Disse huse vil senere kunne
anvendes til kirker, skoler m.v. Dertil kommer, at staten garanterer arbej
de med »hel Løn i mindst 2 Aar«, og når emigranten har opholdt sig tre
år i guvernementet, vil han få skøde på sin jord, som han herefter frit kan
sælge »om han ønsker at reise tilbage til sit Hjem«. »Guvernementet betalerfor
alle Omkostninger i Amerika«, kun skal udvandreren selv betale sin trans
port via England pr. Dampskib: 66 Rd, 1 Mark, 8 skilling med fuld kost
fra København. Ved afgangen sidst i maj vil kaptajn Heller ledsage udvan
drerne på rejsen.
På den korte tid lykkedes det at samle en gruppe på knapt 30 personer.
Næsten alle er i politiets udvandringsprotokoller betegnet som land
mænd. Tyngdepunktet var Sjælland, herunder to familier fra Glumsø.
Der var dog også enkelte jyder og så en række landmænd fra København!
Det sidste viser igen udvandrerprotokollernes upræcise oplysninger. Der
er sandsynligvis tale om Københavns Amt - og blandt »københavnerne«
finder vi landmanden Hans Peter Petersen, 26 år gammel med hustruen
Hertha på 27 og datteren Emilie på 2 år. Hans Peter, som fik en ledende
rolle blandt pionererne i N ew Denmark, var vistnok født på Roskilde Kro
i H øje Taastrup Sogn som søn af gæstgiver Peter Petersen og hustru Lovise Nielsdatter fra Hørsholm. Hans Peter Petersens relationer til Sølle
rødegnen er ikke ganske klare; men i hvert tilfælde er der senere en kon
takt til lærer Johan Jensen i Nærum. O g det var på kroer og skoler, at
menigmand lærte om den store verden uden for sognet.
Den lokale regeringsrepræsentant, der modtog emigranterne i St.
John, var noget overrasket over, at kaptajn H eller kun medbragte 30 ud
vandrere fra Danmark. Embedsmanden kom dog snart på andre tanker,
da gruppen efter at være sejlet med floddamperen de 13 0 miles op ad St.
John-floden stod af ved det udvalgte sted ved Salmon River. Det viste sig,
at ingen af regeringens løfter til de nyankomne holdt stik. Emigranthuset
var ikke færdigt, jorden var ikke »brudt«, og det garanterede arbejde kom
til at bestå i sæsonbetonet vejbyggeri omkring kolonien. Emigranterne
blev indlogeret på halmmåtter i fællesrummet i det halvfærdige emigrant
hus. På den knapt 1 acre ryddede land blev lagt kartofler, hvorefter de
flittige folk kunne gå igang med at rydde krat, skov og sten.26
Kaptajn Heller var dog ikke sådan at slå ud, og med en anbefaling fra
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»Brev fra Hellerup« i Nordamerika. Avisbrev med anbefaling a f den nyskabte
danske koloni i Canada, juli 1872.
(KB)
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Kaptajn Heller
vender tilbage

Skodsborgemigranterne

pionererne var Heller tilbage i Danmark i efteråret 1872. Anbefalingsskrivelsen, »E t Brev fi'a Hellerup, Victoria County, New Brunswick, Cana
da«, juli 1872, var underskrevet af koloniens i4m andlige pionerere. Først
blandt underskriverne var H.P. Petersen af Kjøbenhavn og længere nede
i rækken af modige mænd stod Fr. Chr. Jensen fra Luserød i Birkerød
Sogn, Frederiksborg Amt.
Det lykkedes Kaptajn Heller at samle en ny gruppe friske folk på knapt
20 mand, der den 7. nov. 1872 afsejlede fra København. Blandt emigran
terne var Fr. Chr. Jensens bror, tømrer N iels Jensen, der 4 1 år gammel
forlod sin hustru og datter i et af Skodsborgs beskedne arbejderhuse op
mod Jægersborg Hegn. Erfaringen som tømrer var ikke den værste ballast
at medbringe til Canadas uvejsomme skovland.
I kaptajn Hellers fravær havde Hans Peter Petersen overtaget ledelsen
i kolonien. Hellerup skiftede navn til N ew Denmark i foråret 18 73. På det
tidspunkt var H eller i Danmark for tredie gang, og denne gang med suc
ces. To afgange blev det til med over 100 danske emigranter.
Den 2. april 1873 afsejlede op mod 80 danske emigranter med N ew
Brunswick som mål. Blandt udvandrerne var den 41-årige »landmand«
Carl Frederik Brinkman fra Skodsborg, den 24-årige »landmand« Daniel
Petersen ligeledes fra Skodsborg samt den 20-årige »landmand« Hans
Peter Nielsen fra Vedbæk. Folketællingerne kan uddybe. Brinkman var
murer i Skodsborg, gift og havde fire børn. Daniel var ældste søn af
hegnsmanden fra Skodsborg Skovløberhus i Dyrehaven, og Hans Peter
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Folketællingen 1870 for Søllerød Sogn, udsnit af tællingen fra Skodsborg med familien Brinkman. Som
nr. 420 er anført den 40-årige murer Carl Fr. Brinkman, født i Asminderød, Fr.borg Amt. 3 år senere,
18 73, udvandrede han til Canada. Senere på året fulgte konen, Ane Kathrine Døssel, efter med parrets
da fire børn: H enrik på 18, Johannes på 14 (der a f prismæssige grunde blev registreret som 1 1 år gammel
ved udvandringen), Axel på 6 år og datteren Amanda på 3 år født i 1870. Familien Brinkman blev etab
leret på lod 62 ved Salmonhurst Road med smuk udsigt over floden.
Alle børnene blev siden gift med andre pionerer i N ew Denmark kolonien i Canada. H enrik med
Skodsborgpigen Kirstine Olsen, der kom til N ew Denmark sammen med familien Brinkman. Johannes
og Axel Brinkman med pionererne Simon Sørensen og Lars Clausens døtre M arie og Hansigne. Den
yngste Amanda blev gift med Akim N ielsen på lod 67 lidt længere nede ad Salmonhurst Road.
(RA)
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Kotier og børn
følger efter

Nielsen var daglejer i Vedbæk. Ingen af dem var altså bønder, som angivet
i udvandringsprotokollerne, og kun Daniel Petersen var født i sognet,
mens Brinkman i følge folketællingen har været vidt omkring og bl.a.
fundet sin kone i Holsten.
Fra Skodsborg spredte rygtet om mulighederne i Canada sig til andre
af sognets »arbejderbyer«. Få uger senere, den i. maj 18 73, afgik endnu
en gruppe til N ew Brunswick. Denne gang var det småkårsfolkene i (GI.)
Holte, der havde ladet sig friste af løfterne. »Landmænd« betegnes de
fortsat i politiets lister. Folketællingen nogle år forinden, 1870, fortæller
mere præcist om deres baggrund: Udvandrergruppen fra Holte bestod af
den gifte indsidder N iels Andersen på 37 år, den 27-årige ugifte daglejer
Jens Christiansen og den 29 år gamle indsidder og daglejer N iels Johan 
sen, der sammen med hustruen Line på 27 år vovede det store spring.
N iels Johansen var den eneste, der vovede at tage sin kone med i første
omgang. Hus, afgrøde og arbejde var prioriteringen for de nøjsomme
pionerer. De to næste afgange fra København til St. John og N ew D en
mark var helt domineret af kvinder. Den 17 . september 1873 afgik fra
København et udvandrerskib, der medbragte pioneren N iels Jensens hu
stru 47 år gamle Ellen, der retteligt hed Elna og den 14-årige datter C hri
stine, der retteligt, i følge folketællingen, hed Caroline. De rejste sammen
med murer Brinkmans 37-årige hustru Kathrine og parrets fire børn,
sønnerne Henrik, Johannes og Axel på henholdsvis 18, 1 1 og 6 år samt
datteren Amanda på 3 år. De to Skodsborg-koner fulgtes med Flora T h e
resa Sophia Andersen, en 24-årig syjomfru fra Skodsborg og den et år
ældre tjenestepige i Skodsborg, Kirstine Olsen. Sidstnævnte blev året ef
ter gift med Henrik Brinkman i N ew Denmark.
Sidste afrejse til N ew Denmark i det, der må betegnes som pionerfa
sen, foregik den 19. marts 1874. Det var N iels Andersen, der nu havde
skrevet efter sin hustru. V a den indirekte rute over England til Portland
i Maine fulgte M arie Christine Andersen sin mand til Canada. I udvandringsprotokollen betegnes hun som husmandskone fra Søllerød Sogn.
Hun var 31 år gammel og medbragte tre småbørn: Lars Peter på 3 år,
Anna på 2 og Karen Vi år.
Der må være blevet talt meget om Amerika i Skodsborg i 18 73. Udvan
drerne fra Skodsborg og Holte var ligesom de andre pionerer i N ew D en
mark tapre folk. De var ikke eventyrere; men målbevidste folk, der ønske
de at skifte den uselvstændige arbejdertilværelse i Danmark ud med »jord
under neglene« på eget landbrug. Set fra pionerernes side var succesen
dog begrænset. Hårdt slid og kampe med skoven fulgte. Mange gav op og
flyttede til U SA. Blandt dem tømrer Niels Jensen med familie. A f de

nævnte er det kun Hans Peter Petersen og Brinkman-familien, der holdt
ved og opnåede status som koloniens større jordbesiddere. Efterkomme
re af sidstnævnte familie bor endnu i N ew Denmark.27

R A S T L Ø S E LY KKERID DERE

Grev Moltke fi'a
Frydenlund

Jobs. Ju n g fra
(GI.) Holtegård

Den første fase i masseudvandringen fra Danmark kulminerede i 187218 7 3.28 Midten af 18 70 ’erne var præget af en international økonomisk
afmatning, der også afspejlede sig i udvandringen. Kun få vovede springet
til en usikker fremtid uden sikkerhedsnet i det fremmede.
Pionererne blev afløst af lykkeriddere eller folk, der søgte fjernere mål
som Sydafrika og N ew Zealand. Blandt periodens få udvandrere fra Søl
lerød Sogn valgte smeden Anders Eiberg fra Nærum sammen med sin
hustru Ane Helene det sidste i oktober 1874. Han blev i 1876 fulgt af en
26-årig forvalter fra Strandmøllen i Skodsborg, Axel H olger Dege, der
var født i Tyskland. Samme år udvandrede Søllerødbageren Ole Jensen til
Kapstaden.
T il lykkeridderne hørte grev Moltke fra Frydenlund, der den 22. juni
1874 udvandrede til Canada. Den 46-årige greve Oscar Peter August
Moltke kaldte sig godt nok proprietær ved afrejsen fra »Vedbæk pr. Køben
havn«. M en han boede reelt set blot til leje i de herskablige omgivelser på
Frydenlund. Greven havde ladet sig lokke af løftet om ubegrænset jord
blandt de danske i Canada for en mand med formue. Med greven fulgte
hans unge hustru Marie Moltke født i 1849 og parrets tre små børn Fr. Chr.
på 4, Harald Viggo på 2 år og Amalie Andrea på 1. Det viste sig dog snart,
at N ew Denmark ikke var for folk med fine fornemmelser. Familien M olt
ke flyttede sydpå til South Carolina til omgivelser, der formentlig bedre
passede sig for en adelsfamilie. Grev Moltke døde i 1882, og kort tid efter
vendte enken hjem til Danmark. Sønnen Harald Viggos rejselyst var dog
utvivlsomt blevet skærpet ved rejsen til Amerika. Han deltog i 1902-04 i
Mylius Erichsen og Knud Rasmussens berømte Grønlandsekspedition.29
D et bedste eksempel på tilpasningsvanskelighederne i et pionerland
som Amerika for folk, der var bedre vant i det gamle land, er måske Johan
nes Ju n g fra Holtegård. Han var søn af Thom as Ludvig Jung, hvis foræl
dre havde ejet (GI.) Holtegård fra 1830 til 1845. I 1872 følte den nord
sjællandske proprietærsøn sig fristet af propagandaen om de uanede mu
ligheder for friland på Nebraskas vidtstrakte og frugtbare præriejorder.
Ikke længe efter sin ankomst til Nebraska skrev Johannes Ju n g hjem efter
sin forlovede, borgerdatteren Natalie Bering. Hun kom frem til Johannes
Jungs nyerhvervede ejendom ved Hastings, Nebraska, i sommeren 1873.
3°

M en det, hun så, imponerede ikke, tværtimod skriver hun i sit første af en
lang række fortrolige breve til en veninde i Danmark om den »liden frem 
gang« på Johannes’ jord, og allerede i det andet brev fra 23. oktober 1873
lyder følgende »dommedagsmelding«:
»... Der er ingen drift i Johannes og bliver heller aldrig nogen. Der
hører mod til at gifte sig ude på den nøgne mark i en hytte med en
mand, som ikke engang nu kan ernære sig selv ... «3°
Det måtte gå galt - og gjorde det. Parret blev gift i oktober 1874. M en
ægteskabet blev ulykkeligt, og fremgangen var mildest talt til at overse.
»Det er ikke så nemt at begynde med tomme hænder.; især når man er upraktisk
og tilmed lidt lad«, som Natalie skriver om sin ægtemand den 4. november
i8 74 Natalie oplevede 20 års ensomhed på prærien, et spædbarns død på
grund af mangel på lægehjælp, en næsten voksen søns selvmord i 1896 og
endelig befrielsen, da den forhadte ægtemand Johannes døde under tra
giske omstændigheder i 1898. Først da begyndte det at gå fremad for den
mere driftige Natalie. O g allerede i 1906 kunne hun sælge deres beskedne
præriefarm og med sine to overlevende børn flytte til Californien. Efter
de mange ulykkelige år i Amerika var der åbenbart ikke længere noget i
Danmark, der »trak«.31

EN H J E M K O M S T

Det var i landsbyskolerne, at viden om Amerika blev formidlet. På de
stråtækte skoler i Søllerød og Nærum var der tidligt kontakt til udvan
drerkredse i Amerika. I Søllerød B y efterfulgte Nicolai Em il Petersen sin
far som lærer i 1873 og få år senere, i 1875, blev han gift.32 Bruden Johan
ne Olsen fra Øverød havde han lært at kende som ung skolelærer. Hun var
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Tilbage i Søllerød

imidlertid i 1873 af sin far blevet sendt til Amerika. H er opholdt hun sig
hos en ældre bror, der var udvandret til Georgetown i Colorado. I 1874
ankom et brev fra Søllerød til Johanne Olsen i Colorado.33 I brevet bad
skolelærer Petersen den smukke Johanne om at komme hjem og gifte sig
med ham - og i sommeren 1875 landede følgende telegram på hans bord
i Søllerod Skole:
»5/7 75: Melling til N .E. Petersen om min Hjemkomst fi-a det fiem e
Vesten. - Hermed har je g den fornøjelse at meddele Dem, at en
Amerikaner er ankommet i dag over Hamborg-Kiel til Korsør og videre
pr. Jernbane, dernæst til Øverød«™
Johanne og hendes 10 år ældre forlovede Nicolai Emil Petersen blev gift
i Søllerød Kirke den 30. december 1875. Men »drømmen om Amerika«
var til stede. N icolai Emil Petersen døde allerede i 1888, kun 45 år gam
mel. I sit 13 år lange ægteskab blev han far til 14 børn, og fire af disse
udvandrede i slutningen af 1 800-tallet til Amerika, hvor de jo via mode
ren havde slægtninge, der kunne hjælpe dem i gang med »et nyt liv«.

F A M I L I E N J E N S E N FRA N Æ R U M

Skolelærerens
sønner

På Nærum Skole adskilte situationen sig bemærkelsesværdigt lidt fra
Søllerød Skole. Skolelærer i Nærum, Johan Jensen og hustru Camilla
Lund havde slægtninge i N ew Denmark, heriblandt den ledende skikkel
se, førnævnte Hans Peter Petersen. Jensen-familien havde som tidligere
nævnt opholdt sig i Amerika i 18 50 ’erne, og nu i slutningen af 18 70’erne
var lærerparrets fire sønner ved at nå voksenalderen. Længe havde den
godmodige Jensen - ganske som Nicolai Emil Petersen i Søllerød - tålt
en overlegen, sur præst og egnens storbønder, der sad tungt på jorden og
beskæftigelsen i sognet. Fremtidsudsigterne i sognet for stræbsomme
lærersønner var til at overse, og når man alligevel skulle forlade fødesog
net, så var Amerika jo de store muligheders land. Lærer Jensens sønner:
H enry Anton, Sophus og Johan realiserede drømmen om Amerika.3S
Den 12 . juni 1878 forlod de to ældste Danmark: Henry, der var født i
Amerika, var 19, Anton var 18 år gammel. I udvandringsprotokollen be
tegnes de begge som arbejdere fra Nærum, destination »Set. John, N ew
Brunsvik«. I brevene hjem til skolen i Nærum må de have berettet om
fremgang og egen jord i kolonien. Næsten på årsdagen for Henrys og
Antons udvandring afgår 17 år gamle Sophus, den 19. juni 1879, fra K ø 
benhavn; men han er ikke alene. M ed på rejsen er far, lærer Johan Jensen
af Nærum, der 48 år gammel for anden gang drager til Amerika, denne

Nærum Torv, en uspoleret idyl i 1800-tallets anden halvdel. T.v. Joh an Jensens
skolehus, der endte som nu nedrevet bodega. Etagehuset, »hattehuset H øjden
borg«, arbejderbolig til Skodsborg Klæde- og siden Hattefabrik, opført omkring
1880, nedrevet 19 6 6 .1 baggrunden skimtes den gamle prinsesseskole fra 17 2 0 ’erne og det endnu eksisterende landsted Nærumgård fra 176 0 ’erne, som i slutnin
gen a f 1700-tallet tilhørte bondevennen, landboreformernes jurist Christian C olbiornsen.
(By)
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gang for at aflægge et besøg hos sønnerne i N ew Brunswick. Allerede i
1879 var de ugifte brødre blevet jordbesiddere på de yderste lodder i
kolonien, 100 acres hver på lod 320, 3 2 1 og 322 på Blue Bell Road.36 Højt,
men flot, boede de i deres nybyggede beskedne træhuse.
Lærer Jensen kunne rejse hjem til Nærum i forvisning om, at de havde
truffet det rigtige valg. Anton tog med hjem, for der manglede noget
vigtigt i træhuset på Blue Bell vejen. Ved folketællingen i februar 1880 er
Johan Jensen atter på sin plads i Nærum Skole ved det gamle bystævne.
Fru Camilla er ved hans side sammen med den sidste søn Johan Carl på
16 år og plejesønnen, 7 år gamle Frederik Lund. På folketællingens » 7 /7lægslistefor de afStedetyies Beboere, hvis Ophold i Sognet kun er m idlertidigt«
betegnes Anton som »Landmand i Canada«. Under opholdet i Nærum
blev Anton forlovet med sin gamle barndomskæreste, forskolelærerinde
Thora Lorentsens datter Camilla.
Thora Lorentsen var enke efter slagter Hans Godtfred Lorentsen, der
var død 31 år gammel på Augustenborg lazaret den 30. april 1864 »efter
at have udholdt Vinterfelttogets Besværligheder«.37 Godtfred havde uddan
33

Lærerbørnene fra
Nærum forenes i
Nordamerika

net sig som slagtersvend hos sin far Jørgen Lorentsen i Vedbæk. Efter sit
giftermål med Nærum-pigen Thora i 1859 nedsatte han sig som slagter i
Nærum, hvor han blev far til tre pigebørn, før han blev indkaldt til mili
tærtjeneste i den slesvigske krig. Efter hans død indrettede den unge enke
slagterbutikken til forskole og indledte et samarbejde med lærer Jensen
om opdragelsen af Nærums mange børn. Camilla, der som yngste datter
var født i 1863 huskede næppe sin far. Da hun 18 år gammel blev forlovet
med Anton Jensen i 1880, boede hun alene med sin mor og bedstemoder
i forskolen og bistod med undervisningen.
Anton rejste tilbage i foråret 1880, og året efter fulgte Camilla efter.
Det endte med en større gruppeudvandring fra Søllerød Sogn, den 25.
maj 1 881. På rejsen blev 19-årige Camilla ledsaget af sin kommende svi
germoder, Camilla Lund, der lige som manden i 1879 nu ønskede at be
søge sine børn og slægtninge i N ew Denmark. Foruden de to Camilla’er
rejste 10 andre fra sognet til Amerika hin majdag i 18 8 1. Gruppen bestod
af Floltefolkene Jens Bernhardt Andersen, en 1 8-årig kontorist, landvæ-

Bryllupsbillede 18 8 1:
Lærerbørnene fra
Nærum, Anton Jensen
og Camilla Lorentsen,
fotograferet i Canada.
(Foto i privateje, John
Jensen, Michigan)
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Tre Nærum -brødre i Boston, Massachusetts, omkring 1890. Fra venstre Johan
Jensen, H enry Jensen og halvbroderen Frederik Lund.
(John Jensen, Michigan)

Giftermål i
New Denmark

senselev Carl Andreas Hallung på 21 år og to børn på 1 1 og 9 år, Carl
Johan og Oskar Heden. Fra Skodsborg kom svenskfødte 1 8-årige Maren
Svensson, der blev betegnet som tyende, ligsom de to sidste kvinder fra
Nærum, 36 år gamle Maren Christine Mikkelsen fra landejendommen
Wesselsminde og 21-årige Andrea Petersen. Den sidste var en søster til
N ew Denmarks største jordejer Hans Peter Petersen og således beslægtet
med skolelærerfamilien fra Nærum. Det samme gjaldt formentlig også
gruppens sidste fire deltagere, stenhugger N iels Jensen fra Søllerød, der
33 år gammel med sine tre moderløse børn 11-å rig e Anton, 7-årige Carl
og 3-årige Axel søgte lykken hinsides Atlanten.
Anton blev gift med sin Camilla i N ew Denmark i 18 8 1, Antons mor
var med, og Andrea Petersen blev forenet med sin bror Hans Peter, mens
han endnu havde succes som jordbruger, Justice o f Peace og Land Com 
missioner i N ew Denmark. H er kunne historien slutte. Men tilbage i
Nærum var jo endnu lillebror Johan Carl og stedsønnen Frederik Lund.
Johan nåede at blive gartner i Søllerød, før han 19 år gammel sagde farvel
og den 1 5. marts 1883 købte billet til Portland i Maine. Han blev dog ikke
længe hos Anton i N ew Denmark, men fulgte i stedet i fodsporet på sto
rebror Henry, der havde udskiftet pionerlivet i Canadas skove med bylivet
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i Boston, Massachusetts. Johan Carl blev til John Charles og giftede sig
med en skotte, Sarah M cCrum . Danmark var snart et overstået kapitel.
Frederik Lund var jo noget yngre end brødreflokken; men drømmen
havde også han. Næppe var han fyldt 16, før han den 17. april 1889 købte
sig billet til U SA. I udvandrerprotokollen optræder han som arbejder,
hans mål var Boston. Hans halvbrødre H enry og Johan modtog ham i
østkystbyen. Da også storebror Sophus udskiftede Canadas skovland med
en tilværelse som handelsmand i Chicago, var Anton den eneste af brød
reflokken fra Nærum, der fandt en fremtid i den danske landbrugskoloni
N ew Denmark. Anton og Camilla fra Nærum fik efterhånden fem børn
og nød betydelig social og økonomisk fremgang. I begyndelsen af
1890’erne overtog Anton sin slægtning Hans Peter Petersens tillidshverv
og ledende position i N ew Denmark. Baggrunden er ikke uden dramatik.

H A N S P E T E R P E T E R S E N , FRA I G A N G S Æ T T E R T I L ST R A F F E F A N G E

Koloniens største
jordejer

På forskellig vis fulgte Hans Peter Petersen Søllerødegnens tradition, når
det kom til udvandring. Hans Peter var den bedst uddannede blandt emi
granterne og bestemt ikke nogen almindelig »landmand«. Billeder fra
hans unge dage viser en lapset student, mens H.P. sammen med sin H er
tha er fotograferet i deres stiveste puds kort før afrejsen til Nordamerika.
Han strålende af selvsikkerhed, hun noget mere skeptisk ved udsigten til
pionerlivet.38 Allerede på rejsen lærte han sig engelsk, og i løbet af få år
lykkedes det H.P. at opbygge en solid landbrugsbedrift og et smukt her
skabeligt hus i N ew Denmark. Allerede i det første år 18 73-74 lykkedes
det ham at rydde, »brække« som det så rammende hedder, 10 af sin 100
acres land. Kun én af de andre nybyggere kunne hamle op med den præ
station.39 Ved en opgørelse 1879 var Hans Peter uden sammenligning
koloniens største jordejer med 280 acres opdyrket land. Hans bygninger
blev vurderet til en værdi af 1.000 $, og hans land til 640 $. T il sammen
ligning lå de nærmeste bygningsvurderinger på 450 og 400 $. De fleste
huse bedømtes til en værdi af 150 $. For jorden gjaldt noget lignende, de
nærmeste vurderinger lød på 300 til 350 $ og gennemsnittet oversteg
næppe 200 $4° . H.P. var en dygtig mand, der forstod sig på belåning. Som
den første i kolonien fik han skøde på sin jord den 10. marts 1 877-4' Kort
tid efter indlod han sig på en række lånetransaktioner med sikkerhed i sin
velrenommerede ejendom. H.P. stod som mønsterpioneren, igangsætte
ren og initiativtager til landbrugssammenslutninger og et aktivt fore
ningsliv i kolonien. Dertil kom forskellige offentlige hverv som vurde
ringsmand, »Justice o f Peace« og postmester. I forlængelse af de offent
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lige opgaver kom hans arbejde for den danske kolonis kirke og skolevæ
sen.
Det hele gik godt indtil han i 18 9 1 blev indvalgt som »County Coun
cillor« for N ew Denmark i amtsrådet for Victoria County. Det begyndte
med forskellige avisskriverier iværksat af politiske fjender. M en det endte
trist med afsløringer af overbelåning på ejendommen i N ew Denmark,
underslæb og bedrageri i hans offentlige hverv. Dommen lød på tre års
fængsel i 1893. På ægte amerikansk vis lykkedes det dog Hans Peter Pe
tersen at undslippe fra »The jailhouse i Andover«. Avisen Daily Sun beret
tede den 14. august 1893, at »den nu helt berømte bedrager lavede sidste nat
et hid i væggen på fængslet og slap over på den anden side ...«, og lokalavisen
Carleton Sentinel den 19. august 1893: H .PPetersen undslap »gennem et
hul, boret gennem væggen udefra. To medvirkende, svogre til fangen, er mis
tænktfo r at have bistået ved undvigelsen ...« Den ene svoger var Knud H an
sen, en søn a f Indre Missions præst i N ew Denmark og gift med H.P.s
søster Andrea fra Nærum. Den anden var ikke svoger, men svigersønnen
Carl Lund, en slægtning af af lærer Jensen i Nærum, fætter til Anton, bror
til Frederik Lund i Boston - og gift med H.P.s ældste datter Emilie. Udvandringshistorien rummer mange fascinerende skæbner, hvor pioner
slægterne væver sig ind i hinanden.
Hans Peter Petersen slap over »på den anden side«, dvs. over grænsen
til U SA. Han døde i N ew Brunswicks amerikanske nabostat, Maine, i år
1900. Hans grav er bevaret på Pine Grove cementary i Falmouth, hvor
han ligger ved siden af sin hustru Hertha, der døde i 19 13 . Hans eftermæ
le er smukt. En evnerig, opfindsom mand, der rustet med initiativ og
mod, »befandt sig i den lille gruppe, som kom først« og i de endeløse
skove »affandt sig med primitiviteten og med vilkårene - og blev. For netop han
kunne dog med stor lethed have skabt sig en bedre karriere ude vestpå eller i et
byerhverv ... Som tingene udviklede sig, kan man gribe sig i den tanke, at han
måske forlod Danmark, fordi han var nødt til det«.42

F A L L E N T E N , T Ø M R E R H A N D L E R C A RL J U L I U S L E F F LA N D

Tøm rerhandler og grundspekulant Carl Julius Leffland var i hvert fald
nødt til det! Leffland var født i Birkerød omkring 18 5 5 . 1 begyndelsen af
18 70 ’erne fik han arbejde som tømrer på en større byggeplads i Skods
borg, hvor tømrermester Johan Adolf Struck fra Holsten var ved at opføre
et vældigt hotelkompleks, der blev til det internationale Hotel Skodsborg
Søbad. I 1878 blev Leffland gift med den hovedrige hotelejers datter
Emilie Struck, og det nygifte par nedsatte sig på en af de nyudstykkede
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krogrunde i Vedbæk, hvor de opførte en stor villa. Kronede dage som
bygmester i det nye villakvarter ved Vedbækkysten fulgte. De let tjente
penge fik dog hurtigt ben at gå på i midten af 188o’erne, hvor Vedbæk for
en periode var kunstnernes foretrukne sommersted. Kroen i Vedbæk blev
ombygget til badehotel, og ved Holger Drachmanns stambord forsvandt
en del af pengene, når der holdtes »gurglegilder i cognac«. Bedre blev det
ikke af, at Leffland overvurderede mulighederne og forbyggede sig.43
»Via bagdøren« gik turen i al hast til Amerika i 1887, og tømrermesteren
efterlod sig ikke spor i politiets udvandringsprotokoller. Svigerfader
Struck har sikkert været arrig, da han ved den efterfølgende tvangsaukti
on købte villa og tømmerhandel. M en han havde råd til det. Formentlig
var det også ham der betalte, da Emilie året efter, den 3 1. oktober 1888,
fulgte efter manden til Amerika sammen med sine fire døtre, der var fra
3 til 8 år gamle. Enkeltbilletten til N ew York blev, som det fremgår af
Københavns politis udvandringsprotokoller, købt hos en dansk agent.
Parrets senere skæbne kendes ikke.

N E W D A N M A R K PÅ G O D T OG O N D T

Kirkeliv

Det er ikke meningen at skrive historien om den første danske koloni i
Canada her. M en det er værd at notere sig, at N ew Denmark forbløffende
hurtigt udviklede sig til et velordnet pionersamfund med skole, kirke og
»Agricultural Society«. Det sidste blev stiftet allerede i 1875 med H.P.
Petersen som initiativtager. Den første frimenighedspræst kom til kolo
nien samme år. Niels Mikkelsen Hansen var af den Vilhelm Beck’ske sko
le. Han udvandrede med kone og otte børn fra Hallenslev som deltager i
en større gruppeudvandring fra Tissø-området. A f en medrejsende blev
han beskrevet som »en Mand, som forkynder den gamle lutherske Tro med
alvor og kraft, saa vi maa haabe, at Hedenskabets Dage her nu er snart forbi«.44
Gudstjenesten blev holdt i emigranthuset, der også anvendtes til koloni
ens skole. Undervisningen blev forestået af pastor Hansen. Grundstenen
til en egentlig kirke blev nedlagt i 1877; men først i sommeren 1884 kun
ne den færdige kirke indvies.45
At være pioner i N ew Denmark har utvivlsomt krævet ufattelige men
neskelige omkostninger. En af Hallenslev-udvandrerne, Ole Nielsen,
sendte i 1877 et brev hjem til lokalavisen, hvor han fremhævede fremgan
gen overalt. Kolonien havde nu 40 nybyggere, god avl, høje priser på
landbrugsprodukterne, og ikke mindst var det meget lettere her at opnå
selveje end i U SA. K ort sagt »er her alle Betingelser for, at en driftig Mand
i faa A ar skal kunde sikre sig en god Livsstilling, hvilken han neppe vil bytte med
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»D en danske farm«. Stuehuset på en »typisk« dansk landejendom i de skovrige stater i det nordlige og
midtvestlige Amerika. D et danske hus står på Frilandsmuseet, »O ld W orld W isconsin« i Eagle vest for
Milwaukee, W isconsin. Tilsvarende huse byggede de danske pionerer i N ew Denmark, Canada.
(Foto: N.P.Stilling, 1984)

Cathrine og
Valdemar

en Gaardmandsstilling i Danmark«.*6 Ole Nielsen skrev dog ikke noget
om, at det krævede robuste folk, folk der var villige til at bryde alle broer,
leve i primitivitet og isolation for at bane sig en vej, som primært deres
efterkommere ville kunne høste udbyttet af. 1880’erne så nok fremgang
for de pionerer, der var blevet, men for nyankomne kunne det være svært
at slå sig igennem uden at skulle arbejde for andre.
Cathrine og Valdemar Wahl kom til N ew Denmark fra en større jysk
proprietærgård i 1883. M en selv om H.P. Petersen søgte at hjælpe dem på
vej, oplevede de hurtigt, at håndens arbejde og den medbragte kapital
ikke rakte til i det vanskeligt opdyrkelige skovland. Brevene flød flittigt
hjem, og det lykkedes med gyldne løfter om frihed og selvstændighed at
lokke Valdemars brødre til Amerika. M en selv kunne Valdemar ikke skju
le, at det gik den forkerte vej. EI.P. Petersens løfter til Valdemar om of
fentlige hverv som »Justice o f Peace« og »Commissioner of the Free
Grant Act« blev ikke holdt. Uvenskab fulgte, Valdemar måtte arbejde for
39

andre frem for på sin egen jord. I 1886 endte det med, at parrets ejendom
i N ew Denmark kom på offentlig auktion. Parret overvejede at vende
hjem på trods af lidet lyse muligheder. Manglen på socialt sikkerhedsnet
og tryghed i familiære omgivelser lyser ud af et brev fra Cathrine til svigerforældrene dateret den 20. maj 1886: »... M it eneste håb er, dersom viskal
blive her, at I muligvis kunne komme herover; ellers trorje g hellere, vi må rejse
hjem. Vi kan ligeså godt værefattige dér som her, og hjemme er vi dog ikke så helt
forladte ... <<47 Cathrines ord kan stå for, hvad sikkert mange af pionerti
dens isolerede kvinder følte.
Hjem kom de dog ikke i første omgang. Efter opgivelsen af farmen i
N ew Denmark blev Valdemar skovarbejder. H er kom han ulykkeligt af
dage, da et træ væltede ned over ham i sommeren 1887. Cathrine vendte
tilbage til Danmark med parrets tre børn. Valdemars brødre slog sig siden
igennem i USA.

S I D S T E K AP ITE L

Svigermor hentes
til Amerika

Sidste kapitel om N ew Denmark skrives her af Thora Lorentsen med et
enkelt bidrag af skolelærer Johan Jensen. Anton og Camilla Jensen havde
efterhånden opbygget et solidt hjem på Blue Bell Road i N ew Denmark.
M en tillidshvervene og arbejdet med at bryde land krævede sin mand - og
medhjælpende hustru. Camilla ventede sit sjette barn - og hjemme i N æ 
rum sad bedstemor alene på sin forskole. Tanken var nærliggende! I for
året 1894 rejste Anton til Danmark for at hente svigermoder over. I udvandringsprotokollen er de registreret som afrejst fra Danmark den 12.
april 1894: Anton som 34-årig landmand fra Grand Falls, Canada, Thora
Lorentsen som 56 år gammel enke fra Nærum. Hun var nu 58, men ligemeget, det var ikke en årsunge, der begav sig ud på rejsen til en uvis
fremtid. Anderledes rejsevant var bedstefar Johan Jensen, der imellemtiden var blevet enkemand i 1893. Han måtte vente på skolens sommerfe
rie. M en få måneder efter Thoras afgang, rejste også Johan Jensen fra
Nærum i følgeskab med sønnen Sophus, der i udvandringsprotokollen
betegnedes som murer fra Amerika. Med på rejsen fra København, med
afgang den 2 1. juni 1894 var foruden den nu 63-64 år gamle lærer og hans
søn, sidstnævntes kone Mine på 42 og parrets to børn Sigfred på 9 og
Lovise på 4V2. Rejsemålet var Boston.
I et brev fra Chicago den 14. august 1894 stilet til gartner Olsen i
Nærum beretter Johan Jensen i begejstrede og humoristiske vendinger
om, hvordan han tilbringer tiden med besøg hos sine gamle venner og
slægtninge fra Nærum:
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På Amerikarejsen i 1894: Nærums skolelærer
Joh an Jensen på besøg hos sine børn i Amerika.
Ifølge hans breve blev han fotograferet under
besøget hos alle sine fire sønner. H er et bevaret
foto, optaget i Boston hos sønnen Johan Karl
(John Charles) . Bagerst t.v. Johan Jensen. For
an: svigerdatteren, irskfødte Sarah (MaCrum)
Jensen og sønnen Johan Karl (John Charles)
Jensen og parrets tre børn Camilla (f. 1886),
Clarence (f. 1888) og Joh n Samuel (f. 1892).
Personen ved siden a f Johan Jensen er Sarahs
irske bror Jam es M cCrum .
(John Jensen, Michigan)

Johan Jensens
besøg hos børnene
i Amerika

»... De fleste, je g har besøgt, har det over Forventning godt i deres
Hjem. Gulvtæpper ere almindelige i 2 til 3 a f Værelserne, 2 a 3
Gyngestole samt andre Lænestole m,.m. J a je g tror ikke De har det
finere; Manden her maa naturligvis arbejde haardt, men man hører
ikke Klager over haardt Arbejde og ingen ønsker sig hjem til det gamle
Land (for Børnenes Skyld naturligvis). Je g har nu med min Familie
(Sophus, Kone og 2 Børn) været i Selskab hos Em il Eiberg, Olof Otto,
Dr. Mathiesens broder og min nevø Georg Lund, og vi have haft det
muntert med Sang og Musik. Eibergs og Mathiesen have Piano,
Maadehold med Drikkeri er almindelig. Je g har nu besøgt Johan,
Henry og Sophus og er bleven overrasket ved deres smukke Hjem; naar
jeg kommer hjem, kan je g bedre fortælle det, mine Svigerdøtre ere
elskværdige og kunne neppe erstattes med kødelige Døtre. Værst bliver
det fo r mig at slippe bortfl'a dem, 5 yndige Drenge og 2 Piger har jeg
set og glædet mig over, Glædestaarer kommer ofte i Øjnene paa mig, og
jeg flygter næsten fo r at sige et sidste Far~vel til hver a f mine gifte Børn

med Familie. På Mandag d. 2 ide August rejser jegforhaabentlig med
Guds Hjælp fra Chicago til Canada. Chicago er en storartet By ... . Det
er dyrt at rejse paa Jernbanerne i Amerika, da man jo skal tusinder a f
engelske Mile, men je g haaber Hyldebærrene vilde være modne og solgte
til je g kommer, saa man kan komme til Penge igen; jeg er ikke saa
bange fo r »the pickpockets« som tidligere, da Portemonækken er
temmelig le t... <<*s

Hjem til Nærum.

Thora Lorentsens
breve

Johan Jensens besøg hos landsmænd i Nordamerika vidner om den store
udvandring, der havde fundet sted fra hans hjemby Nærum. En udvan
dring han til en vis grad selv havde ansporet til. Han vendte, som det
fremgår af brevet, atter hjem til Nærum. H er nåede han hjem tidsnok til
at hylde Nærums berømte landligger, komponisten J.P .E . Hartmann i
anledning af dennes 90- årsdag den 4. maj 1895.+9 Johan Jensen har sik
kert måtte fortælle mange gange om Det store Vesten og fremgangen for
Nærum-folkene dér.
Han blev i sit lærerembede til 19 0 1. D et vides ikke, om han nåede flere
rejser til børnene i Amerika; men han døde i Nærum i 1909, 79 år gammel
og blev begravet på Søllerød Kirkegård. Man undrer sig over, hvad der
egentlig bandt Johan Jensen til Nærum på hans gamle dage fjernt fra børn
og børnebørn. Måske var det noget så banalt som hjemvé. D er må have
ligget mange Amerikabreve i skolens lærerbolig, da Johan Jensen døde,
men der var ingen efterkommere til at passe på dem.
Thora Lorentsen var ikke i besiddelse af samme livsmod som Johan
Jensen. For hende var årene i Canada ren lidelse. Kan hænde hun var
blevet mere lykkelig blandt landsmænd i Chicago. I stedet var hun havnet
i et isoleret pionersamfund fjernt fra byer og gamle venner i det østlige
Canada. Engelsk kunne hun ikke, dagene gik med pasning af småbørn, og
der var ingen nabokoner, hun kunne drikke kaffe og sludre med. Det blev
et rent helvede for den gamle forskolelærerinde, der havde være vant til at
tjene sine egne penge. Antons farm havde de døbt »Skovlykke«. For T h o 
ra blev den snarest Skov-ulykke.
D er er bevaret syv breve fra hendes hånd, fra ankomståret 1894 til
1897, året før hendes død.50 Brevene er stilet til en af hendes gamle elever
i Nærum, gartner Olsens datter Anna Olsen, en kær gammel nabo fra
»Benbrækkerstræde« ved Nærum Gadekær. Egentlig skriver hun utroligt
lidt om livet på Blue Bellvejen i udkanten af pionersamfundet. Det hand
ler mest om den nagende hjemvé.
Allerede det første brev lægger tonen. Det er skrevet kort efter ankom
sten, hvor der til hendes glæde lå et brev fra Anna, der ønskede hende
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Forskolelærerinde Thora
Lorentsen fra Nærum
fotograferet kort for
afrejsen til Amerika, 1894.
Billedet udtrykker ikke just
glæde over den foreståen
de rejse over Atlanten.

(By)

»Men Nærum
bliver det naturlig
vis aldrig«

lykke til i det nye hjem. Brevet, der er dateret den 7. maj 1894, beretter
mest om rejsen, der gik via »H ul« og Liverpool. Selve sørejsen gik for
holdsvist smertefrit, problemerne opstod først på jernbanen, hvor de ved
samtlige togskift måtte betale for overvægt. Det fremgår, at Thora havde
hele sit spise- og kaffestel med, og til alt held var der »ikke gået mere end
en a f de små tallei’kener itu, det mener je g var godt sluppet eftersom jeg havde
så mange skøre sager m ed... « Hun fortæller videre at hun har skrevet til
nabofamilien i Benbrækkerstræde, og at de derfor må udveksle brevinfor
mationerne under onsdagskaffen. Brevet slutter:
»... Hvorledes je g synes om at være her, kan je g naturligvis ikke
bedømme endnu. Det lader til at folk her er meget rare. De er da meget
glade for at have fået Anton hjem igen, her blev flaget fra mange steder,
og om aftenen kom 3 a 4 familier for at hilse på os; men Nærum bliver
det naturligvis aldrig.«
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Hjemve

Præsten

Thoras næste brev, den 17. september 1894, er stilet til søstrene Anna og
Bodil i Nærum. Thora besvarer spørgsmål om børnene, om præsten, og
om hvorvidt hun har sit kaffestel fremme, hvad hun bekræfter, når præ
sten er på besøg. Endelig fortæller hun om »svigerfar«, Johan Jensens
rejse til Amerika i 1894: Hr. Jensen har opholdt sig tre uger hos Anton,
men skal nu rejse hjem via sine andre sønners opholdssted i Portland og
Boston på Amerikas østkyst. Hun slutter sit brev med at fortælle om lan
det og skovene:
»... Det er et prægtigt syn, det allermørkeste højrødt, blegere rødt, gult
og grønt imellem hinanden. Det ville være passende fo r en maler'. Ellers
er her bjerge og dale i det uendelige. Husene ligger hver på sin lod på
begge sider a f vejen herfi-a og til Grand Falls, 13 engelske mil fi~a os...
[Men så er der savnet af gamle Nærum], og det presser ofte tårer a f
mine øjrie. Hjemvee er en slem gæst, je g havde aldrig tænkt, at jeg
skulle komme til at længes så meget efter mit gamle hjem.. Hils nu alle
mine gamle venner fra mig, men du behøver jo ikke at fortælle dem, at
je g er så barnagtig, at jeg har hjemvee ... «.
Nytårsbrevet fra den 8. januar 1895 til Anna fortsætter i samme spor. Hun
beretter om sit opslidende arbejde med at passe alle småbørnene, mens
forældrene har travlt med deres forpligtelser og besøg i kolonien. Hendes
eneste glæde er at høre fra Nærum: »Det er så oplivende atfå brevene hjemmeftra, så kan je g dog følge lidt med hvad der passerer i Nærum og omegn ... «
Thoras brev til Anna fra den 7. august 1895 handler om den ensomme
tilværelse som barnepige i et ellers tomt hus. Hun spørger ivrigt til nyt fra
Nærum og glæder sig over beretninger og tilsendte avisudklip om Hartmannsfesterne i maj 1895. Endelig fortæller hun, at pastor Hansen har
forladt kolonien, og at Anton har købt præstens farm. Dermed kommer
hun nærmere til kirken, og hvad der måtte være af centrum i det spredt
bebyggede sogn. Det følgende brev af den 8. april 1896 beretter om ko
loniens nye præst:
»Du kan tro, han kan holde en prædiken, som je g ikke har høn magen
til, siden je g var hjemme, og så har han en stemme, så det runger i
kirken, når han taler og synger. Je g var i kirke langfredag, første
påske- og anden påskedag. Nu kan je g jo komme i kirke hver søndag, vi
har kun 10 minutters gang derop. Det har et par gange været strengt
nok at nå derop for den megen sne, men je g har dog klatret op a f
bakken, et par gange er je g trimlet om, men je g er da kommet op
igen ... «.
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Nærum eller
New Denmark

Krigsenken

Det fremgår videre, at Anton er præstens stedfortræder, og at præsten
sammen med Anton holder søndagsskole for koloniens børn. N ew Denmarks nye præst var Karl(Charles) Eiler Maimann. Maimann var født i
Helsingør i 18 6 1 og uddannet smed, før han udvandrede til Amerika i
begyndelsen af 1880’erne. H er blev han omkring 1890 uddannet ved den
danske kirkes præsteskole i West Denmark, Wisconsin, men han blev dog
først præsteviet i forbindelse med ansættelsen i N ew Denmark i 1896.51
Thoras næste brev til Anna er dateret »Nærum 9. august 1896«. Det
handler om tre ting børnepasning, høsten i N ew Denmark og så om N æ 
rum. Hvad det første angår har Thora for tiden kun tre at passe, da de tre
ældste hjælper med at stakke hø. Alle mand er af huse, og Thora føler sig
ganske forladt. Så er det godt at have et fotografi fra det gamle hjem, og
tankerne løber til naboer og venner hjemme ved gadekæret.
Thoras sidste brev til Anna er skrevet i N ew Denmark den 7. februar
1897. Det handler mest 0111 pastor Maimann, som nu er knapt så populær.
Han har lagt sig ud med de fleste i kolonien ved at tale om druk, ugude
lighed og de elendige danske præster i København, »hvad kommer det os
ved herovre, vi kanjo ikke forbedre forholdene derhjemme, og her er folk virkelig
ikke så slemme, men han har da fået det så vidt, at de fleste holder dem f 'a
kirken ... « En længere udredning om præstens ugerninger følger, førend
Thora springer til det sædvanlige spørgsmål, nyheder hjemmefra, og til
slut må hun så forklare sig:
»... Du skrev, at je g vist tænkte meget på Nærum, da je g havde skrevet
Nærum over mit sidste brev. Ja , du kan tro, je g længes og tænker på
Nærum så mit hjei~te er ved at briste. Gud give, jeg var bleven hjemme.
Je g havde aldrig tænkt, at je g skulle komme til at lide så meget a f
hjemve... «
D et blev Thoras sidste ord til Anna. Hun døde af tuberkulose den 12.
august 1898 og blev begravet på St. Ansgars kirkegård i N ew Denmark,
fjernt fra sit elskede Nærum. Mindetavlen i Søllerød Kirke over hendes i
1 864 faldne mand begrædt af »en elsket Viv og trende Smaa« er også hendes
mindesten i hjemsognet.52 Jens og Frederik Andersen flygtede fra krigen
i 1863. Lorentsen blev hjemme i Nærum - og faldt. M en Thora endte
alligevel i Amerika. Pastor Maimann begravede hende. Han blev først
afskediget i januar 1900. Herrens veje er i sandhed uransagelige.

45

» D E T S OR T E F Å R « , S AGF ØRER C H R I S T I A N ASK

»Farvel saa længe«

Exam.Jur. Christian
Ask med cigar,
ca. 1895.

Wall Streetkrakket

Den bymæssige udbygning af Københavns nordegn var en guldgrube for
spekulanter omkring århundredskiftet. Brødrene Ibsen var de førende
»gårdslagtere« i sognene Gentofte, Gladsaxe, Lyngby og Søllerød - og de
forstod kunsten i bogstaveligste forstand at »holde deres sti ren«. Hoved
rige blev de ved at gennemføre udstykninger, hvor kloakering og vejanlæg
gik hånd i hånd med nedbrydelsen af det gamle bondeland.53 I kølvandet
på Ibsen-brødrene fulgte en hærskare af jordspekulanter, og ikke alle var
lige fine i kanten.
Sagfører Christian Ask havde sin forretning i Lyngby i de glade
1890’ere. Hvad han tjente ved at sælge villagrunde i Sorgenfri og ved
Furesøen blev sat til på Galopbanen i Klampenborg. T il sidst forsvandt
også konen, og en junidag i 19 0 1 fandt Ask det klogeligt også selv at
forsvinde, efterladende en gæld på 170.000 kr. Han findes ikke i udvandringsprotokollerne, men derimod i adskillige andre politiprotokoller,
hvoraf det fremgår, at Lyngbys cyklende betjent under afhøring af tjene
stepigen i Asks villa afslørede, at Asks sidste ord, før han den 20. juni tog
toget kl. 6 .10 fra Lyngby var »Farvel saa længe«.54 I en oversigt over dan
ske sagførere læser man, at han »forlod Danmark 0. 1900. Senere skæbne
kendes ikke«.5i Breve fra Amerika sætter os dog i stand til at afdække hans
skæbne. For sin svindel med betroede midler undslap han fængsel i Dan
mark. T il gengæld betalte han med 20 års hårdt slid som landarbejder i
det midtvestlige U SA, før han i 19 20 ’erne atter nød fremgang økonomisk
og socialt.56
I sine breve hjem beretter Christian om, hvordan han betræber sig på,
»at leve som et retskaffent og flittigt menneske, og hvorje g arbejder i Minnea
polis, Chicago og Dakota har je g fået de bedste anbefalinger fo r flid og ordenlig
hed, men en arbejdsmands løn er kun ringe og klæder og alt er dyn, særlig hvis
omstændighederne tvinger en til a t rejse rundt. Så je g er aldrig kommet videre
end til arbejderens eller tjenerens lod. Hvis je g var 20 år og så muskelstærk atjeg
kunne udføre hårdt arbejde med samme lethed som de, der er bragt op dertil,
vildeje g have lidt bedre chancer. Je g er ikke svag eller syg, men mine muskler var
ikke udviklede, medensjeg var ung, og hårdt arbejde er derfor dobbelt hårdt for
mig nu«. Selv om Chr. Ask ikke var »bragt op dertil«, gik det dog alligevel.
I årene omkring og efter 1. verdenskrig lykkedes det ham at opbygge en
formue. Hvordan præcist vides ikke. Hans få bevarede senere breve er
ikke særligt informative på det punkt. M en Ask, der nu kalder sig Steen,
er i stand til at afbetale gammel gæld til familien. O g da han en måned
efter Wall-Street-krakket skriver fra Chicago 23. november 1929 er det
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en herre med brede armbevægelser og optimistiske amerikaniseringer,
der beretter om den nylige »Panic«: »Vi har alle tabt en del penge ogforretningen er ikke så god, men som det altid går i dette land, når stormen er ovre og
solen skinner igen, tager vi nyt liv og arbejder hårdere og længere, og vi genvin
der i tiden, hvad har blevet tabt«J~ I Christians sidste breve hjem, 1938 og
1940, beretter han om sin store villa med en park, der minder om Sorgenfris, smukke møbler og tjenestefolk: »En negro og hans kone. De koger og gør
rent og vaske?'«. Ved sin død, 69 år gammel, i 1940 efterlod Christian sig
93.594 $, hvoraf halvdelen tilfaldt hans sekretær, mens resten var testa
menteret til familien i Danmark. En virkeliggørelse af myten om USA.

S V I N D L E R E N , S O G N E R Å D S F O R M A N D C O R N E L IU S C A P T Y N .

Sognerådsformand
Cornelius Captyn,
ca. 1905.

Skoler og rådhus

En flygtning fra Søllerød får det sidste ord: Tømmerhandler i Vedbæk
Cornelius Captyn står som indbegrebet af urbaniseringsprocessen i Søl
lerød på godt og ondt. Ved årsskiftet 19 00/19 01 måtte den sidste bonde
i Søllerød Sogneråd afgive sin formandspost. For første gang blev posten
beklædt af en borgerlig uden tilknytning til sognets landbrug. Afløseren,
Cornelius Captyn, var tømmerhandler i Vedbæk, og alene hans navn ind
varslede forandring. Captyn var flyttet til sognet i 1880 i forbindelse med
de første store udstykninger til villabebyggelse i Vedbæk. I 1888 købte
Captyn Vedbæks store tømmerhandel med tilhørende ladeplads ved ky
sten. Sælger var J. A. Struck, og der var altså tale om den til Amerika
bortrømte Lefflands fallerede tømmerhandel, hvilket må siges at være
udtryk for skæbnens lunefulde ironi. M ed erfaring fra rollen som speku
lant og bygmester i Vedbæk gik Captyn ind i sognerådsarbejdet, og da han
i 19 0 1 blev sognerådsformand, var mulighederne tilsyneladende uanede.
Landsognet skulle omformes til et moderne, bymæssigt bebygget sogn.
Egnens tre stråtækte landsbyskoler blev erstattet af tre røde murstensskoler 19 0 1-19 0 3 . Den første, der faldt var den gamle skole i Nærum i for
bindelse med Johan Jensens afgang i 19 0 1. Og i 1904 åbnede man nok så
væsentligt dørene til kommunens første rådhus.58 Repræsentanten for det
»ny« forstads-borgerskab Cornelius Captyn, kunne velfortjent afholde
sit sølvbryllup under stor hyldest og offentlig bevågenhed. M en ballet i
borgerskabet blev efterfulgt af interessante tiltag: Ved årsskiftet 1905-06
valgte Captyn at følge egnens udvandrer-tradition. M ere vidtløftig end
Carl Julius Leffland var han. Ved sin »udvandring« medbragte han såle
des ikke blot kommunens totale kassebeholdning, men også en yngre
bakkesangerinde, Johanne Clausen.
Ved sognerådets første møde i januar 1906 måtte næstformanden
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Udsnit af sognerådsprotokollen fra Søllerød 10. januar 1906 med den mageløse
formulering: »... da den tidligere Formand i Sogneraadet Tømmerhandler Cornelius
Captyn a f Vedbæk er bortrømt med størstedelen a f Kommunens kontante Kassebehold
ning, maa han betragtes som værende udtradt a f Sogneraadet...« M an bemærker, at
sognerådet afventer en »ministeriel resolution« vedr. et eventuelt nyvalg. Det er
som om man har hørt noget lignende ffa et a f Søllerøds nordvestlige nabosogne
for ganske nylig. - H istorien gentager sig - og jo, man kan (forsøge) at lære af
historien.
(By)

Rimet a f
kommunekassen

skarpsindigt konstatere og lade føre til protokols: »at da den tidligere For
mand i Sogneraadet, Tømmerhandler Cornelius Captyn a f Vedbæk er bortrømt
med størstedelen a f Kommunens kontante Kassebeholdning, maa han betragtes
som værende udtraadt a f Sogneraadet«.59 Den 50 år gamle Captyn og varie
tésangerinde Clausen på 27 findes selvsagt ikke i udvandringsprotokollerne. Alligevel lykkedes det at opspore udvandrerparret i Montevideo i
Uruguay. Captyn blev arresteret i Buenos Aires i Argentina, mens Johan
ne Clausen, da midlerne slap op, vendte hjem og blev anholdt på Svend
borg Badehotel.60 Parret blev idømt fængselsstraffe i Danmark. Man kan
vel tillade sig at konkludere, at de på deres egen vis sætter et markant
punktum for den del af Søllerøds udvandringshistorie, der tilhører 1800tallets traditioner.

SA M M EN FA TN IN G

Traditioner og familiebånd væver sig ind i hinanden, når man studerer
udvandringsprocessen fra et dansk landsogn. Udvandrernes breve hjem
rummer ikke hele sandheden, men de giver et psykologisk, privat øje
bliksbillede af de skæbner, der formede det moderne rastløse Amerika.
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Robuste og rastløse

I »Drømmen om Amerika« peger Erik Helmer Pedersen på, at udvandringshistoriens forskellige faser modsvares af forskellige udvandrerty
per.61 De foregående sider har vist, at sådan forholder det sig også i Søl
lerød. Det begynder med de robuste pionerer: Sømanden fra Vedbæk og
håndværkersønnerne fra Nærum, enlige, unge mænd, der af forskellige
grunde landede i Amerika. Robuste og modige var også arbejderne fra
Skodsborg og Holte, der i masseudvandringens første fase var med til at
grundlægge den første danske koloni i Canada med deres i Danmark hen
tede koner og børn. Herefter fulgte i næste fase omkring 1880 de mere
rastløse og utilpassede fra et landsogn i langsom forandring: De veludru
stede lærersønner fra Nærum, der for flertallets vedkommende havnede
i de amerikanske byer, mens den tilsyneladende bedst uddannede slog sig
igennem blandt de danske i N ew Denmark. T il sidst kom svindlerne og
platuglerne fra et landbosamfund i opbrud og omformning. Kan hænde at
billedet er forenklet. O g Thora Lorentsen var da heller ikke nogen svind-

Han kom ikke afsted:
Smedesvend Jens Peter
Johansen, søn a f Sophia
Andersen fra Nærum,
fotograferet »i tjene
sten« på H olm en den
3 1. marts 1875. Skønt
han havde lyst til at
følge sine morbrødre til
Amerika, valgte han
efter endt tjeneste at
blive i Danmark. Hans
dagbog er bevaret i
Byhistorisk Arkiv Søllerød Museum.

(By)
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ler. Hun var blot fortabt i en fremmed verden fjernt fra det Nærum, hun
var så rodfæstet i.
Der er en verden til forskel på Johan Jensens lyse, optimistiske beskri
velse aflivet blandt Nærumudvandrerne i U SA og Thora Lorentsen sorte
syn på tilværelsen i skoven. Lærer Jensen beretter om fremgang og vel
stand, trods det hårde slid. Thora fortæller om ensomhed og hjemvé. N u
skulle Jensen godt nok tilbage til Danmark; men derfor kunne han jo godt
have oplevet andet end succeshistorier på sin rejse blandt slægt og venner
i Amerika. Forskellen ligger på det individuelle, psykologiske plan - og på
de øjne, der ser d e t ... O g der var sikkert mange i. generationsudvandrere
- vi har mødt nogle af dem - der med Thora kunne istemme »men Dan
mark bliver det aldrig«. D er er altid en pris at betale for at bryde op fra
vante omgivelser. Ikke mindst savnet af de kendte rammer i sognet, savnet
af familien og den sociale tryghed i den hektiske amerikanske smeltedigel.
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Den poetiske skolelærer
Nicolai Emil Petersen,
lærer ved Søllerød Skole fra 1875 til 1888
A f Torsten Søgaard

En a f de mere farverige personer i Søllerød i anden halvdel a f 1800-tallet var
skolelæreren i Søllerød Skole, Nicolai Em il Petersen (1843- 1888). Ved siden a f
sin lærergerning optrådte han som lejlighedsdigter, forfatter, botaniker, organist
og kirkesanger. Den festlige skolelærer nød stor popularitet blandt Søllerødegnens
børn og voksne, måske lige med undtagelse a f den alv orsfulde pastor Wedel. På de
følgende sider skildres Nicolai Em il Petersen med hovedvægt på hans poetiske
»raptus«.
Forfatteren er født i 1947 og bosat i Trørød siden 19 81. Han er musiker og
cand. mag. ijj'ansk og musik. Torsten Søgaard har tidligere skrevet fire afhand
linger i Søllerødbogen: »Attemosevej 33« (1995), »Axel Grandjean« (1998,),
»Jenny Blicher-Clausen, præstefrue i Søllerød« (2000) og »Breve fra 1800 tal
let, J.P E . Hartmann og hans familie i Søllerød og Nærum« (2003J.

Skolelærersønnen

På Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune er bevaret en stor samling
dokumenter fra skolelærer N icolai Em il Petersen: private breve, digte og
rim, manuskripter og mindre litterære produktioner m.v. Det er gennem
disse »førstehåndskilder«, at vi kan forsøge at danne os et billede af hans
enestående personlighed.1
Nicolai Em il Petersen blev født på Søllerød Skole den 3. april 1843.
Han var den sjette i en børneflok på otte. Hans far, Josias Petersen (18031888) var skolelærer i Søllerød i 44 år, fra 1829 til 18 7 3.2 Hans mor,
Dorothea (1805-1856) døde efter hård sygdom, da N icolai Em il var 13 år
gammel.
Familien boede i Søllerøds gamle fattighus, som Josias havde købt i
1 840, efter at fattighuset var blevet erstattet af det nye »Drewsens H ospi
tal« på Søbakkevej ved Søllerød Sø. D et gamle fattighus lå sammen med
den stråtækte skole mellem kirken, Mothsgården og gadekæret. Skole
bygningen hed oprindelig »Skovridergården«.
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H er ses blot et lille
udvalg af Nicolai
Emils mange breve,
rim, digte og små
litterære værker på
Byhistorisk Arkiv.

Forældrelos.

PÅ J O N S T R U P S E M I N A R I U M

Botanikeren

Nicolai Emil kom på skolelærerseminarium i Jonstrup i 1859. På Jonstrup
Seminarium var der to lærere, som havde særlig stor betydning for hans
videre udvikling: musiklæreren, komponisten og violinisten Carl M or
tensen (1832-189 3) og den landskendte botaniker Hans Mortensen (18251908).3 I Johan Langes store værk »Haandbog i den danske Flora« fremhæ
ves Nicolai Emil Petersen »som Finder a f en a f de sjældneste Planter i den
danske Flora, nemlig Alpe-Melbærriset fi-a Dejbjerg Lyng ved Ringkøping«.4
En notits der tyder på, at Nicolai Emil Petersen i sin studietid har fulgt sin
botaniserende seminarielærer på en »opdagelsesrejse« til Vestjylland.
Fra sin tidligste ungdom var han også lidenskabeligt interesseret i dan
ske folkesange, sanglege, remser, børnerim og folkedanse, og han stod i
forbindelse med den kendte komponist A.P. Berggren (18 0 1-18 8 0 ), til
hvem han optegnede meget af det materiale, han fandt.5 I Nicolai Emil
Petersens privatarkiv er desuden bevaret ca. 40 danske stile, som han
skrev i sin studietid på Jonstrup.
I 1862, efter tre år på Jonstrup, kunne han 19 år gammel afslutte sin
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N icolai Em il Petersen
som konfirmand i 1857
Kun 14 år, men fuld af
optimisme og livsmod.
Efter originalt
Daguerrotypi i Byhist.

uddannelse. I forbindelse med hans afgangseksamen i juni 1862 anslås der
en yderst humoristisk tone i et dokument udfærdiget af hans studiekam
merater: »Nicolai Em il Petersen har i tre A ar opholdt sig på Jonstrups kgl.
Skolelærerseminarium ikke alene a f Professorens, men ogsaa a f sine Kammera
ters Naade, og har erhvervet sig fornøden Dygtighed, i hvad der ogsaa fører til
at bestyre et Skolelærerembede. Ved den i dag afholdte Dimissionsexamen er der
tilkjendt ham følgende Specialekarakterer: M G , G , T G , U G i Selskabelig
Gemytlighed, Soldefærdighed, Rævefærdighed, Tobaksrygning, Kortspil, Dands,
Sovefærdighed, Kaffedrikning, Pedanteri, Lapseri, Courmageri, Støvlemageri,
Slagsmaal, Magelighed, Opposition. Den deraf uddragne Hovedkarakter er
»Meget duelig«. Regentsen den 3.Ju n i 1862.«

D E N UNGE SK O LE LÆ RE R

1 1868, seks år efter sin lærereksamen, blev N icolai Emil Petersen knyttet
til Søllerød Skole for at hjælpe sin aldrende far. I de foregående år, fra
1862 til 1868, har vi ikke megen viden om hans færden. I »en Række Aar«
var han huslærer på Holtegaard for G rev Frederik G . Rnuth (18 16 55

Nicolai Emil 1864,
måske på sin 2 1 års fød
selsdag. To år tidligere
blev han færdiguddannet som lærer, og han
skulle snart være hus
lærer hos grev Knuth
på Holtegaard.

Huslærer

1886).6 Knuth ejede Laurids de Thurahs gamle landsted fra 1866 til
18 7 2 .7 En del tyder på, at den unge N icolai Emil også virkede som hus
lærer på forskellige herregårde. I hvert fald havde han senere kontakt til
velstående, adelige kredse, som han korresponderede med og modtog
smukke gaver fra i forbindelse med sit bryllup i 1875 (Jf. s. 66).
Nicolai Emil Petersen var digterisk og musikalsk begavet. Fra 1869
stammer det første af hans bevarede digte. De 36 verslinier har en alvorlig
tone, der vidner om en dybtfølt kristentro - her blot et uddrag:
»Frygt ej, hvad Tale I høre skal

Frygt ej fo r Mørkets Magter

Det skal på Timen J e r gives.

Thi Troen bær paa sin Pande en Ring

Guds Aand vil have sin Himmelsal

Som bryder de stærkeste Vagter...

A t Eders Tunger oplives
Og hvor i Livet I kastes omkring

Og tro ej Guds Aand er veget fr a Jo rd
Den kommer hver Dag og Time
Den kommer, Syd, den kommer, Nord,
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J e g er i Nød, som en M and i en Baad

Han vinker hid mod dens Stavn:

Der tumler på vildene Hav

Hans Sorg er slukket, hans Øje leer:

Han arbejder kjækt, ban kjæmper imod

Den fører ham sikken i Havn

A t døe i den skummende Grav.

O Christus, Du er den Snekke lig

Da kommer en Seiler, han strax den seer

Dufi-elserfi-a Storm og fr a Død
Lær mig da at smile freidigt til Dig
Og hjælp mig; thi je g er i Nød!«

Pastor Wedels
udtalelse

I 1870 var der 1 1 7 elever på Søllerød Skole. Fra samme år findes en ud
talelse fra præsten i Søllerød, Frants Wedel (1826-1906), om den unge
hjælpelærer Nicolai Em il Petersens undervisning: »Børnene viste Lyst til
Skolen og aflade meget godt Vidnesbyrd og Flid. Lærer Petersen Ju n . er meget
ivrig og har i glædelig Grad hjulpet Skolen ivejret. Fortjenstfuld er hans Inter
essefo r Folkeviser, a f hvilke han her paa Egnen har fundet flere. Børnene hænger
ved ham med Kjærlighed. Ved Kathekisationen brugte han i sin Iver fo r Tydelig
hed en Deel mindre passende Udtryk.« Aret efter, i 18 7 1, skærpes tonen hos
Wedel: »7 Kathekisationen stræbte Læreren fo r meget efter Tydelighed, hvo?~ved
han oftere blev lidt plump. «8

Søllerød gamle skole i 1868. Den lå mellem Mothsgården, kirken og gadekæret,
til højre for den nuværende indgang til Søllerød Museum. H uset havde fungeret
som skole siden 1820 og blev revet ned i 1884.
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Josias Petersen
(1803-88), lærer i Sollerød Skole 1829 -73. N i
colai Em ils far var fami
liens overhoved. Hans
børnebørn havde re
spekt for ham, men
syntes, at han var
streng. Efter i sine
yngre år at have været
en god skolelærer, gik
det noget ned ad bakke
i de senere år, og det
var en lettelse for ham,
da hans søn trådte til
som hjælpelærer.

Mange gøremål

På den tid havde skolelæreren også kirkelige opgaver som sang og or
gelspil. Desuden skulle han varetage bogudlån fra sognebogssamlingen,
som befandt sig på skolen: bogindkøb, katalogisering, regnskab og admi
nistration.9 De mange gøremål til trods fandt N icolai Emil Petersens
også plads til at tage sig af børnene efter skoletid. Som han selv skrev,
agtede han at »gøre Forsøg på at opøve den opvoksende Slægt i Husflidsarbejde«. T il dette formål bidrog Sognerådet med 25 rigsdaler fra kommu
nekassen. Undervisningen foregik i nogle eftermiddagstimer, og der var
tale om forskellige former for håndarbejde som udskæring i træ, papar
bejde, kurvefletning etc. Børnene var tilsyneladende meget interesserede
og hans slojdelever viste snart deres færdigheder, lige fra at snitte en tøj
repæl til at forfærdige et helt møblement. Ved siden af sløjdundervisnin
gen tilbød Nicolai Em il egnens konfirmerede ungdom at komme til ham
søndag eftermiddag for at lære nyttige ting, som senere i livet kunne være
dem til gavn. Fra Sognerådet fik han stor ros for sine energiske aktiviteter.
Nicolai Emils fader Josias Petersen fyldte 70 i januar 18 73, og samme
år søgte den gamle skolelærer sin afsked efter pres fra skolekommissio
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Brevene

nen.m Hans søn og hjælpelærer blev straks konstitueret, og fra sommeren
1873 var Nicolai Emil Petersen enerådende på Søllerød Skole - nye tider
var på vej.
Fra 1873 er bevaret et privat brev, skrevet til hans lillesøster, den 8. og
sidste i Josias Petersens børneflok, Hansine Christine Ottemine Petersen.
Brevet er en fødselsdagshilsen til søsteren, som var født 29. april 1847.
Hun var to år tidligere, i 18 7 1, blevet gift med skolelærer Christian Fre
derik Nielsen (18 4 7 -19 14 ) og boede nu i Lyngby pr. Grenå. Inden hun
blev gift, havde hun passet huset i Søllerød for sin gamle fader, enkeman
den Josias, og sin fire år ældre storebror, N icolai Emil. Fødselsdagsbrevet
viser brevskriveren fra den mere løsslupne side med et sprudlende humør
og en grænseløs sproglig fantasi - og man bemærker, at brevet er skrevet
året efter »Slaget på Fælleden« hvor socialisterne for alvor gjorde sig
bemærket i Danm ark.'1
Søllerød pr. Holte 25. A pril 18 73.
Kjæreste Søster!
Lad mig i god Tid sætte ?nig til at skrive fo r at dette mageløse Brev ikke skal
komme sine 24 Timer bagefter, at det vil tabe Førstegrøden afFødselsdagsduften;
thi man er i Kulør, man er oprømt, man er glad paa sin Fødselsfest, man er Dagen efter - kedelig, gnaven og under Hovedskallen banker Tømmermændenes Øxer og den Slags Arbejdere er ikke Medlem a f Internationale, hvoifor
»Skruer« er yderst sjældne og Arbejdsnedlæggelse finder næsten aldrig Sted. Det
var Indledningen - den var Vrøvl, men det erjegselv, derfor maa den ligne mig,
nu kommer Indholdet: Sammenhold Kirkebogen med Almanakken, saa vil det
vise sig, at i A ar et 1847, Anno Domini, den 2 9. A pril medens Klokkerne rin
gede, Kanonerne tordnede, Raketterne knaldede og Hurraerne lød, at en sund og
velskabt Pige sang sin første Arie. Dengang havde hverken hun eller hendes
Omgivelser Anelse om, at hun engang skulle optræde i uforlovet Tilstand som
Hørsholms Rachel og i gift som, Lyngby pr. Grenaas Primadonna.11 Endnu min
dre drømte noget levende Væsen om, at hun skulle producere sig i en mageløs
Dobbeltkvaitet i Søllerød Kirke, hvor hun skidle synge Sopranstemmen sammen
med Fru Wedelfødt Hartmann [Søllerøds præstefrue], medens en a f Danmarks
mest lovende yngre Genier [brevskriveren selv] akkompagnerede paa Orglet og
leverede en Compagni: Englesang med Harpeklang, og Folk hørte derpaa med
Heroisme, uden at faa Mavepine, ja endog uden at skjære Ansigter, hvilket var
en betydelig Kompliment.
... Je g føler mig særdeles tiltalt og henrevet a f at den Lykke er vederfaret
mig, at have en Søster, som idet hun viste sig fo r Verden, gjorde hun det med
Furore, og senere har det vel ikke været i Aftagende, men i Tiltagende indtil det
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Første side af det glade
og fantasifulde brev til
hans fire år yngre lille
søster Ottemine skrevet
den 25. april 1873 i Søl
lerød. H un havde også
et stort talent for sang
og teater og gjorde lyk
ke på Hørsholm Teater.
Hun boede nu i Lyngby
ved Grenå, hvor hun
året forinden var blevet
gift med en - skole
lærer!
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kulminerede i et eller andet abekatteagtigt Stykke på den friherrelige Scene i
Lyngby pr. Grenaa. J a er det ikke, somje g siger: kommen i Vaasehjørnet er det
en uophørligt, .sig íto/íe gentagene og bestandig tilbagevendende Vrøvlemølle,
hvis Varer uden at have mindste Forbindelse med Kolindsunds Udtørring eller
andre ligesaa givtige og rentable Foretagener udaf Aktiespekulationen, dog mu
ligvis kan afsættes i en videre Kreds ogfinde Kunder helt over paa den anden Side
a f Søllerød Sø.
Men fo r at komme til Sagen, hvad er det da, som har inspireret mig, hvad er
Grunden til dettte foifærdelige Ordskvalder, som, for at tale med Socialisternes
Ord - en Draabe til og det til Randen fyldte Bæger flyder over - j a nu skaljeg
ogsaa til at lade det flyde fra mig, nemlig Hovedindholdet, det bedste a f det jeg
endnu ikke har skrevet, nemlig min til Dig dybt følte, velmente, og fra det
inderste Hjerte fremkomne, lige saa smagfuldt fremsat som, virkelig taktfuldt
nedskrevet - inderlige Lykønskning i Anledning a f den 29. April 1873...
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Nicolai Em il 1870,
27 år gammel. Han var
da hjælpelærer hos sin
far på Søllerød skole.
Desuden dyrkede han
med lidenskab alle sine
interesser: botanik, sang
og musik samt at skrive
rim og digte. Han var
populær blandt alle og
ikke mindst var han
»damernes ven.«

Rimbreve

Fra 1874 og frem findes bevaret en mængde lange, festlige rimbreve af
Nicolai Em il Petersen: De fleste er skrevet til familien. Brevenes stil,
indhold og sproglige kvalitet ligger langt over almindelige lejlighedssange - og den livsglade og humørfyldte skolelærer må have været et værdsat
midtpunkt for familiefester og baller.
E t rimbrev fra 1874 er stilet til »T il Broder Theodors Børn i Lyngby«
(Kongens Lyngby denne gang). Brevet giver et fint billede af familiens
sociale liv ved siden af skolen. Rimbrevet er en invitation til en søndagsfrokost i Søllerød.'3
Lille Allan, sig til Moder:

N aar I saa til Brede iler

J e g paa Søndag gaar min Vej,

Vil I sikkert møde mig

J e g tilligemed min Broder

D er vi paa en Bænk os hviler

(Fader nappe siger Nej) ...

Allesammen sødelig.
Men imidlertid Marie

Kjare Moder, til os skriver

H ar anrettet Middagsbord

Onkel Nicolai et Brev,

J e g vil Eder ej fortie

Flvori v i indbudte bliver

Retterne med et Par Ord:

Vil du høre, hvad han skrev:

Risengrød fo r mine Gjæster

Søde, kjære Børn derhenne,

Lavet uden Kogebog

N u er Dagen dejlig lang.

Den er kogt paa Numper, Rester

N u i Eders Skridt maa rende

A f de Ris je g sønderslog

Flen til Søllerød engang ...

Paa de Skolebørn saa slemme ...
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Vi e?i Høne, god og agtet,

Og, hvad der er mest mærkværdig,

Den til Eftermad skal være

A t saa dejlig den slog til.

For den hele kjære Flok

Derpaa løber vi og leger:

Tror I ikke nok, I Kjære,

Kryb i Skjul og Tampen brænd...

A t der bliver mer end nok
Vin til Maden skal der vanke

Saa til Aften Te vi drikke, ...

Ellers maa a f Tørst man dø ...

N u afsted med raske Skridt

Nu er v i med Maden færdig,

Masse Folk, der skal afsted

Den er spist i største II

Gudskelov, der kommer Toget...

Til Stationen! Hvilken broget

Frydenlund

Nicolai Emil Petersens gode kontakter til datidens »bedre kredse« førte
til, at julen 18 7 4 -18 7 5 blev tilbragt på godset Frydenlund, der da var ejet
af den hovedrige apotekerdatter, frøken Karen Gertrudine Charlotte Rieffestahl (18 0 0 -18 75).14 I januar 1875 formulerede skolelærer Petersen sin
tak i et langt »Rim brev til Frøken Riffestahl efter at have tilln-agt en Juleferie
på Fiydenlund«. Fler citeres blot nogle få linier:
N u sidderje g i Kirken flot

»G id at den kjære, gamle Frue

Og mine Haandled har det godt.

M aa kunde vandre fr a sin Stue

Og Orgelets Toner bruse frem ...

Til andre Værelser omkring
Selv om bun ej gjør store Spring
Og lange rejser vidt om L a n d ...

Frøken Rieffesthal, der havde ejet Frydenlund siden 1844, døde få måne
der senere, i maj 1875. De sidste vers i rimbrevet antyder, at hun allerede
var svagelig under Nicolai Emils juleophold på godset.

F A S T A N S Æ T T E L S E PÅ SØ L LE RØ D SKOLE

Aret 1875 blev et stort år i den 32-årige Nicolai Emil Petersens liv. Et
brev fra biskop Martensen af 5. maj 1875 udnævnte ham til skolelærer ved
Søllerød Skole samt kirkesanger ved Søllerød Kirke. Efter faderens af
gang var det Søllerød Sogneråd, der indstillede Nicolai Em il til embedet.
I et brev af 20. april 1875 stilet til Sognerådet skriver Nicolai Emil: »Da
Søllerød Sogneraad har tilskrevet mig d. 16. A pril d.A., at je g er indstillet til
Besættelse a f det ledige Embede i Søllerød, samt opgivet Embedets Indtægter med
Forespørgsel om, je g attraar Skolelærerembedet i Søllerød med de nævnte Ind
tægter - skalje g hertil svare, idetje g bringer Sogneraadet min Tak, fordi det har
anset mig værdig til denne Stilling: A t det er mit højeste Ønske at forblive i

i875> det år hvor N icolai Em il blev ansat som lærer ved Søllerød Skole. Skolebygningen fra 1868 er let
at genkende. Fotografen står med ryggen til kroen og gadekæret. N icolai Em il trivedes altid godt med
sine elever og de »hang ved ham med karlighed«.

Lærerlønnen

Søllerød Skole, og er je g tilfreds med de a f Sogneraadet opgivne Indtægter«.'5
Skolelærerlønnen var ikke særlig stor. Lønnen blev indtil møntrefor
men, som netop fandt sted i 1875, udbetalt i rigsdaler. Dertil kom fribolig
med en tilhørende lille jordlod. Desuden gaves »skolepenge«, som var et
beskedent tillæg pr. elev, og løn for arbejdet som kirkesanger. En del af
skolelærerlønnen havde op til Nicolai Emil Petersens tid bestået af for
skellige naturalier: N ogle tønder rug og byg samt nogle læs hø og halm og
dertil brænde. En sidste indtægt kom fra befolkningen. Enten som gaver
(naturalier eller penge) fra børnenes forældre eller offerydelser og »acci63
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denser«. Offerydelser var pengegaver fra menigheden ved højtiderne, og
accidenser var engangsbeløb ved kirkelige handlinger som dåb, bryllup
og begravelser. Begge disse ydelser, der var indført i gammel tid, var ef
terhånden blevet utidssvarende. De blev dog først afskaffet ved lov i hen
holdsvis 1889 og 1 9 1 3 .16 Nicolai Emil Petersen levede i en overgangstid,
og han selv symboliserede på mange måder nye tider med mere moderne
pædagogik i den utidssvarende stråtækte landsbyskole. Skolen skulle være
til »for barnets skyld«.'7 N icolai Em il Petersen var givetvis den rette til
hvervet. Det legende, musiske og poetiske menneske forstod til fulde de
nye krav til skolelæreren som varetager a f børnenes tarv og fremtid. N icolai Emil Petersen blev fastansat, netop det år H. C. Andersen døde. Der
er ikke megen tvivl om, at Søllerøds ny skolelærer »kunne sin H. C. An
dersen«, og ganske som sit forbillede var også Nicolai Emil besat af en
»Rimedjævel«, der kom børn og voksne til gode.18

GIFTERMÅL

I sommeren 1875 blev N icolai Em il Petersen forlovet, og sidst på året
blev han gift med den 22-årige Julie Johanne Vilhelmine Olsen (18 531937). Den ti år yngre Julie Johanne var datter af urtekræmmer Christof
fer Schøller Olsen, og familien boede på Suhmsminde i Øverød, men

Ju lie Johanne som
18 årig i 18 7 1. Hendes
familie var flyttet til
Øverød året før. Hun
var ti år yngre end sin
kommende husbond
N icolai Emil. Hun be
sad et stort talent for
sang og skuespil, men
hendes fader forbød
hende enhver tanke om
at gå den vej. I stedet
var hun i Amerika et
helt år hos noget af
faderens familie.
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Forlovelsen

kom oprindelig fra Christianshavn. Hun var nr. seks i en børneflok på ni,
så både brud og brudgom var vant til store familier.
I anledning af forlovelsen modtog Nicolai Emil et brev fra en af sine
gode venner. D et er dateret 23. september 1875:
Kjære Ven!
Modtag min hjerteligste Lykønskning i Anledning a f Din Forlovelse. Gerne
havdeje g villet overbringe D ig den mundtlig, men som Du ved, raaderjeg ikke
over Tiden, hvorimod den har uindskrænket Herredømme over mig, je g var
derfor bange for, at det vilde vare forlænge fø r je g fik Tid til at »svippe« til
Søllerød, hvorfor je g foreløbig v il stikke denne Lap Papir. - Forresten kan Du
tro, at det varer ikke længe, fø r Du seer mig »trine« ind ad Døren, thije g længes
nederhendrægteligen efter at see Din Udkaarede - je g haaber nemlig at det nu
ikke gaar ligedan med Originalen som det gik med Copien, sidstje g var hos Dig;
Du husker nok da Du havde kastet Billedet bort? - A k ja ! Så ere da de dejlige
Ungkarledage forsvundne fo r D it Vedkommende, og man tør derfor heller ikke
mere komme ud til D ig med den Beslutning, at man ikke igen forlader Dig, fø r
Huset har været sat på den anden Ende et Par Gange, naa, det skalje g endda
ogsaafinde mig i, naar Du v il love mig, at Du, fordi Du nu erforsørget, forlovet
og hjemfaren, ikke aldeles v il slaa Haanden a f mig, stakkels Fyr, der rim eligvis
endnu i adskillige A ar v il vandre alene omkring og kjede mig her i dette kjedelige
København, uden at have Een til hvem man kan helde sit Hoved. Fremdeles maa
Du love mig, at Du v il bringe Din Forlovede min Hilsen og Lykønskning og
foreløbig sige hende at jeg, naar je g engang i Tiden har den Fomøielse at lære
hende at kjende, nok skalfortælle hende hvad Du i Virkeligheden erfo r en »Don
Johan«. M ed Bevidstheden om, at Du opfylder, hvad je g her har bedt D ig om,
og med Bevidstheden om at Du er knusende gal i Hovedet over alt det Vrøvljeg
her har opvartet med, v il je g slutte »min korte Skrivelse« idet du hilses venligst
fra Din Ven A. Christian Nielsen.
Stilen i dette brev ligner til forveksling den, vi oplevede hos studiekam
meraterne fra Jonstrup i deres spøgefulde afgangsdokument (side 55),
ligesom den også minder om Nicolai Emils egne rimbreve.
I november 1875, en måned inden giftermålet, modtog hans tilkom
mende Julie Johanne sit første rimbrev fra ham, i samme tone, her de
første ti linier:
Til min Forlovede, som tak fo r et tilsendt Tepottelaag,
da je g havde slaaet mit itu.
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M in egen Jom fru Nysselig

Men var endnu a f Søvnen blind;

For den i Morges sendte Pakke,

Da banked‘ sagte det paa Døren,

Som mored 1mig saa gyselig

Og Sankte Jørgen træder ind:

Je g havde aabnet mine Øren,

»Værsko her er en lille Pakke!« ...

Dagen før brylluppet modtog han et brev fra en ven på Kongens Nytorv.
Brevskriveren, G rev Moltke, er en anden af Søllerødskolelærerens be
kendtskaber fra ungdomstiden som huslærer. Lykønskningsbrevet er da
teret den 28. december 1875:
Kjære H err Petersen!
Je g sender Dem min Moders og mine bedste Ønsker til Deres Bryllup og haaber
at Guds Velsignelse v il være med Dem Begge. M in Moder er desværre ikke rigtig
rask, ellers vilde hun saa gjerne have skrevet Dem selv og De ved med vor
levende Interesse M oder altid følger Dem. Vi tillade os at tilsende Dem nogle
Smaating til velvillig Erindring, fi-a Moder en Platmenage ogfra mig en Brød
kurv og haaber, at De v il tage dem venlig imod. Gjentagende mine bedste Øn
sker er je g med største Højagtelse forbindligst A . Moltke.
Bryllup

Brylluppet fandt sted i Søllerød Kirke den 30. december 1875. Dagen
derpå fortalte hans far Josias Petersen om festen i et brev til den yngste
datter Ottemine i Lyngby ved Grenå:
Kjære jydske Børn!
Tak fo r det gamle A ar og godt Helbred og Lykke i det nye ønsker Bedstefader
Eder A lle ... Nu kommer Rosinen i Pølseenden. I gaarden 30. thi det blev opsat,
holdt din lille, store Broder Bryllup i Søllerød Kirke Kl. 5 V2 med Lysja [bruden
Ju lie Johanne]. Kirken var nydelig, og saa mange Mennesker, som den kunde
rumme, om det saa var Stamherren fra Frydenlund [kammerherre Ludvig
Castenskiold]... T il Gildet... vare 8 tilbords, Forældrene, 5 Søstre, Brudeparret
og min Højhed. Fik først, da vi kom fra Kirke, thi det var koldt i Kirken, i
Øverød en varm Kop The, som gjorde godt, dernæst til Aften Skinke med Blomkaal, Andesteg med Kompot, saa Krandsekage og Portvin. Kl. 8 V2 kom Olsens
Wienervogn fra Lyngby, thi den havde kjørt med Bruden til Kirke, og saa kjørte
vi alle 4 til Øverød, og Brudeparret kjørte Hjem til Søllerød...
A f Presenter var 1 Sølv Platemenage med Glas fra Grevinde Moltke, fra
Broderen Grev Moltke en pletteret Brødbakke med Laag, fra Grev Knuth 12
par forgyldte Kopper... et Etui med 2 Spiseskeer a f Sølv med Navn... en Bræn
dekasse med Laag... en Osteklokke... en Dug... en mindre Potageske til Jordbær
a f Sølv ...
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1 4 BØRN

Nicolai Em il og Julie Johannes ægteskab blev tilsyneladende meget lyk
keligt, men kortvarigt, idet Nicolai Em il døde den 3 1. juli 1888 en måned
efter deres kobberbryllup. I de knap 13 år, de var gift, var hun gravid 13
gange og fødte 14 børn! Den sidste graviditet var med tvillinger, og disse
to børn blev først født i december 1888, 4 måneder efter faderens død.
Den ene af tvillingerne døde kun fire uger efter fødselen, mens den anden
døde 12 år gammel i år 1900. A f de 12 foregående børn døde tre inden det
første år (nr. 2, 3, og 6). A f de 14 børn nåede således kun 9 voksenalder,
men flere af dem opnåede modsat deres fader en meget høj alder.'9
H er følger navne og årstal på alle 14 børn:
14 børn
18 7 6 -18 8 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .

Dorthea Marguerite Malvina (15. oktober 1876 - 1967).
Gudrun, født 3. oktober 1877 og død efter 25 dage.
Herman, født 30. maj 1878 og død efter få timer.
Ernst Nikolaj (4. juni 1879 - 1963).
Gudrun Johanne (25. september 1880 - 1980).
Harriet, født 4. september 18 8 1 og død 25. april 1882.
Herman Johannes (8. september 1882 - 1963).
Agnete (28. juli 1883 -?)
Ellen (1. august 1884 - 1967).
H arry Constantin (8. oktober 1885 - 1950).
Bodil Eveline (14. november 1886 -?)
Agnes Emilie (26. oktober 1887 - 1953).
& 14. Laura og Valborg, tvillingepar født 5. december 1888. Laura
døde en måned senere. Valborg døde i 1900 som 12 årig.20

D A G LIG D A G E N S E T G ENNEM R IM B R E V E N E

Nicolai Em il Petersen fortsatte efter sit bryllup med at skrive rimbreve til
sin familie. H er nogle eksempler: I marts 1876 modtog hans svigerinde,
Julie Johannes to år ældre storesøster, Laura Olsen, sit første brev. Det er
en invitation til at komme på landet, og brevets stil afspejler deres sam
menhold og et godt og venskabeligt familieliv:
Kjære Laura - Du må sande -

Thi hun længes - tænk den N ar!

lig nu være sød og rar,

Efter rigtig snart at skue

Skal je g sige fi'a Johanne;

D it velsignede Gejyær
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H er i vores simple Stue,

Tag paa Søndag saa afsted

Hvis Du ej er altfor sær,

Ud til Søllerød, Du Søde

Og har megen Hovedpine

Helst da med det første Tog;

Efter sidste Søndags Spænd,

Vi ved Holte skulle møde

Hvor Du drak de mange Vine;

D ig - du Kjære, gamle Skrog!

(Thi det giver Tømmermænd).

Derpaa vi til Skolen traver...

A t Du mange Glas har drukket,
H ar v i jo Elfaring for,
Og da Snapse Du har stukket
Ud - j a deres Tal er stor!...

En måned senere, i april 1876, sendte han et rimbrev til sin svoger, gros
serer J.V . Linek i København, hvor han på samme humoristiske måde
opfordrede denne til at skaffe billetter, så familien sammen kunne komme
på Casino og se teaterstykket Jorden rundt i 80 dage2' :
Da je g paa Søndag er f r i

Og lige til Casino.

For Skolen vil je g gjærne

Det Stykke skal nok være sundt

Besøge dig og saa skal v i

Og skal nok ret behage.

Nok biyde lidt vor Hjei~ne

J e g mener: Jorden der gaar rundt

For rigtig da at more os ...

i firsindstyve Dage.
En Bøn til dig je g har saa stor:
Vil du Billetter tage;
Thi komme - og staa udenfor
Var meget at beklage.

Fødselsdagsrim

Hans hustru Julie Johanne var født den 1. maj, og på denne dato fik hun
hvert eneste år et kærligt brev fra sin ægtemand:
Til min Hustru paa hendes treogtyvende Fødselsdag 1. M aj 1876.
M in elskte Hustru på din Aarsdags Morgen
Je g ønsker dig tillykke ret - og H eld ...

Da deres første barn, datteren Dorthea Marguerite Malvina, var kommet
til verden 15. oktober 1876, lod den stolte fader de følgende rimbreve
være skrevet i hendes navn:
Til Mama paa hendes Fødselsdag 1. M aj 1877.
M in Fader ogje g vi har aftalt det sammen
A t skjænke dig noget du gjerne vil hale ...
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Året 1878. Julie
Johanne, 25 år, med
deres første barn
Dorthea Marguerite
Malvina på to år. Denne
kom sidenhen til at bo
det meste a f sit voksen
liv i Amerika. Hendes
erindringer, som op
bevares på Søllerød
Museum, giver værdi
fulde oplysninger om
tiden i Søllerød.

Forsmaa derfor ej denne simple Jaquette
Den erfi-a din M and og den lille Margrethe.

25. juli 1877 til J.V. Linek, den lille Dortheas onkel:
M in dyrebare Onkel,

A lt maa je g Brevet slutte

Skjøndt min Forstand er dunkel

A lt maa je g Brevet slutte

Og ikke meget rig -

Husk paa - je g lille Putte,

J e g dog mig her tillader,

Men vent til je g bli‘er stor.

Det ønsket har min Fader,

Saa skal du nok faae Breve,

En Hilsen bringe dig.

Som selv je g til dig skreve
Din egen Gretemor.

Je g er endnu kun lille
Og kan paa Gulv kun trille ...

I oktober 1877 fik tante Mikke en hilsen:
M in gamle Fader siger,

Og det er k lan som Dagen,

A t iblandt alle Piger

A t je g er uopdragen

E r je g en tosset Tøs

Og næsten ryggesløs...
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Ja , dyrebare Tante

Og alle mine Lader -

J e g er en lille Fjante

Og derfor kalder Fader

I Miner, Gang og Sprog

M ig Jom fru Tosseklog.
Din Gretelil.

Dortheas
erindringer

Colorado

Denne første datter, Dorthea, nedskrev mange år senere nogle private
erindringsglimt fra sit spændende liv, og hun glemte ikke sin barndom i
Søllerød.22 Som ung udvandrede hun til Nordamerika, hvor hun boede
det meste af sit liv og derfor skrev sine erindringer på engelsk. Hun er vor
eneste kilde til, hvordan hendes forældre mødtes: Nicolai Emil havde i sin
tid som hjælpelærer to af Julie Johannes brødre som elever i Søllerød
Skole. Han blev et par gange inviteret hjem til forældrene på Suhmsminde i Øverød. H er mødte han Julie Johanne, og parret blev snart forelske
de. De fik dog sjældent lejlighed til at tale sammen alene, da både faderen
og hendes søstre vogtede nidkært på den kønne Julie Johanne. Hun havde
gode evner i sang og skuespil - ganske som Nicolai Emil - og hun kunne
med lidt held være gået teatervejen. M en hendes fader sagde nej og sendte
hende i stedet som en slags trøst til Amerika, hvor en ældre bror var gift
og bosat i Colorado. Hos broderen i Georgetown, Colorado, modtog
hun en skønne dag et brev fra Søllerød - fra Nicolai Em il - der bad hende
komme hjem og gifte sig med ham. Beslutningen blev truffet hurtigt, og
hun anløb København med damperen fra Amerika i sommeren 1875. Få
uger senere blev hun forlovet med skolelæreren i Søllerød.23
Rimbrevene, som hans hustru modtog hvert år på sin fødselsdag den 1.
maj, var enten humoristiske eller indeholdt almindelige, lidt banale be
tragtninger om livet f. eks.:
Og kim den ene Gang man lever Livet,
Den visne Blomst ej blomstre kan igen ...
(1. maj 1876)
Ingen Vandringsmand kan løfte Fremtids dybe Sprog,
lukket fo r hvert jordisk Øje er jo Skjæbnens dunkle B o g...
(1. maj 1880)

E t rimbrev fra den 1. maj 1879 til Julie Johannes 26 års fødselsdag vidner
om hans store kærlighed til hende:

70

H ver eneste år i deres
ægteskab, lige fra 1876
til 1888, m odtogjulie
Johanne et kærligt rim
brev til sin fødselsdag 1.
maj. Det her gengivne
er fra 1879.
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Ind ad Døren træder Fruen

Du mit Hjertes tro Veninde,

For øf « « g om i Stuen,

Tag i Dag mit Ønske med

Finder paa sit Skrivebord

Om Velsignelse og Fred.

Fra sin Husbond et Par Ord:

Du min Glæde, du min Lykke,

Elskte Hustru, bedste Kvinde,

Du er Husets bedste Smykke ...

Fra året 1880 er bevaret en række digte, der ikke var rettet til familien. De
markerer de første skridt mod den senere udgivelse af hans værker: »Lille
Gustas Klage, alle hendes Dukker er syge«, »Snemanden«, »M øllen«, »Smaavers« m.fl. D et er harmløs og humoristisk poesi, præget af Nicolai Emils
livsglæde og humor, f. eks. 2. strofe i »Møllen«-.
Møllen er dog en dejlig Ting

Som holder a f Kringler og Hvede tvebakker,

Takket være dens mange Sving!

Thi Melet kommer jo først fi~a den

J a fo r dens Arbejde alle takker,

Og bringes saa til Bageren hen.
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En af stroferne fra »Smaavers« begynder således:
Hvorledes lille M ille tilbringer Søndag Morgen.
Første bederje g mit Fadei-vor.
Saa fletter Moder pant mit Haar
Og giver mig min smukke Kjole
Ikke den je g gaar med i Skole ...

Den 24. september 1880 igen et rimbrev til svigerinden Laura, der var
blevet forlovet med en Peder Bredahl:
Lille Brev med Posten kommer,

Tante Laura! - hun er fløjet

Ivrig aabne vi da det -

Ud og fanget sig en Han,

Kun et lille Kort det rummer -

Saa har Rygtet dog ikke løjet -

Nej, hvad serje g - det var Ret!

Rygter ofte lyve k a n !...
Og et Ønske vi dig sender:
gid du nu maa Lykken naae ..

En indbydelse til en onkel, om at komme en tur på landet - til Søllerød •
er dateret 3. april 18 8 1 og begynder således:
Fatter med den tykke M ave

A t hun kjønt maa følge med

Kom på Søtidag ud til os.

Ellers lader aldrig mere

De har vist de M ad kan lave

Hende je g i Ro og Fred.

Til at byde Vejret Trods.

Ogsaa Moster Thea - gamle

Vi har ikke set Dem længe

Rad - skal hale lidt Landsbyluft.

Hist i Deres mørke Bur.

Bort med Byens ækle vamle! ...

Og vi mene De kan trænge

Kom saa ud og tag tiltakke

Til en Foraars - Luftningstur.

M ed en Snaps og en Bid Brød

Sig til Tante Anna, Kjære,

I den gode gamle Brakke
Skolen udi Søllerød.

På dagen, den 3. april, havde Nicolai Em il skrevet nogle strofer til hver
enkelt gæst, tolv i alt, som blev læst op under spisningen til morskab for
hele selskabet. D er var f. eks. vers til den gamle Bedstefader, formentlig
Josias Petersen:
Velkommen i Børnenes muntre Klynge
Du Hædersgæst med det hvide H a a r...
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Svogeren Linek får også et ord med på vejen:
Landet herude med Træer og Skove

Træerne kun de pæne og lige

Vedje g du elsker og hylder som faa ...

H ar nok fo r dig det skjønneste Værd

Dog v il Skumlere vove at sige:

Særlig, naar de til Brædder er lavet

A t din Kjærlighed Blandingsgods er:

eller til Bygningstømmer er savet.

Laura havde sin forlovede Peder Bredahl med:
Bryllup i Udsigt har ofte v i sagt:
Det er saa dejligt at drømme saa stille ...

Stadig i 1 881 (datoen mangler) sendte han et brevkort til en ven, Peter
Schreiber, der senere blev præst i Kolding:
Kom nu til os med Morgentoget

Som næsten Dels er ved at raadne,

Og hjælp os at bestille noget:

Saa er her Karper smaa som venter,

Tilbinde hver en Syltekrukke

A t du dem op a f Parken henter -

Og hjælpe Stikkelsbær at plukke

J a skynd dig saa herud at vende;

Især de store, røde, laadne,

Thi Mandag saa har Glæden Ende.

Alle disse glade rimbreve vidner om et rigt familieliv med mange gøremål,
fester og i det hele taget et godt liv på landsbyskolen i Søllerød. Nicolai
Emil Petersen fandt også tid til sin botaniske interesse. Hans gamle lærer
fra Jonstrup Seminarium, Hans Mortensen, og andre botanikere aflagde
flere gange besøg på Søllerød Skole.

SK O LE LÆ RE R OG P R Æ S T PÅ K O L L I S IO N S K U R S

E t hjem. med musik

Datteren Dorthea fortæller videre i sine erindringer om, hvordan hun var
med sin fader i kirke, når han skulle spille eller synge til bryllupper. Bør
nenes bedste legeplads var ved Søllerød Gadekær lige uden for skolen og
med kroen og Mothsgården som naboer. Landsbyens tjenestepiger mød
tes også ved gadekæret, hvor de hentede vand i brønden foran Mothsgår
den.
Nicolai Em il og frue havde en stor omgangskreds og var tit inviteret
med til bryllupsfester og lignende. Om vinteren var de regelmæssigt i
operaen, og dagen efter spillede han, og hun sang nogle uddrag og fortalte børnene om stykket. Skolelærerens hus var kort sagt et hjem med
musik - og mange børn. Det var kun den årlige udtalelse af præsten
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N icolai Em il, 39 år, med sine elever i Søllerød Skole år 1882. Hans store interesse var at finde gamle
sange og børnelege, som han kunne glæde eleverne med. H an stod desuden ofte til rådighed efter skoletid
med f.eks. træsløjd og konfirmandundervisning.

Wedel, der kunne ødelægge den gode stemning. Hans udsagn fra oktober
18 8 1 lyder:
Anskuelsesøvelsen meget mangelfuld. Læreren mangler fuldstændig Fantasi til
at sætte Børnenes Ta?iker i Bevægelse. Billeder er der nok a f men A lt udvortes
Apparat nytter ikke, naar man ikke forstaar at bruge det. Skolen gjør et nogen
lunde godt Indtryk, men der mangler et sandt aandeligt L iv og der erfo r megen
Affektation og Selvtilfredshed hos Læreren, som helst hører sig selv tale og derved
bringer Børnene til fuldstændig at tie.
I 18 8 1, hvor N icolai Emil og Julie Johanne var gift på 6. år, oplever man
det første rimbrev, der er skrevet i en alvorlig og moraliserende tone. Det
er skrevet i anledning af hustruens 28 års fødselsdag, og indholdet er skulle det senere vise sig - nærmest profetisk i sin henvisning til sorg og
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Det døde barn

død. På dette tidspunkt havde Julie Johanne født fem børn, men to var
døde inden den første måned, og det tog naturligvis hårdt på moderens
humør og livssyn. Det 6. barn, Harriet, kom til verden i september 18 8 1,
fire måneder senere:
... Betank at han, som. er vor gode Hyrde,

Og skal en gang du stande ved en Baare,

han bar et Kors, han bar al Sorg og Skam.,

Hvor en a f dine Kjære Hvilen fandt,

men skal da vi, som ogsaa fik en Byrde,

Da husk, at ingen Sorg og bitter Taare

Stræbe, hvad v i kan, at ligne ham.

Tilbagekalde kan den Tid, som svandt.

Betænk en Hustrus Pligt er netop dette

Og som vi skue op til Gud vor Fader,

være mild, elskværdig i sit Hus.

Som vi fortælle ham vor Sorg og Savn ...

Med Kjærlighed de andre Byrden lette
Og dæmpe Sindets stærke Bølgebrus ...

Saa hav da Tak fo r al din Flid og Møje
For hver en Dag, hvor du var øm og god
For hvert et kjærligt Sm il i dybe Øje
For al den Omhu du os føle lod.

Harriet overlevede ikke, hun døde den 25. april 1882, knap syv måneder
gammel. Det rimbrev, som Nicolai Emils hustru modtog seks dage sene
re, den i. maj 1882, på sin 29 års fødselsdag, virker temmeligt chokerende
og morbidt på en nutids læser; men det er naturligvis svært at sætte sig ind
i datidens forestillingsverden, hvor »døden i barndommen« var noget,
man måtte kalkulere med som forældre.24
En Hilsen fr a min stille Grav je g sender Da er man løftet over Jordens Ranker,
Til dig min elskte Moder, øm og hidd -

Og man er glad og salig i sin Død.

Husk ingen bitter Livets Sorg je g kj ender; Saa tag min Tak fo r alle disse Dage,
Men kun din Kjærligheds det rene Guld. Som je g har levet ved din Moderbarm,
Naar man, som jeg,
er løst fr a Livets Lænker
Og bor i Naadens Rige, gyldne Skjød,

Pastor Wedel - igen

Vær glad ved dem, du endnu har tilbage
Og fø r dem trofast gennem Livets Larm.
Lille Harriet.

Fire dage tidligere - og altså to dage efter barnets død - besøgte Wedel
igen skolestuen hos N icolai Emil, den 27. april 1882. Hans udtalelser
virker temmeligt taktløse - og han måtte jo vide, hvad der nyligt var
hændt i lærerhjemmet, da han var den eneste præst i sognet:
D er er en Deel Smaapjank i hele Skolens Anlæg, der drives kun hvad der ei
koster fo r meget Arbeide hos Læreren. Vi var enige om, at det var daarligt det
IS
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Heele, og at der vel kunde være Grund til at forlange at der holdes en Hjælpe
lærer.
E t halvt år senere i oktober 1882:
Børnene ere stumme. Læreren har tydeligt den Meening, at Skolen er tilfo r hans
Skyld.
Wedels hårde vurdering af skolelæreren er mest af alt udtryk for et pæda
gogisk modsætningsforhold mellem to generationer og to synspunkter.
Igen er der - selv når man tager forskydningen i tiden i betragtning - en
lidt morsom parallel mellem H. C. Andersen og Nicolai Emil Petersen.
H . C. Andersens modsætningsforhold til sin lærer på Slagelse Latinskole,
Simon Meisling, svarer ganske til modsætningen mellem den gammel
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Frants Wedel (1826-1906), præst i Søllerød fra
1863-97, altså i hele den periode, hvor N icolai
Em il Petersen var lærer i Søllerød Skole. H vor
for trivedes disse to personligheder ikke sam
men? Var det bagateller, som valget a f salmer til
gudstjenesten og småting i skolestuen, eller hav
de det en dybere psykologisk årsag? Måske tålte
præsten ikke den populære skolelærers succes.
N icolai Em il fik 14 børn, præsten fik ingen. M å
ske mente Wedel, at en præst var mere end en
skolelærer. I dag føler man, at Wedel tilhørte en
gammel tid, mens skolelæreren var mere mo
derne. M en pastor Wedel fik altså det sidste ord!

dags, pedantiske Wedel og den mere udisciplinerede Nicolai Emil, der
netop ikke mente, at skolen var til for hans skyld, men tværtimod søgte at
bringe børnene lærdom via livsglæde og poesi.

A L V O R S T I DER

I 1883 begyndte N icolai Em il igen at skrive digte beregnet til et større
publikum: »En bibelsk Fortælling«, » Sangerkampen«, »Tidlig op«, »Som
merdag i Skoven«, »Gøgen er kommet« »Foraarsgæster«, »Sommernat paa
Søen«, »Korset«. Ligesom digtene fra 1880 var de alle med i hans digtsam
ling » Tusindfryd« fra 1888. Flere af disse små værker blev skrevet til nogle
af tidens populære melodier.25 Stilen er ikke løssluppen humoristisk som
tidligere. Den 1 1 . juni 1883 skrev han et rimbrev til sin svigerinde Laura.
Det var hende, der i 1880 modtog et lystigt rimeri, hvor han lykønskede
hende med hendes forlovelse med Peder Bredahl (Se side 72) Det brev,
hun fik nu, var et sorgens brev, som taler for sig selv, om den forlovedes
alt for tidlige død:
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Hastig svunden bort er Tiden,

Tænkte Dagene henglide

Og det er et helt A ar siden,

Ved en elsket Hustrus Side, ...

A t je g sidste gang har skrevet, ..

A k det skete ingensinde!

Først og fremmest da et Minde

Dødens Bo ham nu har festet

Om den Hædersmand som ikke

Og dens Engel tidlig gjæstet

Møder mer fo r vore Blikke.

Det endnu ej smykte Hus

Kun en kon Tid var ham givet

Alle Drømme sank i Grus

Vandre her igennem Livet.

Og hvad blev der saa tilbage

Han som drømte sig en Lykke,

Kun en stille tonløs Klage.

Drømte sig et Hjem at smykke,

SK OLE N N E D R IV E S

I sommeren 1884 blev den gamle skole i bindingsværk nedrevet, og en ny
skole bygget af teglsten opført det samme sted.26 N icolai Emil Petersen
skrev i den anledning fire digte. De tre første var til indvielsen af den nye
skole, og de skulle afsynges til tre kendte salmemelodier. Det 4. digt hed
»N u river de den gamle Skole ned«. Det er dateret 29. juli 1884:
»N u river de den
gamle Skole ned«

N u river de den gamle Skole ned.

Den elskte Plet, hvorfra v i drog bort

Den som et Husly gav i trende Slægter.

A t prøve Livets Lys og Skyggesider

Da mosbegi'o‘de Tag i Gaarden skred,

E r nu en Ruin, saa nøgen, øde, sort

Da titted 'frem de ormstukne Lægter.

Kun Tomten minder om de gamle Tider.

Og mangen halv glemt Gjenstand fo r
en Dag

Nu river de den gamle Skole ned.

Kom atter fi'em i Solens klare Lue.

Je g kaster Blikket hen en Gang, den Sidste.

Spær efter Spær faldt rask fo r Øxens

Der, hvor vor Moder Dødskampen udstred,

Slag:

Og hvorfra bort de bar den sorte Kiste

E t sorgfuldt Syn var det fo r mig at skue.

Ja , kjære Søster »Hilsen og Farvel«
Je g sender dig fr a Skolen, som forsvinder.

N u river de den gamle Skole ned

Je g veed, at dybest inde i din Sjæl

M en fo r os Børn, den lever end i Tanken.

Den gamle Skole staar med sine Minder.

I Fædrehjem, du Barndoms hidde Sted,
D er lyder Savens Sang og Hamrens Banken.

Den 20. maj 1884, på en af den gamle skoles sidste dage, overværede
pastor Wedel igen et par af den nu 41-årige Nicolai Emil Petersens un
dervisningstimer: »Det heele er eet storartet Humbug - i Sang var Læreren
dristig nok til at opvarte os med en Solo med Chor a f flere - men føj, aldeles
theatralsk«?1
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. . .

1886. N icolai Em il o g ju lie Johanne i deres hjem i den nye skole i Søllerød. D e to
børn Herman på fire år og Agnete på tre år var de to første, der kom til verden
efter Harriets død i 1882.

P A S T O R W E D E L OG N IC O L A I E M I L P E T E R S E N

Emma Wedel

Pastor Frants Sophus Wedel var præst i Søllerød fra 1863 til 1897. Man
kan forstå, at han og N icolai Em il Petersen var to absolutte modsæt
ninger. M en på en moderne læser virker hans kommentarer og bedøm
melse af undervisningen på Søllerød Skole både arrogant og ganske ufor
skammet. M est overraskende er imidlertid, at man uvilkårligt får den tanke, at Wedels hustru, Emma Wedel (18 4 1-19 14 ), på mange måder ligne
de Nicolai Em il Petersen. Hun var elsket af alle, ganske som lærer Peter
sen, og hendes store livsglæde, smittende humør og overrumplende fan
tasi kunne ligeledes undertiden føre for vidt. Landligger i Søllerød i slut
ningen af 1800-tallet, komponisten Axel Grandjean, beskriver præstefruen således i sine erindringer: »Fru Wedel var jo stadig den samme livlige,
noget forstyrret Person som tidligere, og det var utroligt hvad hun kunde finde
på fo r at more ... Hun var kort sagt Midtpunktet i alle dens Fornøjelser. Hendes
M and var jo en Modsætning til hende ..., men syntes han så, at det gik lidt vel
vidt, trommede han sagte på Bordet, og fru Wedel afbrød da leende: »Så! Nu
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1885. Læ rer N icolai Em il Petersen og hans elever foran den nye skole, der blev
indviet året før. Den lå samme sted som den gamle skole, men fungerede som
sådan kun i 18 år, til 19 0 2 .1 1966 blev den revet ned, hvilket har forskønnet hele
området omkring » kirken, kroen og gadekæret«.

En gammel elevs
vurdering

trommer han!« og stoppede op i sin Fortælling«.1* I Nicolai Emils under
visningstimer i skolen kunne pastor Wedel dog ikke nøjes med at tromme
i bordet. Den strenge pastor nedskrev, hvad han mente og følte, og hans
ord røber foragt og nedvurdering over for Søllerøds skolelærer.
N u skal man huske på, at Nicolai Emils forgængere udi embedet næ
sten pr. tradition havde været udsat for dårlig omtale i de skiftende præ
sters vurdering. Klagepunkterne var mange, og 17-1800-tallets præster
lagde sjældent fingrene imellem, når de bedømte Søllerødegnens skole
lærere: »G lad fo r flasken, manglende kundskaber, uduelighed, forsømmelser,
manglende disciplin, ej vellidt, manglende respekt hos børnene, humørsvingnin
ger, dovenskab, grove m idler og mishandlingfo r at styre børnene, gjorde børnene
bange, utilfredshed hosforældrene, utugt med gifte fruentimmere, ragede uklar
med alt og alle, kunne ej magte opgaven«19 Man har svært ved at genkende
Nicolai Emil Petersen i et eneste af disse forhold - og børnene elskede
ham. E t nuanceret billede af Nicolai Emil Petersens evner som lærer får
man snarere i erindringer skrevet af to af hans elever fra Søllerød Skole.
I 1928 berettede kustode »betjent« ved Det kgl. Bibliotek, L.P. Peter
sen, om sine minder om N icolai Emil Petersen på Søllerød Skole: »... Flan
blev ligesom mere menneskelig, ja i mine sidste Skoleaar nærmest som en god
Kammerat, hvem man kunne tale med om alt muligt. N aar je g detfor skal
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Den gode lærer

gengive M inderne fra Skoletiden, maa disse tillige blive en Karakteristik a f
Læreren, idet de er saa nøje knyttet til hans Person, at de vanskeligt lader sig
udskille ... Han havde stor Interesse fo r sin Gerning og den bedste Vilje til at
bibringe os alle den størst mulige Kundskab ... Søllerød Skole var et godt Stykke
forud fo r mange andre Landsbyskoler paa den tid ...o g [jeg] mener derfor at
turde sige, at Undervisningen i Søllerød Skole i det store og hele gik noget videre
end Anordningen forlanger ... Denne Undervisning var os til megen Glæde, og
den kammeratlige Maade, Læreren behandlede ospaa, opmuntrede os til at læg
ge alle Kræfter i, saa at vi naaede langt videre, end vi ville have gjort ved
tvungen Undervisning«.}°
1 1935 skrev J.B.Ø stergaard ligeledes i Holte Juleblad om sine oplevel
served skoleni 1880’erne: »... N.E.Petersen var en m ild og venlig M and med
et godt Humør og mange Evner ud over det, der strengt taget kan kræves a f en
Lærer. Han var en a f de Lærere, der, saasnart de kommer indenfor Skolens Dør,
glemmer alle Sorger og Bekymringer. Derfor var Skolen en daglig Glæde fo r
Børnene. Ofte gik han med dem ud til Kystenfo r at bade, og paa disse Ture havde
han Lommerne fulde a f Frugt og Godter, som han delte ud imellem dem. Ogsaa
gjorde han mange botaniske Vandringer i den skønne Egn med sine E le ver...
Om Vinteren samlede Petersen Børnene i de stjerneklare Aftener og læne dem.
Astronom i... Mellem Pastor Wedel og Lærer N.E.Petersen kunde Forholdet
være lidt spændt. De var begge musikalske og kunde ikke altid blive enige om
Salmemelodierne, men da Petersen var m ild og eftergivende, jævnedes det jo
alligevel. Præsten kunne ofte staa bag Kirkemuren med Uret i Haanden, naar
Børnene mødte paa Skolen om Morgenen. Lærer Petersens Børn var bange fo r
ham og flygtede, naar de saa ham «.}I
Lærerens ældste datter Dorthea huskede endnu 60 år senere, hvordan det
problematiske forhold mellem præst og lærer smittede af på børnene:
»Præstens hus lå ved siden a f vores. Je g havde tit ærinder derovre fo r min fa r og
skulle banke på den store dør. Je g hadede det, je g var bange fo r præsten, vi var
alle bangefo r ham. Han var ond (hatefull) oveifor min far. Je g husker en søndag
lige efter kirketid, han havde stadig præstetøj på, hvordan han kritiserede fars
orgelspil. Det var da fa rs syn var blevet svagere. Hans kone var sød, og vi elskede
hende«.*2

N IC O LA I E M IL P E T E R S E N S S Y G D O M OG DØD

I begyndelsen af 1880’erne brød den sygdom ud, der i 1888 bortrev Søllerøds populære lærer, der kun blev 45 år gammel: Sukkersyge kunne ikke
behandles som i dag, og N icolai Emils livsførelse var ej heller med til at

N icolai Em il Petersen 1885, 42 år gammel. Halvvejs
i livet? N ej, kun tre år tilbage at leve i. E n status vil
vise mange positive sider: et godt ægteskab, dejlige
børn, et familieliv med musik, sang og kærlighed,
en stor omgangskreds, mange glade elever i skolen
og mange spændende interesser. Det eneste, som
ikke var godt, var det anstrengte forhold til pastor
Wedel samt den begyndende sygdom, der skulle
lægge ham i graven.

»Forældreløs«

lindre sygdommens virkninger. Allerede i 1882 udtalte han »at han følte
sig syg og vistnok ikke havde mange A ar tilbage at leve i . . . < < 3 3 Senere i årtiet
blev også hans syn svækket på grund af sygdommen, men interessen for
skolegerningen, digtningen og forfatterskabet bevarede han til det sidste.
Han klarede al undervisning selv, frabad sig en hjælpelærer, og først i april
1888, 4 måneder før sin død, bad han sig fri for kirketjenesten.
Hans sidste år var litterært set meget produktive og omfattede mang
foldige »lejlighedssange« og digte i forbindelse med officielle begivenhe
der i sognet fra Vedbæk til Holte. D er blev også tid til et trykt digt til
kongen og måske især bogen: »Forældreløs«, en fortælling for ungdom
men. Den 67 sider store bog blev udgivet af Forlaget V. Pio‘s Boghandel
i 1887. E t brev til ham, 24. oktober 1887, fra hans gode ven, præsten Peter
Schreiber, bosiddende i Randers, indeholder en kommentar til fortællin
gen: »... i København var je g kun en Dag, saa je g ikke kunde komme til Sølle
rød, men det kan let være, atje g kommer til København til J u l . ------------Din
bog »Forældreløs« synesjeg nok om; kun synesjeg, du kunde have sparet lidt paa
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Den lille roman eller
lange novelle »Forældre
løs« fra 1887. Den fin
des på Byhistorisk Arkiv
i Holte. Historien er
ganske rørende, men
også lidt naiv og forud
sigelig. D et bedste er
nok forfatterens sikre
stil og hans kærlige og
menneskelige tempera
ment.

de mange Eder og Skjældsord i de første Kapitler. Je g lod den læse i Skolen og
Børnene fandt den rigtig morsom ... »Romanen »Forældreløs« handler om en
stakkels dreng, der bor hos sin drikfældige og brutale plejemor, men som
til sidst ved flere lykketræf genfinder sin rigtige familie. Hvad angår de
nævnte skældsord og eder, er det lidt svært at finde noget, der kunne
vække anstød. Det nærmeste, vi kan komme, er side 34, hvor plejemode
ren råber til den gode mand, der tilbyder den forældreløse et bedre hjem:
» Gaa ad Flelvede til<<.34
Nicolai Em il Petersen var meget syg, da han skabte »Forældreløs«. En
a f hans søstre renskrev fortællingen. M en trods sygdommen fortsatte
Nicolai Em il med at forfatte sine digte. Det gjaldt også de obligatoriske
til hustruens fødselsdage: 1 18 8 5 ,18 8 6 og 1887 fik hun hvert år et lille digt
fra hver af de mange børn. Og det er bemærkelsesværdigt, hvordan han på
trods af sygdommen bevarer sit humør og livsglæden. 1. maj 1885 skriver
han f. eks. på vegne af deres ældste søn Ernst:
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I blandt Dutter, Deder, Neter

[kælenavne til børnene]

Men je g lover dig i Tide,
N aar en Gang je g bliver stor

E r je g jo den største Dreng,

Skal je g stræbe, slæbe, slide

Ride kan paa Væltepeter,

Tjene Brødet til min M or!

Gaa med Tøserne i Seng.

To år senere, den i. maj 1887,

»Tusindfryd«

ne Ernst til sin moder:

Saa komme jeg, din ældste Søn

Vel veed jeg, at den bliver streng;

Og lover, Moder Kjære,

Men det skal være givet:

A t du maa se i Dag saa skjøn,

I mig du fa a r en artig Dreng

A t artig je g kan være -

Igennem hele Livet!

En sangbog oplevede den poetiske skolelærer også at få udgivet: » Tusind
fry d « er titlen på den lille sangbog med 50 børnesange af N . E. Petersen,
»Lærer i Søllerød«. Den udkom i 1888, kort før hans død, på N .C . Roms
Forlag i København.35 Sangene er opdelt i en lang række genrer: M or
gensange, aftensange, godnatsange, årstiderne, julesange, fritid og bør
nelege, afskedsviser, sange til kongen, jagtsange, fabler og humor. D er er

T ü id - Q d ír y d

Lærer i Søllerød.

K jø b e n h a v n .

N. C. .-Roms Foxlagsforretning.
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»Tusindfryd, 50 Børnesange«, som
N icolai Em il Petersen fik udgivet
i 1888, det år hvor han døde.
Nr. 40 er den kendte »Aa, hør, lille
M o‘r«. N r. 26 » Trampeland« er
den populære »Jeg gik mig over sø
og land«. D e ældste digte i bogen
er skrevet i 1880. På arkivet i
Holte findes i håndskrift flere af
dem side om side med de private
digte og rim til familien.

gennemgående tale om sange af høj kvalitet, hvis ambition rækker langt
ud over de lystige rimbreve til familien. N ogle af sangene er stadig kendte
og er blevet sunget af mange generationer børn siden 1888. Blandt de
mest kendte er »Trampeland« (i dag bedre kendt under titlen » Jeg g ik mig
over sø og land«) og »Aa, hør, lille M o‘r« , hvor første strofe lyder:
Aa, hør, lille M o‘r,

Lærernes død 1888

H vad siger Gaasen?

Hvad har hun i sin Kurv i Dag?

Gæk, gæk, gæk!

Kyllinge, Kyllinge, Gæs og Høns

Hvad siger Hønen?

Og en dejlig Hane med Sporer.

Kluk, kluk, kluk!

Hvad siger Kyllingen?

Hvad siger Hanen, Hanen med Sporer?

Pip, pip, pip!

Kyk-li-ky!

Den 28. februar 1888 døde Josias Petersen, Søllerøds gamle fratrådte
skolelærer. Han blev 85 år gammel og boede i sine sidste år i Usserød hos
sin søn Severin, Nicolai Emils ældre bror, der også var skolelærer. Kun
fem måneder senere, den 3 1. juli 1888, fulgte Nicolai Emil sin far i gra
ven, kun 45 år gammel.
Blandt de bevarede dokumenter i lærer Petersens privatarkiv findes et
lille digt, som må være affattet af hans efterladte hustru Julie Johanne. Det
lyder:
Stille Sorg.
Lydløst Timerne de svinder,

Kom, oh kom, lys som en Kjer~te

Som en Drøm de glider hen!

Kom til mig min lille Ven

Skønne Timer rige Minder,

Du som ejer helt mit Hjerte

Kommer tyst og gaar igen

Je g v il mindes dig igen.

Hvor je g elsker disse Timer
M ed en Favn a f M inder fu ld

Naar min Dag er vel til Ende

Lykkesal med brede Strimer

Og når Mørket sænker sig

Straaler som det røde Gidd.

B lirje g ensom og maa vende
Sind og Tanker hen til dig

Der er E n je g aldrig glemmer

Vil du mig paa Vejen møde

En som tog mit Hjeites Bo

Skal je g favne dig igen

En som mig med Andagt stemmer

Eller skal mit Hjerte bløde

Mellem Tanker bygger Bro

Stadig fo r dig elskte Ven.
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På et løst omslag står skrevet:
Kære M inder! Værn om dem please.
Bedre at have elsket og have tabt,
End aldrig at have elsket.
Johanne Petersen.

» Ugens Nyheder«

K ort tid før sin død havde Nicolai Emil Petersen skrevet en lille børnefortælling » Ske din Vilje«. Den blev bragt i det udbredte folkelige blad
»Ugens Nyheder« nogle få dage før hans død.36 E t par dage efter sin mands
død modtog enken i Søllerød dette brev fra ugebladets redaktør:
Kjære Fru Petersen!
Allerførst v il je g bevidne Dem min inderligste Deltagelse i Deres store Sorg over
Tabet a f Deres Ægtefælle og Deres smaa Børns kjærlige Fader: Gud har her
paalagt Dem en tung Byrde, men han v il ogsaa give Dem Kraft og Styrke til at
bære den, og han, som er Enkers Forsørger og Faderløses Fader, han v il ikke
forlade dem, men altid staa Dem bi i Kampen. Ogfo r den Hensovede var Døden
jo en H vile efter de mange Aars Lidelser, og v i have jo det Haab, at han er gaaet
hjem til det Land, hvor al Sygdom er endt, og hvor vi engang med Guds Hjælp
skulle mødes med ham. Kjære Fru Petersen, det gør mig ondt allerede saa hurtig
efter at skulle besvære Dem, men vi ville gjærne give ham et smukt Eftermæle
i » Ugens Nyheder«, og om muligt bringe hans Billede; vor Bøn til Dem er derfor,
om De, hvis De har et Billede a f ham, ikke fo r gammelt, da vilde laane os det,
De kan faa det igen, og det tager ingen Skade, men vi vilde gjærne have det med
allerførste Post, fo r at vi kunde faa det i næste Nummer, og vi maajo altid være
meget tidlig færdig. Samtidig vilde vi g/ærne have lidt Oplysninger om naar og
hvor han er født og hvorlænge han har været Lærer. Det er rigtignok en stor
Ulejlighed at forvolde Dem nu i disse Dage, men je g haaber De tilgiver det.
Sam tidig v il je g bede Dem om i god Tid at sende Manuskript til Sangene, samt
lade os vide, hvornaar Begravelsen skal foregaa.
Modtag endnu en Gang min inderligste Kondolence og Hilsen fi-a os alle her
paa Kontoret. M ed Hilsen til Dem og Børnene forbliver je g Deres Karoline
Petersen.
Det er givetvis Karoline Petersen der har forfattet nekrologen, der blev
bragt i »Ugens Nyheder« den 5. august 1888. Nekrologen giver en fin ka
rakteristik af vor hovedperson og fortjener at blive gengivet i sin helhed:

Nekrolog over
N. E. Petersen

N. E. Petersen »Ske din Vilje«. Saaledes hed den smukke Fortælling, som vi
afsluttede i forrige Nummer. Vi tvivle ikke om, at mangen rask Dreng og man
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gen lille Pige har fældet Taarer ved Læsningen a f denne gribende og alvorlige
Skildring a f tre Drenges L iv: vi saa i de?i, hvor underligt Gud førte deres Veje
til Hus og Hytte fo r dem alle, ikke mindstfo r den syge Dreng, som døde med den
Bøn på sine Læber: »Ske din Vilje«.
Og end mere ville vore Læsere bevæges, naar de høre, at den Mand, som skrev
denne smukke Børnefortælling døde den 3 1. Ju li, at denne Fortælling var den
sidste, som udgik fra hans Haand. Saa mangen Gang har han lokket Sm il og
Taarer frem. hos Ungdommen, saa mangen Gang har han spændt vor Forvent
ning, — hvem kan glemme hans »Forældreløs«, eller hans morsomme Enemandsvise i Slotsbrands Numret, [Christiansborgs brand 1884] eller hans
»Blind Alarm «, og hvad de nu hedde alle hans alvoi'lige og muntre Fortælllinger. Han havde været syg og lidende i mange Aar. Under hans svære Lidelser,
forventende den Død, som vilde komme a ltfo r snart, saa slap han dog ikke sine
Venner, Børnene. Han skrev sine Bømefortællinger, selv da Øjne og Hænder
nægtede at gøre Tjeneste; saa dikterede han dem.
Nu er han død, og v i andre kunne ikke andet end bringe ham en Tak fo r al
hans Kjærlighed og Offervillighed.
Nicolai Em il Petersen er født i Søllerød Skole den 3. A p ril 18 4 3; i sin første
Ungdom var han Huslærer, indtil han, da Faderen tog sin Afsked, selv fik
Lærerembedet i Søllerød. Han levede her i denne dejlige Egn, nydende den underskjønne N atur og a f dens Væld hentende sig Kraft og L iv til nye Frem brin
gelser. Han var en Elsker a f Musik og den venlige lille Søllerød Kirke genlød

Søllerød Kirke, ukendt årstal. N icolai Em ils gravsted findes lige bag kirkegårdsmuren. T il venstre bag stakittet ses noget a f den have som hørte til skolen.
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mangen Gang a f hans vemodsfulde Fantasier på Orgelet. Nu har hans / laand
fo r sidste Gang rørt Orgelets Tangenter; hans sidste Salmetone er forstummet
under Kirkens Flvælvinger, de sidste Ord lydt fi'a hans Læher. Hans sørgende
Hustru og ni små Børn samles om hans G rav; vi kunne kun slutte os til og bringe
ham vor Tak og vort sidste Farvel! Maatte vi alle mødes hist oppe i det himmelske
Hje?n.
Begravelsen

Ved Nicolai Emils begravelse fra Søllerød Kirke blev der afsunget tre
salmer. Den sidste, kun en strofe, kunne næsten være forfattet af ham selv:
FARV EL.
Nu skal du aldrig
Skues at smile,
Endt er din Vandring, brudt er din Stav,
Men i det Haab, at du har fundet Hvile,
Bære v i dig hen til din Grav.
Tiden var omme, Glasset udrunden,
Ja , du faldt bort som Træets Løv,
Tag da vor Hilsen i Afskedsstunden,
Tag vort Farvel! Fred med dit Støv!

I N icolai Emil Petersens privatarkiv i Søllerød findes et papir betegnet
»VedN.E.Petersens Baare den 5. August 1888«. En ukendt har senere tilfø
jet med blyant: » Wedel holdt Talen«.1'7

HVAD D E R S I D E N SKETE

Skolelærerens enke

I skolekommisionens dokumentprotokol beretter pastor Wedel om ind
satsen for den sørgende enke: »Fra alle Sider gjordes der, hvad der kunde, fo r
at hjælpe hende, deels øjeblikkelig, deels med Hensyn til Fremtiden, hun fik
saaledes Skoledirectionens Tilladelse til at nyde Kaldets Indtægter indtil den nye
Lærers Udnævnelse imod at hun gav en constitueret Lærer Kost og Logi«.iS
Johanne fik til sin afdøde mand et gravsted, som han selv havde valgt, på
Søllerød kirkegård i 20 år uden betaling. Gravstedet lige inden for kirkegårdsportalen eksisterer fortsat.39 Kort efter sin mands død måtte Johan
ne fraflytte friboligen ved skolen. Hendes nye hjem var beskedent, og hun
blev tvunget til sælge nogle af deres møbler. I de første år som enke med
den store børneflok fik hun først og fremmest hjælp af sin fætter, » Onkel
Peter«, som var katolsk præst i Svendborg4“ . Om sommeren boede flere af
børnene hos ham. Desuden var der hendes fars familie i Amerika - og i
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N icolai Em il Petersens
gravsted på Søllerød
Kirkegård kort efter
hans død. Gravstedet
findes endnu, men
gravstedet er reduceret
og korset næsten for
svundet i bevoksning..

Den ny lærer

sidste ende betød den kontakt, at fire af parrets børn udvandrede til USA,
nemlig døtrene Dorthea, Agnete, Bodil og Agnes.41
Først to måneder efter N icolai Emils død blev en Jens Jensen konsti
tueret lærer i Søllerød; men han blev der dog ikke længe. Den 8. januar
1889 blev Jens Carl Busch (1850-1899) ansat som fast lærer. Pastor Wedel
var i årene frem meget kritisk i sin bedømmelse af Buschs undervisning;
men hans indvendinger var rettet mod det faglige og ikke som ved Nicolai
Emil mod personen.42
Nicolai Emils søster Ottemine blev som tidligere nævnt gift i 1872
med lærer Chr. F. Nielsen i Lyngby pr. Grenaa, senere, 1885, flyttede de
til Søborg ved Gilleleje.
Deres datter Johanne M ertz Nielsen (1874-196 2) blev lærer i Nærum
i 1896 og siden på Nyholte skole, 1908. I et fødselsdagsbrev til hende,
dateret 1 1 . december 1896 skriver hendes fader bl. a.: » A f Avisen ser jeg,
at Vedel v il bygge sig en Villa i Nærhederi afPræstegaarden og om meget koi~t Tid
tage sin Afsked. Der bliver vel saa lysere dage fo r Skolevæsenet i Søllerød Sogn,
ogforhaabentlig v il du saa faa bedre Vilkaar at virke under..., og Skoleordnin
gen mere tidsvarende«.n N ej, populær var pastor Wedel ikke blandt skole
folket.
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H er ses mange år senere, i 19 4 1, det næsten uforandrede miljø: brønden, Mothsgården, skolen med
stakittet foran, kirken, kroen, gadekæret og - atmosfæren.

Tvillingerne

Fire måneder efter Nicolai Emils død fødte hans enke igen tvillinger,
hvoraf den ene døde en måned efter. Flun havde nu ti børn. Seks år senere,
i 1894, blev hun gift med skomager og senere hovmester Carl Wilhelm
Christensen fra Søllerød. Han var født i 1862 og således ni år yngre end
hende. I dette ægteskab kom yderligere fire børn til. C. W. Christensen
døde i 1927. Julie Johanne overlevede begge sine ægtemænd. De sidste år
boede hun i en lille lejlighed i Mothsgården ved siden af den skole hvor
hun 50 år tidligere havde oplevet nogle festlige og musikalske år med sin
første ægtemand Nicolai Em il Petersen. Hun døde i Mothsgården i Søl
lerød den 18. marts 19 37, næsten 84 år gammel.
E t enkelt efterladt stykke papir giver Julie Johanne det sidste ord: »H er er
et Par Strofer a f et Vers, det sidste som je g modtog 1. M aj a f min kjære M and
som han døde i August. Desværre er Verset bortkommet, je g erindrer kun dette.«
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I dag den i. M aj Du ej skal miste

En Tak den vi med Glade vi bringer

E t Blad med Nogetfra min Aand

Den Tak vi lader ikke fare

Opskrevet med min egen Haand

Den Du fortjener hver en Stund

Det bliver vel maaske det sidste

Det baade a f din Husbands M und

N aar Vaarens Fugl mod Sky sig svinge

Som fi-a den fagre Bømeskare.

Og haver højt sin søde Røst

» J e g erindrer ikke mere,

Saa er der ogsaa i vort B?yst

Johanne.«
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Erindringer om Frederik Clausen
Gårdejeren og sognerådsformanden
fra Havarthigaard
A f Birthe Mortensen

Birthe Mortensen, født den 30 .januar 15)27, er datter a f Frederik Clausen, som
i 19 2 1 blev medlem a f Søllerød Sogneråd og i 19 2 5 sognerådsformand. Denne
post bestred hanfi'em til 1940 og igen fi-a 19 4 1 til 19 43. Hans politiske løbebane
er beskrevet i »Det kommunale Styre i Søllerød 18 4 1-19 7 8 , bind , side 60-68.
Hans arbejde med atfå opført rådhuset i Søllerød i begyndelsen a f 1940 ’eme kan
læses i Søllerødbogen 20 0 1, side 8 6 -135 . Birthe Mortensenfortæller i artiklen om
sin far, den private Frederik Clausen.
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Frederik Clausen
som konfirmand,
den 4. oktober 1904.
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M in far, Frederik Clausen, stammede fra Fyn. Han blev født i Bellinge
sogn, ca. 7 km sydvest for Odense, den i. maj 1889 kl. 23.50, som den
fjerde af en søskendeflok på seks. Tyve minutter efter fødslen ankom
nummer fem den 2. maj kl. 00.10. Det var hans enæggede tvillingebror, så
de to havde således hver sin fødselsdato. M in far havde fem søskende:
M arie, født den 7. januar 1880, død januar 1939.
Claus, født den 1 1 . april 1882, død den 9. december 1952.
Petra, født den 10. august 1884, død den 18. februar 1952.
Einar, født den 2. maj 1889, død den 1. oktober 1954.
Peter, født den 22. september 1892, død den 15. marts 1970.

Fra Fyn til
Sjælland

M in farfar, Hans Voldsgaard Clausen, (18 5 2-19 2 7) ejede på det tidspunkt
en gård på 60 tønder land. M in farmor, Caroline (18 5 1-19 0 9 ), fik i en
moden alder sukkersyge, hvorfor de solgte gården og flyttede til Blommenslyst Kro, hvortil der var knyttet landbrug, købmandsforretning og
rejsestald. At det skulle have været en lettelse for min farmor har altid
været mig en gåde. I 1906 fik farmor amputeret det ene ben på grund af
koldbrand. Farfar besluttede kort efter at sælge kroen og flyttede med
hele familien til Sjælland, hvor han købte »Møllegaard« i Herstedøster
nær Glostrup. M ange landmænd fra Fyn solgte i denne periode deres
gårde og flyttede til det frugtbare hedeland vest for København. Her

Møllegården,
Herstedøster, 1950

95

C arl Nielsen

dyrkede de gartneri og varerne blev solgt på Københavns Grønttorv, hvor
der var gode afsætningsmuligheder.
Tre år efter overtagelsen af Møllegården døde min farmor kun 58 år
gammel og blev begravet på Herstedøster kirkegård. Den ældste datter,
faster Marie, overtog derefter husholdningen. Efter min farfars død i
1927 blev Møllegaarden overtaget af den yngste søn, min farbror, Peter
Clausen. Han blev den 27. marts 1930 gift med Ju lie Thora Jørgensen fra
Herstedøster, med hvem han fik deres eneste barn, Henning Voldsgaard
Clausen, født den 30. december 19 33. Han overtog siden en større gård
ved Ringsted, som han drev i mange år.
Faster Marie og faster Petra købte en villa i Glostrup, hvor de i mange
år, frem til omkring 19 5 1, drev et velanskrevet pensionat. Begge fastrene
forblev ugifte. Faster Petra uddannede sig til musiklærerinde. Hun havde
en god sangstemme og havde forestillet sig en karriere som sangerinde. I
al fald anbefalede komponisten Carl Nielsen, som kom i barndomshjem
met på Fyn, hende til Elisabeth D ons' mindelegat. Elisabeth Dons var en
kendt operasangerinde i begyndelsen af 1900-tallet. Det blev dog aldrig
til det helt store med sangen, men faster Petra gav gerne et bidrag med en
sang ved festlige lejligheder. I øvrigt var hun betaget af Carl Nielsen og
hun var meget glad for et billede med dedikation, som hun havde fået af
komponisten i 19 10 . De holdt forbindelsen ved lige, og i 1927 skrev Carl
Nielsen til faster Petra og udtrykte sin deltagelse i forbindelse med min
farfars død. I kondolencebrevet fremhævede han min farfar som en god
mand, et fint, nobelt og kærligt menneske, ligesom han erindrede min
farfars godhed og venskab med Carl Nielsens far og hans nærmeste fami
lie.
Farbror Claus kom ind til politiet, hvor han endte som politiassistent
ved Københavns veterinærpoliti. Han blev den 13 . maj 19 15 gift med
M ary M ohr fra Thorshavn, med hvem han fik deres eneste barn, Ejvind
Voldsgaard Clausen, født den 5. maj 19 16 , som blev en meget skattet fætter
til os piger på Havarthigaard. Han uddannedes indenfor Københavns
politi og sluttede sin karriere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Farbror
Einar - min fars tvillingebror, blev uddannet inden for handel. Han blev
den 18. december 1932 gift med M artha M arie Stender fra Bornholm. De
fik tre børn. Tante Martha fik i begyndelsen af 1943 tuberkulose, og som
noget helt naturligt tog mor og far hendes datter Rigm or i pleje, indtil
Tante Martha to år efter blev rask igen.
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FARS E N T R É PÅ H AV ARTH IG A A RD

Frederik Clausen hjalp til med landbruget hjemme på »M øllegård« i
Herstedøster, indtil han i 1908, 19 år gammel, blev indkaldt som rekrut
ved garderhusarregimentet, som på dette tidspunkt var indkvarteret på
Østerbro kaserne. Senere flyttede de til Jægersborg Kaserne. Flan var
meget glad for sin tid som rekrut, hvor han havde med heste og ridning
at gøre, det passede ham fint. At han herved skulle træffe sit livs udkårne,

Frederik Clausen
som korporal, 19 12 .
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Anna og Frederik
Clausen i haven,
Havarthigaard,
1912.

Garderhusaren

var, som så ofte i livet, et tilfælde. I anledning af min mor, Anna Jacobsens
18 års fødselsdag den 1 1 . marts 1 9 1 1 , skulle der være bal på »Havarthi
gaard«. Hendes yngre søster havde allerede en tilbeder, som var garder
husar. Han havde lovet at skaffe en kavaler til festen. Den udvalgte kavaler
fik imidlertid ikke udgangstilladelse, da han ikke havde pudset sin taske
og sine støvler godt nok. M in far blev spurgt, om han ville træde i stedet
og takkede ja. Han kom, han så, og han sejrede. Han og min mor forelske
de sig hovedkulds i hinanden, han var også en flot fyr med gnistrende sort
hår og brune øjne. Han påstod selv, at han havde spansk blod i årerne.
Den 2. april 19 12 , godt et år efter deres første møde, friede min far.
Frieriet foregik i hønsehuset på Havarthigaard. M in mor var gået ud for
at hente æg, og endelig fik min far en mulighed for at være alene med sin
elskede Anna. Som det hører sig til, faldt han på knæ, og ved hønserederne fik han sit ja. Far kaldte altid senere episoden for »Slaget på Reden«.
Mine forældre giftede sig den 25. oktober 19 12 , i øvrigt på samme dag
som min mors søster Hanne blev gift med M arinus Christensen på nabogår
den »Skovly« i Øverød. Dette dobbeltbryllup var ellers berammet til at
finde sted den 1 1 . september. D er var nemlig tradition for, at giftefærdige
fra Havarthigaard giftede sig på denne dato for at mindes min tipoldemor
Hanne Nielsen, ostepioneren, som var født den 1 1 . september 1829. Men
på grund af efterårsmanøvre for brudgommene, måtte datoen ændres til
den 25. oktober.
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Hanne Jacobsen
(1870-1896), datter af
Ane og Jens Jensen min mormor, som dode
kun 26 år gammel.

Hanne Jacobsens
død

M in mor og hendes søster mistede tidligt deres mor Hanne Jacobsen
(1870-1896), gift med Ju liu s Jacobsen fra »Vejlegård« under tragiske om
stændigheder allerede i 1896. Ved hjemkomsten fra en togrejse til Køben
havn fik hun en alvorlig blodstyrtning på Holte Station. Hun blev i hast
kørt hjem, en homøopat fra Gentofte blev tilkaldt, men inden han nåede
frem, var hun død af blodtabet. M in mor sagde, at årsagen til blodstyrt
ningen skyldtes tarmslyng, men senere, efter min mors død, erfarede jeg,
at årsagen var en ulovlig svangerskabsafbrydelse. Arsagen til, at min mor
mor kastede sig ud i en så skæbnesvanger handling, skal nok ses i lyset af,
at det i hendes familie ikke var velset med mange børn, og min mors
bedsteforældre havde på det tidspunkt to gårde i Øverød: »Skovly« og
»Havarthigaard«. Allerede da børnene var små var det arrangeret således,
at der var en gård til hver af dem, hvorfor der ikke var plads til yderligere
familieforøgelse. M or og moster voksede op hos deres morforældre, Ane
og Jen s Jensen på Havarthigaard.
Ved giftermålet forpagtede far »Havarthigaard«, og min onkel Marinus
forpagtede »Skovly«. M in mor fik som den ældste lov til at vælge først
mellem gårdene, og mor valgte »Havarthigaard«, men betingelsen var, at
hun fik sine morforældre med i »købet«. Det forhold havde både en forside
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Ane Jensen (18 50 -19 22), datter a f Hans og Hanne Nielsen og gift med
Jens Jensen.
Jens Jensen fra Lundtofte (18 4 5-19 23), gift med Ane.
M in mor voksede op hos Ane og Jens Jensen på Havarthigaard.

To generationer
under samme tag

og bagside. To generationer under samme tag kan nok give problemer, og
det gav problemer. M in mors mormor, Ane, var en meget streng, kritisk
dame. Uvist af hvilken grund, men måske fordi min far (Frederik Clausen)
kom »udensogns« fra, accepterede hun ham aldrig rigtigt, selvom han for
mors og fredens skyld gjorde alt for, at forholdet blev så gnidningsløst som
muligt. Derimod havde min far et særdeles godt forhold til min mors mor
far, som hjalp ham igennem de første år på gården. Efter brylluppet fik
mine forældre stillet to værelser på Flavarthigaarden til rådighed. De lå i
stueetagen til venstre for hovedtrappen. D er var fælles husholdning med
bedsteforældrene og først i 1923, 1 1 år efter brylluppet, og efter bedstefor
ældrenes død, kunne mor og far tage hele stuehuset i besiddelse.
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I . V E RD E N SK RIG

I Sikringsstyrken

Anna og Frederiks Clausens første barn, min ældste søster Else, blev født
den i. august 19 13 . Samme dato året efter udbrød 1. Verdenskrig. Far
blev omgående indkaldt til militæret. Han var ulykkelig over at skulle
forlade sin unge kone og den et-årige datter samt at måtte overlade drif
ten af gården til min mor. Det var et stort ansvar at lægge på hendes
skuldre. M en han håbede, som alle andre, at krigen hurtigt blev overstået.
Indkaldelsen kom til at vare 4V2 år, - far var indkaldt til Sikringsstyrken på
Sjælland. D et var heldigt for min mor, der kun var 21 år ved krigsudbrud
det, at have sine morforældre boende. De hjalp til, så godt de formåede.
Gården var stor. D er var ansat en forvalter, en fodermester, to tjenestepi
ger, to karle og en »stik-i-rend«-dreng. I alt drejede det sig om 1 1 perso
ner, der dagligt skulle laves mad til og et stort hus samt karleværelser, der
skulle rengøres. Prydhaven og urtehaven skulle passes, samt alt det andet,
der hørte til en husholdning på landet. M en gæv, som mor var, tog hun fat
og klarede skærene.
Som indkaldt til sikringsstyrken havde landmænd orlov i de travle pe
rioder for landbruget, såtid og høst og vel også til højtiderne. I alt fald
blev mor gravid igen, og min søster Grete blev født den 16. september
19 18 . Krigen sluttede i november 19 18 , og glæden var stor, da familien
atter var samlet.

F O R E N K L E T O V E R S IG T O V E R N O G L E A F
H A N N E O G H A N S N IE L S E N S E F T E R K O M M E R E

Hans Nielsen
25.5.1822- g m .
30 5.1902
17 9 1848
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Lundtofte g.m.
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Anna
11.3.1893- g.m.
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Else, g Clausen
1.8.191331.10.1999

Frederik Clausen
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14.10.1989
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Ane Nielsen
1850-1922
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Julius Jacobsen (Vejlegård)
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Birthe, g. Mortensen
f. 30.1.1927

VA N SK E LIG E T ID E R

Ulykken

I efteråret 19 18 ramtes Danmark af den mest ondartede og livstruende
influenzaepidemi, Verden dengang havde kendt til. Den kaldtes »Den
spanske Syge«, da de første tilfælde stammede fra Spanien. Sygdommen
drog hærgende gennem Europa med mange dødsfald til følge. Far blev,
som så mange andre, smittet og var i lang tid indlagt på Blegdamshospitalets epidemiafdeling. Flan blev rask, men ramtes året efter af en alvorlig
ulykke, hvorved han mistede sit venstre øje. Flan havde lovet at flytte
naboens hest til nyt græsningsområde. Hesten blev kåd, den stejlede og
fik derved viklet sit ene ben ind i tøjret, tøjrepælen blev revet op og ramte
med stor kraft far i øjet. Han blev omgående kørt til en øjenklinik på
Hauserplads i København, men øjet stod ikke til at redde. I lang tid måtte
far tage den med ro uden fysisk arbejde, så mor måtte endnu engang klare
bedriften.

B E G Y N D E L S E N T I L D E T P O L I T I S K E LIV

Venstrebønder

Ørkesløshed var det værste far vidste, så han kastede sig over politik, som
altid havde interesseret ham meget. Han meldte sig ind i det Konservative
Folkeparti (stiftet 19 15 ), og blev i 19 2 1 valgt til medlem af sognerådet i
Søllerød Kommune. I 1925 blev han 35 år gammel valgt til sognerådsformand, hvilket i dag er ensbetydende med borgmesterposten. Dette hverv
bestred han med undtagelse af et enkelt år til 1943. Interessen for politik
stammede tilbage til barndomshjemmet på Fyn, hvor der ofte blev drøftet
politik. Hos min farfar, Hans Voldsgaard Clausen, der var højremand, kom
blandt andet den kendte venstremand Claus Bemtsen (1844-1927). Det fik
ofte bølgerne til at gå højt, når disse to sammen med andre bønder på
egnen mødtes på de driftige fynske gårde og drøftede politik. Kom poni
sten Carl Nielsens far hørte også til kredsen. Den unge Frederik Clausen
holdt ørerne stive og sugede til sig, og dermed blev hans interesse for
politik vakt. M in far blev den anden ejer på Havarthigaard, som fik sæde
i sognerådet, idet min tipoldefar, Hans Nielsen, gift med Hanne Nielsen,
også havde været medlem af sognerådet, fra 1854 til 1882.

F A M IL IE N FORØGES

M in mor blev i 1926 gravid for tredje gang, og far ønskede sig brændende
en søn, det forventede han simpelthen. To piger måtte være nok, nu var
der brug for en søn til at føre slægtsgården videre. Han havde engang sagt,
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Birthe i barnevogn,
1928.

»Endnu en tøs«

at han gerne ville have så mange børn, at det svarede til et helt fodbold
hold. M en det lange interval, der var mellem graviditeterne, tyder på, at
mine forældre på dette punkt ikke var enige. Je g kom til verden en iskold
januardag i 1927, og huset gik i sort. Ikke alene var far, men også resten
af familien, dybt skuffede. M in ældste søster Else på 13 år blev så fornær
met, at hun overhovedet ikke ville se »endnu en tøs«. E t par dage efter
min fødsel skulle far til møde på rådhuset. Han fulgtes med sin ven, ven
stremanden gartner Frederik Lendal fra GI. Holte, og far inviterede ham
ind for at se den lille ny. Far havde i forvejen udtrykt sin skuffelse over, at
det igen var blevet en pige. M en da Lendal så ungen, sagde han til far:
»D u skulle skamme dig, Frederik, at være så utilfreds med sådan en vel
skabt lille pige«. Je g tror nok denne bemærkning, fik far på andre tanker,
men alligevel blev jeg kaldt for Peter, indtil jeg kom i skole.

PA TE R F A M IL IA S

Far var et rigtigt familiemenneske og meget gæstfri. Hver sommer havde
vi fars familie fra København på feriebesøg. H ver familie blev tildelt 14
dages ferieophold. Inden det første hold skulle hjem, ankom næste hold,
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Havarthigaarden
omkring 1940.

Gavmildhed

så alle var samlet på Havarthigård, og vi var mange. N år vejret var godt
spiste vi i haven, der var jo plads nok; men var vejret dårligt, flyttedes
måltiderne til spisestuen. D er kunne nemt dækkes til 16 personer, men
der måtte alligevel ofte sættes ekstra bord op. Far var aldrig så glad, som
når han sad for bordenden som en anden »Pater Familias«. N år familier
ne tog tilbage til København, var de belæssede med »alt godt« fra haven
og friskplukkede suppehøner. Far var en meget gavmild mand. Mor, som
sandelig heller ikke var påholdende, sagde engang til ham: »Frederik,
den, der gi’r, til han tigger, skal slås, til han ligger«. Det ordsprog var far
aldeles ligeglad med, han gav fortsat væk af et godt hjerte, selvom der ikke
var meget at gøre godt med. Han var altid bange for, at der ikke skulle
være mad nok, når vi havde gæster. Je g har mange gange oplevet, at han
kom ud og kikkede til den store steg, mor havde i ovnen, hvorpå han, uden
et ord til mor, tog sin cykel og kørte til Øverød til viktualiehandler Friis
eller til slagter Rasmussen i Holte og købte endnu en steg.

P R I V A T L I V E T S FRED

Far prøvede, så godt det lod sig gøre, at holde sit officielle liv og privat
livet adskilt. Han var medlem af en l’hombreklub sammen med smedeme
ster O luf Hansen fra Marievej, overlærer Koudal fra Solbakken, skovfoged
Ortved fra Søllerød Kirkeskov og min onkel Marinus fra Skovly. Far elske
de disse muntre kortaftener med 1’hombre-vennerne. D er blev serveret
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På ja gt

godt for dem, og mens herrerne spillede kort, broderede damerne i den
tilstødende stue. Jagt var også en interesse, far altid havde været meget
glad for. Han havde en god ven, direktør Valdemar Jacobsen fra Holte, som
ejede en jagt i Søndre Omme i Jylland. I jagtsæsonen om efteråret blev far
ofte inviteret med til Søndre Omme. Det var dog ikke hver gang, han var
i stand til at deltage på grund af sit politiske arbejde, og han ærgrede sig,
når det ikke lykkedes. Det var dog sjældent, at han nedlagde noget vildt,
hvilket skyldtes det manglende venstre øje, som gjorde ham bange for
ikke at ramme præcist. M en han nød naturen og samværet med jagtkam
meraterne.

O F F IC IE L L E OPGAVER

Blandt de mere muntre af de officielle opgaver var den årlige udflugt for
de gamle i kommunen. Den gik far meget op i. Han ringede rundt til alle,
han kendte, der var så heldige at have en bil og opfordrede dem til at stille
deres køretøj til rådighed for lejligheden. D et lykkedes som regel. Det
blev en dejlig dag for de gamle, som på den måde fik en god kontakt med
andre borgere i kommunen. D er blev ofte knyttet venskaber mellem de
gamle og chaufførerne af de biler, der blev stillet til rådighed.

»D e gamles
udflugt« 1929 (med
Fr.C.s påskrift). Ved
et stop på Konge
vejen ved Rudersdal.
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Som repræsentant for sognerådet besøgte far kommunens sommerlejr i
Smidstrup hver sommer. Je g fik ofte lov til at komme med, og vi deltog i
lejrbålet ved solnedgang. Det glædede jeg mig meget til hver sommer, og
jeg blev så betaget af lejrlivet, at jeg tryglede min far om at få lov til at
deltage i det årlige ugelange lejrophold. Men det kunne der ikke være tale
om. Opholdet i sommerlejren var fortrinsvis for børn, som ikke havde
mulighed for anden form for sommerferie. Far svarede mig altid: »Du får
vist frisk luft nok, hvor du bor«. Sandheden, kender jeg ham ret, var sna
rere, at ingen skulle sige om ham, at hans datter tog plads op for andre børn.

Sommerlejren

P RIV ATE T R A D I T I O N E R

En fast tradition var familiens årlige udflugter i hestevogn. Jagtvognen
blev forspændt »D e to Sorte«, og når kirsebærtræerne blomstrede, kørte

GI. Øverødvei

Højbjerggard

Havarthigaard

11000 m eter

K ort over Havarthigaardens marker omkring 1940. Skraveret på det topografiske matrikelkort, som
Frederik Clausen lod fremstille til byplanarbejdet. Kun Søllerød Kommune har et sådant kort.
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Kalvemosen

vi fars yndlingstur fra Havarthigaard gennem Rude Skov, forbi Løgesø,
gennem Høsterkøb, hvor vi gjorde holdt på Aasebakken ved klostret og
nød den skønne udsigt over Sjælsø. Ingen kunne dengang ane, at jeg som
familiens yngste senere skulle komme til at bo på gården ved foden af
bakken. Den årlige tur til Dyrehaven, når hvidtjørnen blomstrede, lagde
far også vægt på, især for min mors skyld. Hun elskede disse ture med far
som kusk og med deres tre piger bag i vognen. Vi unger nød turen, så
havde vi da vores forældre for os selv.
Jordtilliggendet til Havarthigaard var på ca. 80 tdr. land. Markerne
strakte sig på sydsiden af Øverød langs Kirkeskoven fra Øverød til GI.
Øverødvej ved GI. Holte. Hertil hørte også Kalvemosen. På nordsiden af
Øverødvej strakte de sig fra Højbjergvej til Rygård nord for Øverødvej og
grænsede op til Høje Sandbjerg.
N ogle af de bedste minder jeg har fra min barndom, er turene til K al
vemosen med far tidlige sommermorgner. Far var i sit es. Han vækkede
mig ved fem-tiden om morgenen og tog mig med på en sådan tur; hvor vi
i morgengryet satte os ved skovkanten og sad lige så stille og nød synet af
fugle og vildt. Far kendte navnene på alle de fuglearter, vi så, han kunne
endda kende de forskellige fugle på deres fløjt. Det var både trygt og
meget lærerigt.
Je g husker min far som en venlig mand. Han kom godt ud af det med
alle sine naboer. Far satte især pris på Em il Schjem ing fra Høje Sandbjerg,
der i 19 15 havde købt Vildtfogedhuset. Schjerning var landbrugsuddannet og havde desuden en uddannelse som skovfoged. Han ejede Vildtfo
gedhuset indtil 1959, hvor han solgte til professor Poul Astrup. Schjerning
hjalp gennem årene far med forskellige gøremål, og det glemte han ham
aldrig for. Så når far havde tid til en tur over markerne en søndag formid
dag, var målet ofte Vildtfogedhuset, hvor de to gode venner fik en snak
om gamle dage.

HOLTE G YM NASIUM

Som sognerådsformand var far født formand for Holte Gymnasiums be
styrelse, og skolens liv stod fars hjerte nær. Han havde været med fra
første færd til forhandlingerne, der førte til skolens oprettelse i 19 3 1.
Dette medførte et tæt samarbejde med skolens første rektor, Oscar Schlichtkrull, som far satte stor pris på. Je g er taknemlig for, at far ikke oplevede, at
gymnasiet blev nedlagt. Det ville have bedrøvet ham meget.
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Rektor Oscar Schlichtkrull, Holte Gymnasium
(1886-1945) ved indvielsen a f laboratoriefløjen på
gymnasiet 19 35. Schlichtkrull var en af fars gode
støtter.

En glad Frederik Clausen ved indvielsen af labora
toriefløjen på Holte Gymnasium 1935.

EN P IN L IG A FFÆ RE

Far var ærligheden selv og af samme grund meget ærekær. Engang kom
en person til Havarthigaard for at søge en stilling som skolebetjent ved en
af kommunens skoler. Det var ganske uhørt at henvende sig direkte til
sognerådsformanden, da alle sådanne henvendelser proceduremæssigt
skulle gå til rådhuset. M en som den venlige og gæstfri mand far var, blev
ansøgeren budt indenfor, så han kunne forelægge sit ærinde. Far syntes,
han lød ganske tiltalende, og havde egentlig besluttet sig for at tale hans
sag. M en da samtalen var slut, sagde ansøgeren: »Hvis jeg får stillingen,
er der 500 kroner til Dem«. Far blev aldeles rasende og udbrød: »En ting
er sikkert, De får under ingen omstændigheder stillingen«.
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K O M M U N A L E E R HV E RV OG L A N D S B R U G S K R I S E N I 1 9 3 0 ’ ERNE

Svinekort

I 25 år - fra 1932 til 1957 - var far vurderingsmand for den daværende
Østifternes Kreditforening. Han arbejdede sammen med tømrermester
Jen s Christensen fra Trørød og senere med dennes søn Jen s Age Christensen.
Far var meget omhyggelig med at udfylde de mange skemaer og beskri
velser, dette arbejde indebar. Desuden var det en god, kærkommen eks
traindtægt. En anden lille indtægtskilde var Landbrugsministeriets svineregulering, som medførte, at der skulle uddeles svinekort til landmæn
dene. Det job havde far ansvaret for i Søllerød Kommune. Svinekortene
gav tilladelse til afsætning af svin til slagterierne. Dette gav anledning til,
at far fik et godt kendskab til kommunens øvrige landmænd, som ca. en
gang om måneden aflagde besøg på Havarthigaard for at få udleveret
deres svinekort. D et var ikke altid, bønderne havde slagtesvin at sælge
inden for den periode, hvor kortene var gyldige, hvilket førte til omfat-

1939

1939

UNDBRU6SMINISTERIEES
SVINEREGULERINGSUDVALG
KØBENHAVN

A XElBO RG

iv in c t u x r i
November Regulering.
Dette Svinekort giver

IHÆNDEHAVEREN
Ret til Levering og Slagtning ai

1 SVIN
1 Tiden 6. Novbr. 1939 til 2. Decbr. 1939.
(E ft*r 2. December 1939 er K ortet u g yld ig t.)

Svinekort. E t svinekort
gav ret til levering af
eet svin til slagteriet
indenfor en bestemt
uge. Form ålet var at
holde produktionen
nede, svarende til eks
portmulighederne.

Sølvbradeparret Anna og Frederik Clausen, den
25. oktober 19 37, omgivet af familie, personale
fra rådhuset og venner foran hovedtrappen på
Havarthigaard. H erefter fulgte middagen på
N yholte Hotel.

Sølvbrudeparret Anna og Frederik Clausen, den
25. oktober 19 37 med døtrene foran hovedtrap
pen på Havarthigaard: Grete, min mor, jeg selv,
min far og Else.

N yholte Hotel omkring 1937.

H a v a r t h ig a a r d

Bordplanen (udleveret til hver gæst) ved
sølvbrylluppet den 25. oktober 19 37 på N yholte Hotel. Bordplanens omslag var af
sølvpapir.

Den båndlagte arv

tende, men fuldt legal handel med svinekort. Svinekortordningen funge
rede fra 1933 til 1939.
19 30 ’erne var økonomisk hårde år for både by og land. D er var stor
arbejdsløshed i industrivirksomhederne, og dårlige afsætningsvilkår for
landbruget bevirkede, at mange landmænd landet over måtte gå fra hus
og hjem. Mine forældre var heldige, da min mors arv efter sine morforæl
dre var båndlagt og anbragt i Overformynderiet. Afkastet af disse midler
kunne godt og vel betale terminerne, så på den måde overlevede familien
på Havarthigaard.

SØLVBRYLLUPPER

1 19 37 havde mor og far sølvbryllup, og de blev naturligvis hyldet. D er var

Dobbelt sølvbryllup

frokost i hjemmet på Havarthigaard kl. 12. T il frokosten, der havde en
mere officiel karakter, kom bl.a. en deputation fra personalet på Rådhu
set. At sølvbrudeparret var afholdt i vide kredse, hersker der ingen tvivl
om. Huset var fyldt med gæster dagen lang. Sølvbryllupsmiddagen om
aftenen blev holdt på Hotel Nyholte sammen med min moster og onkel
fra Skovly, som jo også kunne fejre deres sølvbryllup den dag. Det var en
dejlig aften, blot syntes jeg, der da var ti år gammel, at der var alt for
mange taler, og at de sagde det samme alle sammen.
At far var en afholdt mand, viste sig atter til hans 50 års fødselsdag, den
i. maj 1939. Huset var igen fyldt med gæster dagen lang.

R Å D H U S E T I H O LTE

Kommunens køb a f
ejendomme

Det gik os alle i familien meget på at opleve fars frustrationer og store
bryderier i forbindelse med projekteringen og opførslen af det nye rådhus
i Holte, som netop stod på i årene op til krigen og i de første år af besæt
telsen. Projektet og ikke mindst placeringen af rådhuset mødte stor mod
stand. Far argumenterede kraftigt for, at Rådhuset blev placeret på grun
den på hjørnet af Kongevejen og Øverødvej. I et referat i Søllerød Tiden
de den 30. marts 1938 fremhæves de mange fordele ved omtalte place
ring, gode forbindelseslinier til den øvrige kommune, tæt ved jernbane,
posthus, banker, apotek, sygekassens kontorer samt store velassorterede
forretninger, og at en stor part af de mange mennesker, der daglig besøger
rådhuset, har brug for disse. Far var en fremsynet mand, det havde han
bevist med kommunes køb af bl.a. Nærumgård og Wesselsminde med
tilliggender. Han fik i sidste øjeblik forhindret, at salget gik til Køben
havns Kommune. N ok var far konservativ, men forstokket var han ikke. I
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Rådhuset indvies

mange sager arbejdede han tæt sammen med den socialdemokratiske
gruppe i sognerådet. Det var magtpåliggende for ham, at det kommende
rådhus kunne »se fremtiden i øjnene«, som han sagde. Han gik stærkt ind
for arkitekterne A rne Jacobsen og Flemm ing Lassens projekt. At far fik sin
vilje kan ses af alle, der har sin gang dér, samt a f tusindvis af trafikanter,
der året rundt passerer Søllerød Rådhus. Trods de mange bryderier kan
jeg ikke erindre nogen bitterhed hos min far. Han kunne blive meget
vred, når noget gik ham imod, men han blev hurtigt god igen - for så at
komme videre med problemerne og søge nye veje.
Det var en stor dag i fars liv, da han den 22. marts 1942 stod på taler
stolen ved rådhusets indvielse. Rektor Schlichtkrull havde i dagens anled
ning skrevet tekst til en kantate af Svend Kock, og gymnasiets kor medvir
kede. Selv om min sangstemme ikke var stor, var jeg med i koret, så jeg
oplevede hele indvielsen - det var virkelig en oplevelse. Det var et godt
punktum på fars årelange, til tider ret dramatiske karriere som kommu
nalpolitiker.

Far og hans søskende
ved faster Petras 60årsdag, den 10. august
1944. Fra venstre Far,
Peter Clausen, Petra
Clausen, Claus Clausen
og Einar Clausen.
1:3

2 . VERDENSKRIG

Benzindepot

Ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940 skete der ting og sager på
Havarthigaard. Hele den store lade mod øst blev lejet ud til Frilandsmu
seet i Lyngby, mange fine gamle hestekøretøjer blev opmagasineret her
under hele krigen. Dette vidste vi jo alle på gården. M en hvad vi ikke
vidste var, at der også lå adskillige tromler benzin opmagasineret i »Ishu
set« til brug for frihedsbevægelsen. Kun far vidste, hvad »Ishuset« gemte,
det havde stået ubrugt hen i mange år. Oprindelig havde det været brugt
af min tipoldemor Hanne Nielsen til produktion af den ost, der stadig er
kendt under navnet »Havarthiost«. Bygningen havde en meget dyb kæl
der og var som skabt til at skjule benzintromlerne. Dagen efter kapitula
tionen den 5. maj 1945 kom der til min mors store overraskelse nogle
frihedskæmpere for at hente benzintromlerne. M or var far dybt taknem
melig over, at hun intet havde vidst om disse tromler, for som hun sagde:
»Jeg ville aldrig have haft en rolig stund«.

E F TE R KRIGEN

Endelig en dreng

Tiden gik videre, og jeg stod for at skulle giftes med min forlovede Ib
Mortensen. Året er 1948, og da der intet var bygget i de fem år krigen
varede, var det næsten umuligt at få en lejlighed. Skulle man gøre sig håb
om at få en lejlighed, skulle man være gravid. Et hus havde vi ikke råd til,
så mine forældre tilbød os at bo på Havarthigård i en selvstændig lejlighed
på i . sal i stuehuset. Betingelsen var, at min tilkommende, der var uddan
net snedker og arkitekt, selv gjorde den i stand, og det gjorde han gerne.
Vi tog lejligheden i besiddelse i forbindelse med vores bryllup, der selv
følgelig blev holdt på traditionsdagen, den 1 1 . september 1948. Min mor
døde desværre allerede i august 1950 og vores søn, Henrik, blev født den
23. februar 19 5 1, så hun oplevede ikke at se sit barnebarn. Far var meget
glad for, at der endelig var kommet den dreng i familien, som han selv
havde ønsket sig i så mange år. Så var vi igen flere generationer under
samme tag, men denne gang heldigvis uden problemer. Far var en glim
rende barnepige for vores Henrik, men jeg tror nok, at far forkælede ham
lidt vel rigeligt.
T il fars fødselsdag den 1. maj 1956 kom vognmand A xel Sørensen for at
gratulere. I samtalens løb fik far sagt noget om, at han overvejede at sælge,
hvis han fandt den rette køber. Axel Sørensen havde som 14-årig knægt
været ansat som stik-i-rend-dreng på Havarthigaard kort tid efter min
forældres bryllup. Axel Sørensen tilbød - efter den tids pengeværdi - en
” 4

Ved Frederik Clausens 65-årsdag den 1. maj 19 54 blev gæsterne fotograferet på Fiavarthigaards have
trappe. Alle 37 gæster (familie, venner og folk fra Rådhuset) kan identificeres.

god pris for gården, nemlig 200.000 kr. Far slog til. Det var med en vis
stolthed at Axel Sørensen den 1. august 1956 overtog gården, hvor han
som dreng var nederst i hierarkiet.

NYE T I D E R

Steenbækgård

Det var med vemod, at jeg skulle forlade mit barndomshjem. M en vi var
jo unge med mod på livet, så Ib og jeg og vores søn Henrik søgte at få
opfyldt et stort ønske ved flytningen. Mens vi boede på Havarthigaard
havde Ib haft lyst til at være selvstændig landmand, og han havde fået
opbygget en svinebestand på 30 stk. svin. Denne virksomhed ønskede han
at fortsætte med et nyt sted. Derfor slog vi til, da Steenbækgaard i Høsterkøb ved foden af Asebakken var til salg. H er har vi boet siden. Det var den
gård, jeg som barn på udflugt med mine forældre så ofte havde kigget på
fra udsigtspladsen på Asebakken.
n 5

D e voksne døtre,
Else, Grete og jeg
selv ved min fars
70-årsdag,
den i. maj 1959.

Malmbergsvej

Far overvejede at købe en villa i nabolaget, men han var træt og kunne
ikke overskue at passe en have, så han besluttede sig til at få en lejlighed.
Igennem et par år var far kommet sammen med fru Emmy M arie Suaning,
enke efter skoleinspektør Suaning på Nærumgårdsskolen. Hun havde et
lille rækkehus i Nærum, som de kunne bo i efter ægteskab. Men der var
en del trapper, og det kunne far ikke klare, hvorfor de valgte en lejlighed
i Skoleparken på Malmbergsvej 14 i GI. Holte. Ved juletid i 1956 giftede
han og fru Suaning sig, og de fik seks gode år sammen.
I september 1962 havde kommunalbestyrelsen fundet ud af, at far
egentlig var berettiget til en form for pension efter det mangeårige virke
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Frederik Clausen
dør

i kommunens tjeneste, og man havde besluttet, at far skulle tilkendes et
mindre beløb om måneden indtil sin død. Det var almindelig kendt, at
den gamle Frederik Clausen ikke var så rask. Denne pension kom da også
kun til udbetaling to gange. M en far blev meget glad, ikke så meget for
pengenes skyld, men han følte, han fik en form for oprejsning efter de
svære problemer, han i tiden som kommunalpolitiker havde været impli
ceret i. M an ville på denne måde ligesom sige til far, at han havde haft ret.
Far havde i mange år lidt af sukkersyge; han var ikke så påpasselig, som
han burde være med diæten. Resultatet af denne forsømmelse førte til
koldbrand i det ene ben med amputation som følge. Operationen blev
foretaget i oktober 1962, og han afgik ved døden tre uger senere, den 22.
november 1962. V i var alle i familien enige om, at det var godt, far ikke
skulle leve videre med et så stort handicap.
Det var en smuk begravelse fra Søllerød Kirke. Flolte Gymnasiums
skolekor under ledelse af Svend Kock fyldte hele kirkens venstre sideskib.
Fielt uden for salmebogen sang de blandt andet Ingemanns smukke aften
sang »D er står et slot i Vesterled«, det var den sang, far holdt allermest af.
Utallige er de gange, denne stemningsfyldte sang blev sunget, mens hele
familien var samlet på verandaen på Flavarthigaard for at se solen gå ned
bag Rude Skov. Fars gravsted findes umiddelbart nordøst for kirken på
den ældste del af Søllerød Kirkegård.

Frederik Clausens
bisættelse - efter foto i
lokal avis.

117

Far og kommuneingeniør H .C .Bache (1898-1983). Bache var ikke blot den tro
faste og iderige embedsmand gennem de vanskelige år omkring 1940. H an var
også en god ven af huset - her ved Fars 70-årsdag, den 1. maj 1959.

Je g har hele livet været stolt af min far, der for mig står som en person med
udstråling, med sine meningers mod og stor ansvarsbevidsthed. Han
mistede aldrig jordforbindelsen og var hele livet igennem et varmt, ærligt
og venligt menneske. Det undrer mig en smule, at der aldrig er lavet et
maleri af min far, som dybest set er »far« til Søllerød Rådhus.
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Museumsdrømme
Aase Breda, mæcenen bag malerinden Ebba Breda
A f Emst Goldschmidt

Mange kender den smukke Gammel Holtegård, som generalbygmester Lauritz
de Thurah byggede til sig selv J 755- f 757, ligesom mange også glæder sig over den
udstillingsvirksomhed, som den selvejende institution Gammel HoltegårdBredafonden stårfor. D er er sikken også mange, der har spurgt sig selv, hvad der
ligger bag navnet Bredafonden.
Det følgende er en beretning om kunstmaleren Ebba Breda (18 9 3-19 50 ) og
især hendes søster Aase (18 9 5-19 8 6 ), der viede de sidste mange å r a f sit liv til at
skabe et varigt minde om, Ebba og hendes kunst. Aase nærede en stor og ubetinget
beundring fo r søsterens kunst, uanset at den forblev upåagtet i datidens danske
kunstverden. Ved at sikre Ebbas arbejder i et museum var hun overbevist om, at
en eftenid ville skænke søsteren den anerkendelse, som hendes samtid havde
nægtet hende.
Forfatteren erfødt i 1929 ogbori Skodsborg. Han blev cand.jur. i 1954 og BA
i historie i 1999. Han har bl.a. skrevet » I tre Borgmestres Tid. Det kommunale
styre i Søllerød 19 7 4 -2 0 0 1« og »En Biskop besøger Søllerød« i Søllerødbogen
2003.

V E JST RU PG Å RD -

D E T T A B T E P A R A D IS

Vil man prøve at danne sig et indtryk af Ebba og Aase Bredas baggrund og
det præg, den satte på deres holdninger, kommer man ikke uden om Vejstrupgård, en mindre herregård med egen kirke, savværk samt vind- og
vandmøller, nordøst for Svendborg. Vejstrupgård var i deres mødrene
families eje i godt 100 år 1 .
Vejstrupgård blev i 1782 købt af landsdommer Hans Koefoed, Odense, som
i 1 799 solgte den til hertug Friederich Christian a f Augustenborg, der var
gift med Frederik VTs halvsøster Louise Augusta. Allerede tre år senere
solgte hertugen imidlertid gården tilbage til Flans Koefoed. I skødet sik
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Vejstrupgård. Foto
N iels Peter Stilling,
14. august 1996.

Hans M øller bliver
eneejer a f Vejstrup
gård

rede hertugen Hans Koefoed, at Vejstrupgård, trods et omfattende fra
salg af bøndergods, skulle bevare sin status som sædegård2, hvilket umid
delbart betød fritagelse for skatter og tiende og senere fik betydning for
arvegangen. Ved kgl. Resolution af 19. januar 1803 blev hertugens tilsagn
bekræftet.
I 18 10 blev Vejstrupgård købt af Hesselagergårds ejer, S.A. Dons, som
dog solgte gården igen i 18 13 til et konsortium bestående af Rasmus M øl
ler, storkøbmand og skibsreder i N yborg, hans svoger grosserer Suhr i
København og hans sønnesøn Hans M øller fra Brænderup. Statsbankerot
ten, tabet af N orge og lavkonjunkturerne efter Napoleonskrigene fik
imidlertid Rasmus M øller og grosserer Suhr til at trække sig ud af konsor
tiet, og fra 18 16 stod Hans M øller som eneejer. Han var gift med Ane
Pouline Copmann, der var søster til maleren Peter CopmannJ . Parrets æld
ste søn Hans Bredahl-M øller, der var forvalter på Vejstrupgård, blev den
16. december 1824 gift med Semine M arie M øller, efter at der ved et kon
gebrev af 13 . december var bevilget fritagelse for den ellers obligatoriske
lysning. Det må have hastet med at få det unge par smedet i hymens
lænker4.
Hans og Semine M aria Bredahl-M øller fik ni børn - otte drenge og én
pige. I 1842 overdrog Hans M øller Vejstrupgård med kirke og møller til
1 20
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Nanna født 1865

sønnen Hans, men to år senere, i 1844, døde han. Den 18. december 1859
døde Semine Marie, to dage efter hendes og Hans’ sølvbryllup. Nøjagtigt
to år efter giftede Hans sig med Olivia Skov Petersen, født den 16. august
1839, og de fik tre børn sammen: Hans, født den 17 . december 1862,
Inge, født den 23. januar 1864 og Nanna - Ebbas og Aases m o r-fø d t den
30. maj 1865.
Den 22. maj 1874 oprettede Hans og Olivia et fælles testamente, hvori
de bestemte, at Olivia efter Hans’ død skulle sidde i uskiftet bo, og at
deres søn, Hans Bredahl-M øller II efter Olivias død skulle arve Vejstrupgård med tilliggender efter sædegårdsreglen. Kort efter - den 2 1. juli
1874 - døde Hans Bredahl-M øller I, og under skiftet gjorde børnene af
det første ægteskab indsigelse mod fællestestamentet, idet de bestred, at
sædegårdsreglerne kunne anvendes. Sagen trak ud, og først den 22. maj
1878 afgav skifteretten sin kendelse, som slog Vejstrupgårds status som
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Olivia Bredahl-Møller,
født Skov Petersen
(18 3 9 -19 12 ). Ebba og
Aase Bredas mormor.

Ritmesteren

Ebba og Aase fødes

i893 °g i895

sædegård fast og godkendte fællestestamentets gyldighed. Semine Marias
børn måtte derefter nøjes med at dele deres tvangsarv = V4 af boet.
Olivia fortsatte herefter driften af Vejstrupgård ved hjælp af skiftende
forvaltere og skovridere. Hans Bredahl-Møller II gennemgik Hærens O f
ficersskole og blev efter endt uddannelse udnævnt til premierløjtnant ved
2. dragonregiment, hvor han avancerede til ritmester. På grund af en ska
de, som han fik ved en rideopvisning på Eremitagesletten, måtte han tage
sin afsked i 1900. Han læste derefter til dyrlæge på Den kgl.Veterinær-og
Landbohøjskole og blev dimitteret efter vintereksamen 1905/06. Han,
der forblev ugift, slog sig ned på Hotel Phoenix i Svendborg, hvor han
virkede som praktiserende dyrlæge og kontroldyrlæge ved det lokale slag
teri, mens han havde et par rideheste opstaldet på Vejstrupgård, som O li
via på det tidspunkt havde bortforpagtet. Datteren Inge blev gift med
godsejer Holm i Sverige, hvor hun døde ung uden at have fået børn.
Den yngste datter, Nanna, blev den 23. december 1892 gift med læge
og tandlæge Ernst Frederik Ferdinand Svendsen, der var født den 2. juli
1859 i Middelfart. De første år havde han praksis i Rynkeby på Fyn, hvor
datteren Ebba Maria Kristine blev født den 2. december 1893, mens deres
anden datter Aase Elisa Olivia blev født den 13 . januar 1895. Året efter

Ritmester, dyrlæge Hans Bredahl-M øller II (18 6 2 -19 17 ) demonstrerer, hvordan
man sidder i en damesaddel. H an var Ebba og Aase Bredas morbror.

Horsens

flyttede familien til Dragør, hvor faderen praktiserede indtil 1900, da fa
milien flyttede igen. Denne gang var målet Horsens. H er fik familien en
herskabelig lejlighed i »Beringhus«, Søndergade 30, hvor Ernst Svendsen
også havde sin praksis.
Familien hørte til det bedre borgerskab i Horsens, og små, søde billet
ter, som Nanna og Ernst udvekslede, og som findes i Aases efterladte
papirer, tyder på, at de levede lykkeligt sammen. Ebba og Aase blev med
deres aldersforskel på kun 13 måneder opdraget, som om de var tvillinger.
De gik ens klædt og delte alle oplevelser med hinanden. De fik indpodet
tidens borgerlige normer, stil og adfærd. 2. Juledag 1904 - midt imellem
deres henholdsvis 1 1 og 10 års fødselsdag - holdt forældrene eksempelvis
bal for dem og deres venner og veninder med middag, dans og trykte
sange.
I 1906 blev søstrene, der hidtil havde gået på privatskole, optaget i 2.
mellemskoleklasse i Horsens Statsskole, hvor de bestod realeksamen i
19 10 med ug minus i gennemsnit. Ferierne tilbragte de hos deres mormor
på Vejstrupgård, og det liv, som blev levet der, kom til at stå som idealet
for dem resten af livet.
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»Beringhus«, Søndergade 30, Horsens, hvor Ernst
og Nanna Svendsen og døtrene Ebba og Aase boede 19 0 0 -19 13 .

Nanna og Ernst Svendsen med døtrene Ebba og
Aase fotograferet i Horsens 1904.

Aase og Ebba Breda fotograferet i Horsens 1902.

OP B R U D I F A MI L I E N

Arven

Separation og
skilsmisse

Den 9. januar 19 12 døde Olivia efter at have været enke i 38 år, og i over
ensstemmelse med fællestestamentet af 22. maj 1874 skulle søstrenes mor
bror Hans Bredahl-Møller II overtage Vejstrupgård. Under skiftet blev
det imidlertid klart, at gårdens nettoværdi oversteg halvdelen af det sam
lede bos værdi. Det betød, at Nanna, Ebbas og Aases mor, der var den
anden arving, skulle have kompensation i form af en rentebærende priori
tet i Vejstrupgård. Efter en vurdering foreslog skifteforvalter Secher,
Svendborg Ret, der bistod ved det private skifte, at Nanna som kompen
sation skulle have 13.000 kr. - 2.000 kr. kontant og 11.0 0 0 kr. i form af et
pantebrev i gården. Denne løsning passede imidlertid ikke Ernst Svend
sen. Han fandt, at vurderingen af gården var for lav. I en brevveksling med
skifteforvalteren og godsinspektør Rasmussen på herregården Giesegård,
som findes i afskrift i Aases efterladte papirer, søgte han støtte for en højere
vurdering af Vejstrupgård, der ville sikre hans kone en større prioritet og
dermed en større renteindtægt. Han påstod således, at vurderingsmændene var svogerens venner, og at skifteforvalteren var svogeren følgagtig.
Hvad der slår én i dag er, at han i sine breve hele tiden taler om min arv.
Ved loven a f 7. april 1899 om ægteskabets retsvirkninger var hustruen
nok blevet myndig i formueforhold, men det var en myndighed uden
indhold, da lovens paragraf 1 1 fastholdt, at manden alene havde rådighed
over fællesboet, herunder det som hustruen havde indbragt i ægteskabet,
og hvad hun måtte erhverve ved arv eller gave. D.v.s., at Ernst Svendsen
formelt havde ret til at blande sig i opgørelsen af boet. Først med loven af
18. marts 1925 blev ægtefæller fuldstændigt ligestillede i formueretlig
henseende.
Det fremgår ikke af arkivmaterialet, om han har handlet i forståelse
med sin kone i denne sag, men da ægtefællerne i 19 13 blev separerede »på
grund af gemytternes uoverensstemmelse«, er det nærliggende at antage,
at Nanna er blevet meget opbragt over sin mands bestræbelser. Det var
hendes fædrene gård, det drejede sig om, og hun måtte lægge vægt på, at
hendes bror overtog Vejstrupgård på så lempelige økonomiske vilkår, at
han kunne beholde den. Da Olivia Bredahl-M øller i mange år havde levet
over evne, hvilket bl.a. hendes søster M arie havde bebrejdet hende, var
bygningerne utidssvarende og dårligt vedligeholdte. Hans Bredahl-Møller II måtte derfor regne med betydelige udgifter til genopretning af det
forsømte, hvis han skulle opnå en rimelig afgift fra en god forpagter. I et
brev af 28. april 19 12 til Nanna anslog han udgifterne ved en total reno
vering til 200.000 kr., hvad der dengang var et meget stort beløb.
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Aase Breda i selskabs
kjole fotograferet i
Horsens 19 12 .
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Til København

Efter separationen rejste Nanna til København med Ebba og Aase,
hvor de den 25. september 19 13 flyttede ind i en lejlighed i »Holberghus«, Peder Skramsgade 13 , og den 20. oktober s.å. tog hun og døtrene
navneforandring til Breda. Umiddelbart efter ankomsten blev søstrene
optaget på Købmandsskolens ét-årige kontoruddannelse. Aase gennem
førte uddannelsen med et flot resultat - 5 , 3 1 i gennemsnit efter 6-skalaen,
mens Ebbas resultat var mere beskedent. Hendes hu stod ikke til en kar
riere ved et skrivebord. Hun havde fået privatundervisning i tegning af en
lærer ved Horsens tekniske Skole, ligesom hun havde modtaget undervis
ning på Aamodts private malerskole i København5.
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AASES KON T OR KA R R I E R E

Kontorist i
København

Aase udnyttede sit gode eksamensresultat og blev i 19 15 ansat som bog
holder og korrespondent på højesteretssagfører Bie’s kontor. I 19 17 samme år som hendes forældre blev endegyldigt skilt - søgte hun og fik
ansættelse som kontorist og stenograf for lederen af Københavns K om 
munes dyrtidskontor, der var blevet oprettet for at varetage de opgaver,
som kriselovgivningen havde pålagt kommunen under 1 .Verdenskrig.
Hun må have løst sine opgaver tilfredsstillende, for den 1. december 1920
blev hun ansat som kontorist i Københavns Magistrats 2. afdeling, og pr.
i.oktober 19 2 1 blev hun tjenestemandsansat som assistent i 9. lønklasse i
afdelingens sekretariat. Kommunens sygehuse og sundhedsvæsen sorte
rede under 2. afdeling sammen med kommunens centrale økonomifor-
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valtning, indtil denne i 1938 blev overført til den nyoprettede post som
overborgmester. Det fremgår ikke af hendes personalesag i Københavns
stadsarkiv, hvilke arbejdsopgaver hun havde. Derimod kan man læse, at
hun både i 19 20’erne og 19 30 ’erne fik bevilget orlov og ferieforlængelse
mod lønreduktion i et omfang, som var usædvanligt for en underordnet
tjenestemand. Herom senere.

V E J S T R U P G Å R D K O M M E R UD AF F A M I L I E N S EJE

Vejstrupgård sælges

I 19 17 døde Hans Bredahl-M øller II uden at have oprettet testamente.
Havde han gjort det, kunne han ved anvendelse paragraf 27, stk.2 om
sædegårde i den stadigt gældende arveforordning af 2 1. maj 1845 have
sikret sin søster Nanna Vejstrupgård som arv. Skiftet måtte derfor foregå
efter de almindelige arveregler. Det betød, at boet måtte sælge gården, for
at Hans Bredahl-M øller I ’s efterkommere fra hans første ægteskab nu
kunne få deres hidtil udækkede arvekrav opfyldt. Nannas arv beløb sig
efter fradrag af skiftegebyr og arveafgift til 2 0 1.0 18 kr., hvilket svarer til
ca. 30 millioner kr. i nutidens mønt. For Nanna og hendes døtre var tabet
af paradiset Vejstrupgård definitivt, men der fulgte dog en betydelig øko
nomisk kompensation.

N A N N A OG D Ø T R E N E S Ø K O N O M ISK E F O R H O L D

Faderens død 19 26

M ed indtægterne fra Nannas formue, Aases løn og et underholdsbidrag
fra Ernst Svendsen på 1.200 kr. om året var de tre kvinder økonomisk
uafhængige.
Ernst Svendsen solgte i 1920 sin praksis i Horsens og købte en villa på
Østre Pennehavevej i Rungsted, hvor han døde den 9. maj 1926. Ebba og
Aase delte derefter deres fædrene arv ligeligt mellem sig. Aret før var
Nanna og døtrene flyttet til en større og bedre lejlighed på Sortedams
Dosseringen 99, hvor der var udsigt over Søerne. De tre kvinders gode
økonomiske forhold tillod dem i mellemkrigsårene at foretage jævnlige
udenlandsrejser eller at opholde sig i udlandet i lange perioder. Det sidste
gjaldt især Ebba.

A ASE S DIGTE

1 19 20’erne skrev Aase en del digte og lejlighedssange. De følgende digte
røber en vis vemod og melankoli:

128

Aase Breda med et
sørgmodigt blik, som
genspejles i hendes
digte, fotograferet
1924.

V i kæmper og fægter

N aar Ø jet er træt

om pladsen i Solen

Fordi det har grædt

til Kræfterne nægter

vor sorg kulminerer

at lyde Parolen

og vi resignerer.

O g har vi saa tænkt

O g naar vi skal bort,

og handlet klogt,

var livet dog kort

bli’r Skuden dog sænk’t

saa kort, at vi intet har naaet

på vort jordiske Togt.

i alle de Aar, der er gaaet.

10/6 1924
Som Havets Bølger
der sænkes og hæves
vi Skæbnen følger
og lever forgæves.

I29

Kald mig Drøm m er og Fantast -

Ingen Drømme bli'r oplevet

hvad var der a f skønt i Livet

alt det skønne, der end sker,

om ej Drømmen var os givet -

er dog vidt forskelligt blevet

selvom den saa siden brast.

fra det Billed' Drømmen ser.

Enkelte er skabt til Lykke,

Om alt andet for mig glipper,

finder den før de har søgt,

al min Glæde bli'r til Sorg,

andre finder kun et Stykke,

mine Drømme jeg ej slipper

hvormed Næsen bliver øgt.

jeg er D rot på Drømmens Borg.
2 3 / 1 1 1924

Je g følger de jagende Skyer

Saa lader jeg Sorgerne falde

- det giver min Tanke R o -

dybt ned i det store Hav,

de gaar over Lande og Byer

jeg ved, at det gemmer dem alle

langt borte fra Menneskers Bo.

for Laas og Slaa i sin Grav.

Flist oppe hvor Himlen hvælver

H øjt over Menneskers Vrimmel

i dybeste, reneste Blaa

og Livets urolige Strøm

hvor tusinde Stjærner skælver

under Skaberens prægtige Himmel

dér skal mit Drøm meslot staa.

dér er der Plads for min Drøm.
1 6 / 1 0 1 925

Je g elsker Regnen,

Je g længes efter

N aar jeg gaar i Skoven

Skoven - alt derude,

og hører Draabers Plask

hver gang jeg hører Regnen

mod bladene foroven

plaske mod min Rude.

og ser de klare

M en Pligten kalder: »Bliv kun ved din

Vandkrystaller stille

Læst,

- Naturens T ø rs mod

du er i Livet Træl og ikke Gæst«.

Evighedens Kilde.
Alt er så stille,
Skovens Fugle tier
en stund for blot at lytte
til Regnens M elodier
det Væld af Toner,
tusindtallige Klange,
der farver Regnens
vemodsfyldte Sange.
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Aase mestrede dog også en lettere stil og oven i købet på engelsk, jf.
følgende hilsen til Ebba:
You are ill - oh what a pity

Promise if you don't feel better,

- Paris is a bad old C ity

when you get this little letter

who has brought that cold to you -

you will telephone a nurse

W hat in heaven shall we do

(never mind your feable purse)

N ow we are so far away

for your health the best o f all

It is difficult to say.

sha’n’t be played with as a ball.

EB BAS U D L A N D S O P H O L D

Ebba opholdt sig i 19 2 1 og 19 23-24 i Edinburgh, hvor hun dels var sel
skabsdame hos M rs.Dunbar, dels var gæst hos familien Balgownie. Under
disse ophold malede hun landskabsbilleder og portrætter, og hun fik den

Ebba Breda fotografe
ret i Edinburgh 1924.

13 1

Paris

opmuntring, at hun i 1923 fik antaget to landskabsbilleder til den årlige
udstilling på Royal Academy o f Arts i Edinburgh. I årene 19 2 6 -19 3 1 op
holdt hun sig i lange perioder i Paris, hvor hun fik undervisning i mini
aturemaling af den fransk-amerikanske kunstnerinde Mme Alice Bastide.
Også her opnåede hun at få nogle af sine portrætter og miniaturer antaget
til den årlige udstilling på den traditionelle Salon des Artes Francais. U n 
der disse udlandsrejser og -ophold var der en livlig korrespondance mel
lem søstrene og deres mor. En stor del af brevene er bevarede i Byhisto
risk Arkiv for Søllerød Kommune og kan give et indtryk af, hvad der
interesserede brevskriverne, hvilke holdninger de havde, hvem de omgikkedes, og af det liv, de levede i København på den tid.6

UD D R AG AF N A N N A S OG S Ø S T R E N E S K O R R E SP O N D A N C E

Køb a f herregårde?

I Nannas breve kommer det jævnligt til udtryk, at hun som separeret og
senere fraskilt følte sig handicappet i de kredse, som hun med sin bag
grund følte at tilhøre, men hvor skilsmisser dengang var rene undtagelser.
Flun søgte at sløre sin stilling som fraskilt ved at angive sin stilling som
rentier, og da Ernst Svendsen var død i 1926, skiftede hun til den fuldt
acceptable status som enkefrue. Hendes utilfredshed kom særligt stærkt
til udtryk i 1927. Herregården Stensballegård7 nord for Horsens Fjord
var sat til salg, og Nanna var stærkt interesseret i at købe den. Hun ville
betale op til 450.000 kr. for den. Hun drøftede selvfølgelig det mulige køb
med Ebba og Aase, og fra storbyen Paris skrev Ebba og spurgte bekymret,
om det ikke ville blive ensomt på Stensballegård. Hertil svarede Nanna
den 19. september 1927: »Du tror.; at je g vil blive trist a f Ensomheden i
Jylland, men her er vi altid ene, og Publikum - f. Eks. i Sporvognene - er så
tarveligt nu - kun Proletarer - alle andre er i Bil.« ... »køberjeg en G aard, så
få r vi Bil,Chauffør, Gartner, egen Kirke etc. ... ctr. hvordan vi sidder og kukker
som ganz gewöhnliche Leute«. Godsejer Høyer, Rodstenseje bød imidlertid
50.000 kr. mere og solgte året efter gården til Hans Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig, hvis familie stadig ejer Stensballegård. Nannas gammel
dags standsbevidsthed kom ofte til udtryk i hendes breve til Ebba. Da hun
samme år overvejede at flytte til en lejlighed med centralvarme, og da en
stadsarkitekt og hans kone, der evt. ville overtage lejligheden på Sorte
dams Dosseringen, havde beset den, skrev hun den 13 . oktober til Ebba
i Paris:». .. og Fruen talte Bondemål. De sidste Lægefruer,jeg har truffet, var
også a f Folket, men jeg forstaar ogsaa nu, at I to smaa »Ladejer« sidder alene.
Burde vare blevet på Amager, ladet Eder gaa i Almueskolen med Skolelærerens,
ind paa et simpelt Kontor i København - lykkeligere vare I saa nu - med Villa,
*3 *

Mode og dragter

Kunstneren

Bil, 5 P ig er-M a n d og Børn.« Det bekymrede selvsagt Nanna, at døtrene,
der nu var 34 og 33 år gamle, endnu ikke var blevet gift, og døtrene følte
også, at de havde noget til gode. Det gjaldt i hvert fald Aase, som eksem
pelvis i et brev til Ebba den 28. oktober 1927 bl.a. skrev: »Det er sandelig
et parti VW. har gjort - Nu kommer Raden mart til os.« Det kan også undre,
at de forblev ugifte. De var begge kønne, de var velklædte, de havde leve
måde, og de havde formue.
Påklædning spillede en stor rolle i korrespondancen. D er blev udveks
let oplysninger om stoffer og priser i København og Paris, om modeten
denser og om de seneste erhvervelser. D er var også brevveksling om pa
raplyer og solparasoller og deres farver og mønstre, og om hvad de koste
de. I sommeren 1927 gjaldt det Nannas ønske om en ny pels til den kom
mende vinter. D er blev skrevet om de mulige skind: Bisam, muldvarp,
skunk, nertz, nutria og patchanichi, og der blev sammenlignet priser hos
La Fayette og Magasin Louvre i Paris og hos A .C .Bang, Crome & G old
schmidt, Jac.O lsen og Fonnesbech i København. Pelsværk syntes at være
billigst i Paris, men hvordan skulle Ebba undgå at betale told, når hun
kom til Danmark med en splinterny pels og også havde sin egen pels med.
I et brev a f 28.november 1927 gav Aase Ebba besked om at købe en
patchanichipels til moderen for 300 kr. og en muldvarpepels til Aase selv
for 200 kr. Samtidigt opfordrede hun Ebba til at fjerne Magasin Louvre
mærkerne fra pelsene, at tage moderens pels på og at pakke Aases pels ned
i kufferten, og på den måde slap Ebba uantastet gennem tolden. Var de
bevidste om deres egen påklædning, var de også kritiske over for andres,
jf. denne bemærkning i et brev a f 16. maj 1929 fra Aase til Ebba »... så Fru
Becker på Østergade i går i gammelt Vintertøj - ogflade sko - hun blev purpur
rød«.
Aase var også den gang fuldt og fast overbevist om, at Ebba havde et
stort kunstnerisk talent, og at det kun skyldtes misundelse og intriger, at
hun ikke blev anerkendt i Danmark. Den 8. november 1927 skrev Aase
således til Ebba: »Du spørger til Den Frie -jo tak, je g har været henne og hente
Værkerne i dag - je g tør nok sige, at det var en Fejltagelse, at de var indsendt der
til - det var den værste Futurisme, der var udstillet. Skønt det er umulige
Makværker, køber Carlsbergfondet altid nogle Stykker. Nå, det var vel a f den
Aarsag, at dine ikke maatte blive ophængt der, fo r så var de uvægerligt blevet
købt - og du er jo en »Burgøjserpige« - alias Bourgeoisiepige - der ikke skal have
nogetfor dine Billeder, sålænge de andre kan raade«. I det samme brev benyt
tede Aase lejligheden til at gøre Ebba opmærksom på, at opholdet i Paris
med honorar til M m e Bastide, kost og logi og øvrige udgifter kostede 500
kr. pr.måned, og spurgte, om Parisopholdene behøvede at være så langva1 33

Nanna Breda med pels
og paraply, fotograferet
1930.

rige, især i vintermånederne med det mindre dagslys. Hun vidste, at Ebba
tærede på sin fædrene arv, og hun kendte til Ebbas tilværelse i Paris, da
hun havde besøgt hende i foråret 1927 med seks ugers orlov fra Køben
havns Kommune. I 1928 var Aase i øvrigt igen i Paris, hvor hun tilbragte
sommerferien suppleret med en måneds orlov.
N år man læser korrespondancen, får man uvægerligt det indtryk, at
Nanna tog sig selv og sin værdighed meget højtideligt. Det er derfor
befriende, når hun en enkelt gang viste humor og selvironi, som da hun
havde modtaget en parasol, som Ebba havde sendt hende fra Paris. Den
2. juni 1929 takker hun med følgende ord: »Tak for den herlige Parasol, der
kom, hertil igaar, den erfortjusende den lille Skcei~m -m en den vil bringe mange
r 34

Skuffelser fo r de Spadserende, der ser min Skikkelse bagfi'a og den lille, kokette
Parasol - bøjer sigfremad fo r at se Ansigtet, oh Rædsel - Flugt!!«. Nanna Breda
var da 64 år.

F O R L O V E L SE N DER IKKE B L E V T I L N OG E T

Til selskab

Dorthe Falcon M øller skriver i »Kunstnerdrømme«, at mænd tilsynela
dende ikke har spillet nogen rolle i søstrenes liv, idet hun dog antyder, at
Aase havde en hjertesorg i 19 308. Om denne hjertesorg beretter korre
spondancen, at Aase havde truffet en franskmand - H.P. - der var bosat i
København, og i et brev til Ebba den 7. marts 1930 skriver hun bl.a.: »Bare
H.P. ikke tror, atjeg er rig«. Det trak op til en forlovelse, da Nanna og Aase
blev inviteret til en soupé hos H.P. den 1 1 . marts. Nanna havde som svi
germor in spe forventet »special treatment«. D er var dækket op ved runde
borde, og Nanna blev fnysende vred, da hun opdagede, at hun og Aase var
placeret ved et bord, hvor de sad med ryggen til H.P. og hovedbordet. Hun
og Aase forlod derfor selskabet umiddelbart efter måltidet. H.P. var klar
over, at forholdet til Aase nu hang i en meget tynd tråd og sendte næste dag
et brev til Nanna, hvori han undskyldte det skete. Han forklarede, at han,
lige før gæsterne kom, havde kontrolleret bordsætningen, og at nogen
havde byttet om på bordkortene, mens gæsterne fik en drink, inden de gik
til bords. Dette brev findes desværre ikke i arkivet. V i har kun Aases referat
i et brev til Ebba. H.P.’s brev formildede ikke Nanna, som omgående send
te H.P. et meget spidst brev på fransk, som Aase den 18 .marts sendte en
afskrift af til Ebba. Det lyder i dansk oversættelse sådan.
»HeiT FI.P
Je g forstår ikke Deres brev a f d.d., da jeg overhovedet ikke er interesseret i
Bordsætningen hos Dem, den u .d .M . Hvad vedkommer det mig. De havde
personligt inviteret min Datter og mig til Soupé, og da vi ankom, var det i
Forventningen om at være velkomne - men tværtimod. Vi befandt os sådan, at
v i måtte trække os tilbage så hurtigt som muligt. Deres Undskyldninger, min
H are, overbeviser mig om, at vi havde god Grund til at gøre det«.
I ovennævnte brev antyder Aase, at nogle bekendte, der ikke var dem
venligt stemte, og som også var til stede, stod bag ombytningen afkortene
- en temmelig fantastisk forklaring. Hun skriver videre: »Men ødelagt er
detjo, ogje g var nu glad for ham. Før vi gik derhen, sagdeje g netop til mor: Je g
synes ikke, at noget kan ødelægge det nu! Og je g morede mig med at indrette
hjemmet i tankerne«. Brevet slutter med følgende: »Ja, der var en, derfik en
varm Vaffel, men det var velfortjent - jeg håber ikke, at han opsøger mig, før jeg
er helt stivfrossen«.
1 35

Aase Breda med boxeren Barri, fotograferet
på Kgs. N ytorv 1938.

H.P.

Lynfrossen blev Aase nu ikke, for den 1. april 1930 skriver hun bl.a. til
Ebba: »Jeg drømte i Nat, at je g læste i Avisen, at H.P. var rejst tre Maaneder
til Brasilien - bæh - je g græd i Søvne«. Det var ikke let at følge moders vilje,
for som Nanna allerede den 13 . marts havde skrevet til Ebba: »Aase må
lære Folk at kende, fø r hun elsker dem.« Basta!
I brevet af 1. april omtaler Aase også en forestående rejse til Paris for
at være til stede ved ferniseringen på Salonens forårsudstilling, hvor Ebba
havde fået antaget et par malerier og nogle miniaturer. Hun skriver, at
hun ikke er i humør til at rejse, og at det er bedst, at moderen rejser alene,
»... og så er Lit (moderens kælenavn) jo så forfængelig, ogje g er kun kontor
dame, så det er bedst, at Lit rejser »ohne Gepäck«.
D er er næppe tvivl om, at Aase, der da var 35 år gammel, var deprime
ret over ikke at kunne frigøre sig a f moderens dominans, og at Nanna var
den drivende kraft bag bruddet med H.P.

A F S L U T N I N G E N PÅ EBBAS P A R I S E R O P H O L D

Wegeners

I 1930 gennemgik den mondæne danske tegner og maler Gerda Wegeners
mand, Einar Wegener en af Verdens første kønsskifteoperationer. Det fik
Ebba, der var frustreret over den manglende afsætning på sin kunst, til at
omtale dette kønsskifte i et brev af 23. marts 19 3 1 og spørge: »... mon ikke
136

I Frankrig

den Doktor kunne gøre mig til Mand - bøh - det vilde passe mig bedre i min
Karriere.«
Mens Ebba er accepteret på Salonen i Paris, så kan hun ikke vinde
indpas i København. En udstilling hos kunsthandler Kleis på Højbro
Plads betød ikke noget gennembrud. På forespørgsel svarer Aase hende
den 24. november 1930, at Charlottenborgudstillingen måske vil antage
et par miniaturer, men næppe nogle af de store malerier, da man vil være
bange for den konkurrence, som de vil påføre de faste udstillere.
Sommeren 19 3 1 tilbragte Aase og Ebba sammen i Frankrig, idet Aase
på grund af svækkelse efter en kraftig influenza havde fået bevilget en
måneds ferieforlængelse. Efteråret tilbragte Ebba sammen med Mme Ba
stide i Pyrenæerne for at male. Under opholdet fik Ebba en alvorlig for
giftning, som fik livsvarige følger for hendes helbred, bl.a. astma, og i
begyndelsen af 1932 vendte hun hjem til Danmark. Forbindelsen med
M m e Bastide blev dog opretholdt pr. korrespondance, og i de første år
efter 2 .Verdenskrigs afslutning sendte søstrene Røde Korspakker til Mme
Bastide, som levede meget fattigt og af og til sultede, da den franske for
syningssituation var dårlig.

EN N Y T I L V Æ R E L S E PÅ L I L L E FRED ERIKS L U N D

Privatchauffør

Den i. november 1932 købte Nanna ejendommen Lille Frederikslund,
Frederikslundsvej 1 1 i Holte for 52.500 kr. Huset, der oprindeligt var
bygget i slutningen af 1800-tallet og ombygget 19 2 0 -19 2 1, lå på en grund
på 12.000 n r, hvoraf en del var fredskov.9 H er fik Nanna mulighed for at
realisere en del af drømmen om et liv på landet. De flyttede fra lejligheden
på Østerbro, der blev ansat en gartner, der også kunne påtage sig opgaven
som tjener, en kokke-stuepige og fra 19 34 en chauffør. Hos det endnu
eksisterende uniformsfirma Karl Hoffmann blev der anskaffet en chauffør
uniform med kappe og kasket, og når der blev ansat en ny chauffør, blev
kasketten sendt til omsyning, så den passede til det nye hoved. Bilen, som
blev købt den 8.november 1933 hos A/S ViIh. Nellemann, var en brugt
M orris Cowley, årgang 19 32. Efter værkstedsregningerne at dømme var
det en »mandagsbil«. Nanna nægtede på et tidspunkt at betale for repa
rationerne, fordi de var for mangelfulde og for dyre. I december 1936
sagsøgte A/S Vilh. Nellemann derfor Nanna Breda med et krav på 202,94
kr.! Hun engagerede sagførerfirmaet N .J. Goirisen, Em.Christensen og E.
Behrendt-Poulsen, der vandt sagen for hende. Sagførerfirmaet blev Nannas og døtrenes juridiske rådgivere de næste mange år.
Lille Frederikslund var kun egnet som sommerbolig, og da lejligheden
1 37

på Østerbro som nævnt var blevet opgivet, tilbragte Nanna og døtrene
månederne november-marts - standsmæssigt - på landadelens foretrukne
vinterkvarter, Hotel Phoenix i Bredgade. Vinteren 19 39-1940 blev dog
den sidste, hvor de kunne bo der, da hotellet efter den 9. april 1940 blev
beslaglagt til hovedkvarter for den tyske marinestab i Danmark. Resten af
krigen tilbragte søstrene vintrene på Hotel Cosmopolite og Damehotellet, Gl.M ønt 1.

K o rt over Dronninggård-Frederikslundområdet 1940 med markering af Frederikslund og Lille Frederikslund.
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Aases sproglige
interesser

I 1932 søgte Aase Københavns Magistrat om tilladelse til at træde
udenfor nummer i ét år, da hun led af blegsot og træthed, og ifølge hendes
personalesag fik hun det bevilget den 28. september s.å. med virkning fra
i . oktober. I de efterladte papirer kan man ikke finde noget om, hvilken
behandling eller kur hun gennemgik, og hvad hun i øvrigt foretog sig.
Man kan dog forestille sig, at hun sammen med moderen og Ebba har
været optaget af at indrette Lille Frederikslund som deres blivende hjem,
at arbejde med udnyttelsen af den store grund og at støtte sin sygdomssvækkede søster. Ebba forsøgte sig i øvrigt det samme år med en udstilling
i Odense, som heller ikke blev noget gennembrud for hendes malerkunst.
Aase, som var kulturelt interesseret, meldte sig i denne periode ind i
Alliance Francaise og den dansk-italienske forening Dante Alighieri og
deltog i foreningernes arrangementer. Det kan i denne forbindelse næv
nes, at hun i samarbejdspolitikkens ånd i efteråret 1940 også meldte sig
ind i Dansk-Tysk Forening, der var blevet oprettet på Udenrigsministe
riets initiativ, og som ifølge Berlingske Tidende for 7. august blev støttet
af en række kendte navne. Hun må imidlertid være kommet på andre
tanker, da hun ikke fornyede medlemskabet det følgende år. Måske fordi
tyskerne havde fortrængt Det konservative Folkepartis formand, Christ
mas M øller fra dansk politik.
Da Aase ikke længere gennem Ebba havde speciel tilknytning til
Frankrig, kastede hun sig over Italien og foretog på egen hånd årlige
rejser dertil i sidste halvdel af 19 30 ’erne. Den første rejse foretog hun i
begyndelsen af 19 3 5, hvor hun den 18. j anuar fik bevilget ferieforlængelse
fra 18. februar til 9. marts for at gennemføre en 6 ugers studierejse til
Rom og San Remo. Hvad studierne konkret har omfattet, fremgår ikke,
men der har nok været tale om almene studier i italiensk sprog og kultur.
N ogle små billetter stilet til Cara piccola Elise afslører, at hun må have haft
en flirt med en italiensk officer, Domenico Bonamico, under opholdet. At
det fra hans side kun var ment som en flirt fremgår af, at det sidste hun
hørte fra ham var et postkort af 25. april s.å. At hun ikke havde glemt ham,
viser et brev fra Rom af 29. april 1936 til Ebba, hvori hun skriver: »... en
meget lang Ferie, mangler en Hjertenskær til at tage sig af. ... Du har sikken
ret i, at en vis Person ikke bryder sig om min alligevel.«
Sprogligt gav opholdene i imidlertid udbytte. I hvert fald viser senere
breve fra hende, at hun mestrede skriftligt italiensk. Aase var i det hele
taget lidt af en sprogbegavelse, idet hun også korresponderede på engelsk,
fransk og tysk.
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AASE BL I V E R E J E N D O M S A D M I N I S T R A T O R

»Hellerup
Strandpalæ«

1935 blev et skelsættende år for Nanna og døtrene, idet de dannede A/S
Villabyernes Ejendomsselskab, der pr. 15 . juli overtog udlejningsejen
dommen »Store Strandlyst«, Sundvej 4 -14 nord for Hellerup Havn fra
Københavns Ejendomsaktieselskab for 900.000 kr. Ejendommen rum
mede 61 lejligheder og 2 butikker. Den blev omdøbt til »Hellerup
Strandpalæ«. Sundvej 14, der havde facade ud mod Øresund og egen
strand, kunne nok bære det pretensiøse navn, mens resten af ejendommen
langs med den øst-vest gående Sundvej så alt andet end palæagtig ud.
Nanna og døtrene udgjorde aktieselskabets bestyrelse, idet Aase samti
dig fik opgaverne som bestyrelsens sekretær og ejendommens administra
tor. Opgaver som hun med sin mangeårige, administrative erfaring var
velkvalificeret til. T il belysning af Aases virksomhed som ejendomsadmi
nistrator findes der i Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune et meget
omfattende materiale i form af lejekontrakter, korrespondance med lejere,
håndværkere, leverandører og myndigheder.10 Hele dette materiale rum-

Sundvej nr. 4, Hellerup
Strandpalæs facade mod
Sundvej, fotograferet
! 94 6140

Brændselsproblemer

Et salg overvejes

mer stof til en selvstændig beskrivelse af livet i en udlejningsejendom i
Hellerup fra 1935 til 1982, hvor Aase overlod administrationen til et ad
vokatfirma. Særligt iøjnefaldende er konflikterne mellem ejer og lejere,
mellem lejerne indbyrdes og mellem ejer og de skiftende viceværter/var
memestre. Hertil kommer brændselsproblemerne under og i de første år
efter 2 .Verdenskrig. Brændslet var rationeret og blev tildelt i varierende
mængder af cinders, brunkulsbriketter og tørv, som højst måtte indeholde
7,5 % vand, hvis de skulle betales efter den fulde pris. Kedlerne havde
svært ved at omsætte denne blanding til varme, og i kuldeperioder var der
lejligheder, hvor temperaturen ikke kunne drives over 1 1 grader. Karbad
var normalt forbudt, og så sent som i 1947/48 gik der lister rundt, hvor de
lejere, der ønskede et karbad til jul og til påske, skulle skrive sig på således,
at varmemesteren kunne vurdere, hvor meget af det knappe brændsel, der
skulle ofres på renlighedens alter. De, som har oplevet disse år, mindes
endnu den sure lugt af tørverøg og den løbesod, der blev dannet i mange
skorstene og slog ud som mørke plamager på væggene.
A f materialet kan man også aflæse de skiftende konjunkturer på lejlighedsmarkedet. I slutningen af 19 30 ’erne var udbudet større end efter
spørgslen, og der blev ofret mange penge på annoncering af ledige lejlig
heder i »Hellerup Strandpalæ«. D erfor skrev Aase den 24. oktober 1937
fra Rom bl.a.: »... og den Kasse må vi nu fo r enhver Pris a f med, den er jo som
en Orm, der gnaver Roden på hele vor Tilværelse«. I november s.å. satte
Nanna så ejendommen til salg. M en allerede den 3 1. december fik ejen
domsmægleren kontraordre, og i begyndelsen af 1940’erne vendte bille
det. N ybyggeriet var på grund af materialemangel blevet mindre, og det
huslejestop, der var blevet indført ved 2. Verdenskrigs begyndelse, gjorde
den eksisterende boligmasse attraktiv, og der var derefter ingen vanske
ligheder ved at udleje boligerne i »Hellerup Strandpalæ«.

Hellerup Strandpalæ,
pragtfuld t beligg. direkte ved Øresurwfcr iaa. Min. fr a Hellerup Station,
atoré, lyse, sm u k t udstyrede 3 og \
Vær.« Lejlh. med Kammer og alle
moderne Bekvemmeligheder, ■ tllleje
8traks og »enere. Lejer fra 1300 til
1900 efter Beliggenhed, Størrel*»
m. v. Anvises Søndag Kl. 10—5 fr a
Kontoret, SundveJ 6, HELrup 30 26
eller HElrup 18 75 U.

Annonce i Berlingske Tidende den 7. september 19 37, hvor de mange ledige
lejligheder i Hellerup Strandpalæ bekymrede Nanna Breda og hendes døtre.
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Aase var en vågen og nidkær administrator, som ikke lagde fingrene
imellem, når lejere skulle have en påtale, hvilket de følgende citater illu
strerer:

26.09.1936

28.07.1937

03.04.194°

09-02. i

I

942

2. 02 . I 942

20.07-1

942

T il arkitekt J.D . hvis hustru uberettiget havde klaget over en håndværker:
»Da Aktieselskabet a f Prestigehensyn ikke kan tolerere Deres Hustrus uhøf
lige Opringninger.; tillader vi os herved høfligst at anmode Dem om at foranle
dige, at Deres Hustrus fremtidige Ønsker eller Beklagelser maa blive fremsat
skriftligt eller telefonisk ved en anden«.
T il cand. pharm. J.B .K ., der gerne ville bade fra stranden:
»At Spørgsmålet kan have speciel Betydning fo r Dem, kan. vi vanskeligt
forstå, da D ejo har Deres Motorbaad og Jolle at bade fra, og der er jo intet til
hinder for, at man kan opholde sig på Stranden i Badedragt og Badekaabe«.
T il værkfører H .H ., der har haft støjende gæster:
»Vi undlader ikke at meddele, at det er første Gang vi har maattet rette en
saadan Henvendelse til en a f vore Lejere. De bor i en herskabelig Ejendom i et
nobelt Kvarter og burde dog kunne forstaa, at det forpligter til en passende
Opførsel«.
T il overkontrollør L.V.S.:
» I Anledning a f Deres Hustrus Henvendelse i dag på Ejendommens Kontor
skal vi herved bede osfritaget fo r fremtidige personlige henvendelser, idet vi ikke
finder Anledning til at tolerere Deres Hustrus Opførsel.«
Overkontrolløren gav imidlertid råt for usødet:
»Mine Henvendelser til Dem plejer at være skriftlige, ogje g retter kun nød
tvungent personligt henvendelse a f den naturlige Aarsag, at vi ønsker at holde os
paa kropslig Afstand a f de fornærmelige Udtalelser, hvormed De ynder at be
handle Deres Medmennesker, idet vi hverken værdsætter eller
mestrer denne Fonn for Samtale.«
T il landsretssagfører F.T., der havde dannet en lejerforening:
Anledning a f Deres Skrivelse a f 20. d.m.. skal vi erindre om, at vi aldrig
har anerkendt og ikke anerkender nogen Lejerforening i vores Ejendom, hvoifor
vi betragter Deres ovennævnte Henvendelse som. os uvedkommende. Fremtidige
Henvendelser fra en sådan Lejerforening vil ikke kunne forventes besvarede.«

»1

i 42

Aase Breda fotograferet
! 942-

03.08.194 2

1 9 .12 .19 4 2

26.05. l 91°

T il fabrikant W.P.
» I Anledning a f Deres Telefonopringning Dags Dato undlader vi ikke at
meddele Dem, at De selvfølgelig uopholdelig maa lade Deres Vandhane satte i
Stand og at fremtidige Henvendelserfra Dem maa ske skriftligt, da vi ikke kan
tolerere Deres Opførsel i Telefonen«.
T il fru V J., der havde problemer med at betale huslejen, da hendes mand
sejlede i allieret tjeneste under besættelsen, og som følte sig som offer for
sladder i ejendommen. I et brev af 14 /12 1942 bad hun Aase Breda om
hjælp og meddelte, at hun overvejede at søge bistand hos den ovennævnte
landsretssagfører F.T.. Dette sidste virkede på Aase Breda som en rød
klud, og hun sluttede sit svarbrev med følgende:
»Med Hensyn til Deres Valg a f Sagfører beklager vi at maatte meddele dem,
at De ikke oftere kan forvente nogen Imødekommenhedfra vor Side og saaledes
at ethvert forfaldent Beløb uden noget som helst Varsel fi'a vor Side vil blive
overgivet til lncasso i Grundejerforeningen, saafi'emt det ikke erlægges retti
digt«.
Til advokat V.H.:
»At De a f Prestigehensyn til Gavn fo r Deres Sagførerforretning ønsker at
bebo en Ejendom,, hvor Lejlighederne ser ud til at koste det 4-dobbelte af, hvad
De betaler, kan ikke retfærdiggøre Deres Opførsel ved ustandselig at blande Dem
H 3

i min Administration a f Ejendommen, bombardere mig med Skrivelser med ikke
blot unøjagtige, men usandfærdige Referater a f mine Udtalelser, som De saa »be
kræfter« og derved tvinger mig til at spilde Tid paa at afkræfte«.

15.02.1949

T il lektor H .J., der var fornærmet over en rundskrivelse til lejerne om
renholdelse af opgangen:
»Jeg har bemærket, at lektoren ikke har indført den moderne retskrivning og
har undladt underskriftens høflighedsformular.«

AA SE FÅR EN F R A N S K ORDEN

Et fransk visit

Der findes ikke i de efterladte papirer noget om Aases arbejde i Køben
havns Magistrats 2. afdeling, bortset fra en begivenhed i juni 1938, som
hun nok har betragtet som et toppunkt i karrieren. I anledning af Ver
densudstillingen i Paris i 19 37 var repræsentanter for Kjøbenhavns bysty
re indbudt til at besøge Paris, og året efter blev der anledning til at gen
gælde besøget.
I juni 1938 fejrede man 150-året for Stavnsbåndets ophævelse med en
stor landbrugsudstilling og det første dyreskue på Bellahøj. I den anled
ning inviterede Københavns Magistrat repræsentanter for Conseil M uni
cipal de Paris og Conseil General de la Seine til at være byens gæster under
åbningsfestlighederene den 16 .-2 1. juni. Indbydelsen blev modtaget, og
den franske delegation bestod af formændene for de to råd, René Failliot
og Victor Constant, fem politikere og embedsmænd samt fem ledsagende
ægtefæller.
Sammen med fuldmægtig N.F.Rosing blev Aase attacheret delegatio
nen. Trods sin beskedne placering i embedshierakiet blev Aase sikkert
valgt til opgaven, fordi hun talte flydende fransk. Som attacheret skulle
hun følge delegationen til alle det tætpakkede programs arrangementer" ,
afhente gæsterne på Hotel d’Angleterre, løse praktiske problemer, besva
re spørgsmål, kort sagt fjerne enhver sten, som måtte ligge på delegation
ens vej. Hun måtte være til rådighed fra tidlig morgen til midnat.
Det er nærliggende at antage, at hun under festlighederne har haft
lejlighed til at tale med den franske gesandt Adrian G.A.Bonnatoi-Sibour
og gøre opmærksom på, at hendes søster var en dygtig portrætmaler. H er
kan den kontakt være etableret, som førte til, at Ebba malede det portræt
af gesandten, som Dorthe Falcon M øller omtaler i »Kunstnerdrømme«,
og som er forsvundet12.
Aase løste åbenbart sine opgaver til franskmændenes fulde tilfredshed.
Allerede den 4-juli s.å. modtog udenrigsministeriet en forespørgsel fra
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Den franske delegation som deltog i festlighederne i København i anledning a f 150-året for Stavnsbån
dets ophævelse. M idt i første række den franske gesandt i Danmark Adrian G.A.Bonnatoi-Sibour flanke
ret af de to delegationers ledere Victor Constant og René Foilliot. I øverste venstre hjørne ses Alfred
Bindslev (1896-1954), konservativ rådmand i Københavns Magistrats 2. Afdeling, senere borgmester for
magistratens 1. Afdeling (skole og kultur) 19 4 0 -19 5 1 og medlem a f Folketinget 19 26 -19 45. M idt i bil
ledet ses Aase Breda med hatten på skrå.

»Officer
d'Academie«

det franske gesandtskab, som ville vide, om man fra dansk side havde
noget at indvende imod, at Aase og fuldmægtig Rosing fik tildelt den
franske orden Officier d'Academie. To dage efter lå henvendelsen hos
magistraten, som straks svarede, at man undte de to medarbejdere den
franske anerkendelse. I Paris malede møllerne ikke så hurtigt, og først den
i . november s.å. underskrev den franske undervisningsminister ordensdiplomerne.
Efter denne anerkendelse lakkede Aases karriere mod enden. Den 4.
juni 1940 fik hun bevilget ferieforlængelse fra 1. juli til 3 1. august mod
lønreduktion, og den 4. juni 19 4 1 fik hun bevilget en måneds orlov med
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Aase Bredas franske
ordensdiplom. Selve
ordensdekorationen
er bortkommet.

den begrundelse »... at mine Øjne ikke erstarke og behøver en Maaneds Hvile
fra Kontorarbejdet.« Aret efter søgte hun og fik den 3 1. marts 1942 bevilget
sin afsked, 47 år gammel. Hun fik i den forbindelse tilbagebetalt de pen
sionsbidrag, som hun i årenes løb selv havde indbetalt - 2.400 kr.!

L I V E T E F T E R M O D E R E N S DØD

Nanna dør 1939

Aases motiver til at søge sin afsked findes ikke omtalt. Nanna var imidler
tid død den 26. marts 1939 og var blevet begravet på Vejstrup kirkegård.
Søstrene arvede hver ca.200.000 kr. efter moderen, og de kunne nu leve
af afkastet af deres formue uden det tilskud, som Aases løn havde været. I
1942 opløste søstrene A/S Villabyernes Ejendomsselskab og overtog
»Hellerup Strandpalæ« som deres personlige ejendom i fælleseje. Admi
nistrationen af »Hellerup Strandpalæ« var med krigstidens restriktioner
og brændselsmangel også blevet mere krævende. Hertil kom, at de dyre
udlandsrejser nu var udelukkede, så de måtte begrænse sig til at holde
ferie på »Hornbækhus« og lignende danske feriesteder. Aase var i øvrigt,
til trods for de nævnte helbredsproblemer, fysisk aktiv på den tid, idet hun
spillede tennis og var medlem af Holte Rideklub.
Under krigen og i de første år efter udnyttede søstrene Lille Frederikslunds store grund og anlagde en urtehave og dyrkede kartofler, der blev
solgt gennem »Danske Kartoffelavlere«, lige som de høstede æbler og
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En ny bil

bær, der blev solgt gennem »Danske Frugtavleres Forening«. Ebba holdt
også høns og måtte et par gange sende selvdøde høns til obduktion på
Landbohøjskolen.
I og med at privat bilkørsel var umulig under krigen blev bilen solgt og
chaufføren afskediget. D er gik imidlertid kun to måneder efter befrielsen,
før Aase skrev til Flolte Automobil Central på Kongevejen 40-42 og be
stilte en Ford V8, 85 F IK 4-dørs Sedan - den gang en stor bil. Automo
bilcentralen svarede, at der sikkert ville gå en rum tid, før den kunne
effektuere ordren. I erkendelse af situationen skrev Aase så den 30. juli
igen til Flolte Automobil Central og bad den om at finde en god, brugt bil
til Ebba og hende. Ventetiden benyttede Aase så til at forberede sig til
køreprøven, som hun også bestod. D et betød, at man ikke igen fik en
uniformeret privatchauffør at se på Lille Frederikslund. T il gengæld blev
der i 1950 indrettet en garage under »I Jellerup Strandpalæ«, hvor søstre
ne i 1945 overtog lejligheden Sundvej 14, 4-th. Den blev indrettet som
vinterkvarter, da det fortsat ikke var muligt at opvarme Lille Frederiks
lund om vinteren.
Drømmen om et liv på et gods var ikke død med Nanna. I 1948 lagde
søstrene billet ind på herregården Kås i Salling'3, i 1949 på Vedø gods på
Djursland'4 og i 1950 på Løgism ose'5 på Fyn, men hver gang trak de sig
tilbage. De tvivlede på, om en bortforpagtning kunne give dem en ind
tægt, som de kunne leve standsmæssigt af.

HV OR KOM S Ø S T R E N E S GARD EROBE FRA

Garderoben

Søstrene var kendte for at være moderigtigt velklædte. Deres efterladte
garderobe indgår i Søllerød Museums samlinger. En del regninger er
bevarede således, at man kan se, hvorfra de fik deres beklædning. Det var
mest strøgforretninger som Fonnesbech, Jac. Olsen, Crome & G old
schmidt og Ilium de handlede hos. Vesterbro var dog ikke ukendt land for
dem, idet en del indkøb også blev gjort hos Thorkild Hansen og Wadil på
Vesterbrogade, ja selv en regning for et par bluser fra Daells Varehus på
Nørregade er bevaret. Som et kuriosum kan det nævnes, at Aase i 1944
købte en sølvræv hos Crome & Goldschmidt for 630 kr., hvilket svarede
til et halvt års leje for en treværelses lejlighed i »Hellerup Strandpalæ«.
Det illustrerer prisstigningerne på knappe luksusvarer, der ikke var om
fattede af maksimalprisordningen og priskontrollen'6, og virkningen af
det huslejestop, som blev indført i 1939 efter krigens udbrud.
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H U S H O L D N I N G E N PÅ LI LLE F R E D E R I K S L U N D

Der findes også en del regninger, som fortæller, hvor søstrene gjorde
deres indkøb, når de boede i Holte. De fik brød bragt hver morgen fra
De lokale handlende Schwartz-Nielsens Ny Holte Bageri, Kongevejen 19, mens købmandsvarer
blev købt hos J.Steger, Stationsvej 4. Fisk stod på menuen en gang om
ugen - oftest kabliau - og den blev købt i Fiskehuset Carl Bang, Kongeve
jen 3 1 . Også her finder man eksempler på nogle af besættelsestidens min
dre problemer: På en regning fra J.Steger gøres der opmærksom på, at der
ikke var blevet afleveret rationeringsmærke for 1 kg hvedemel. Indkøb af
kød gav også problemer: Den 28. august 1942 skrev Aase til kommunens
rationeringskontor og bad om at måtte skifte slagter. Hun var utilfreds
med den hidtidige leverandør Hillerød Andelsslagteris udsalg, Øverødvej 3,
fordi man ikke kunne bestille varer, men måtte møde op i butikken for at
købe direkte og ofte stå i kø. De ville derfor gerne flyttes til slagter Gud
mar Rasmussen, Øverødvej 5, som var mere serviceminded. Han kunne
imidlertid kun tage nye kunder, hvis han fik en tilsvarende større tildeling
af kød og flæsk. Allerede den 3 1 .s.m. svarede rationeringskontoret, at det
på det grundlag ikke kunne hjælpe søstrene. Levering af vin blev ikke
betroet lokale handlende; den kom fra grev Oberbech Clausens vinhandel,
Strandboulevarden 9 på Østerbro17, og Aase førte bog over beholdningen
i vinkælderen.

FÆLLESTESTAM ENTET

Den 24. juni 1944 oprettede Ebba og Aase et fælles testamente, hvorefter
den længstlevende skulle være universalarving. Såfremt den længstleven
de ikke oprettede et nyt testamente, skulle hele formuen gå til oprettelse
af Ebba og Aase Bredas Fond. Det var hensigten, at fonden skulle drive
Lille Frederikslund som fribolig for en dansk videnskabsmand.

EBBAS S I D S T E ÅR

Søstrene levede et stille, men ikke isoleret liv i deres to boliger. Dette
fremgår bl.a. af de breve og skriftlige hilsner i form af fødselsdags- og
julehilsner og prospektkort fra bekendte og fjernere slægtninge, som de
Ebba på sanatorium holdt forbindelse med. I slutningen af 1940’erne havde Ebba flere rekrea
tionsophold på GI. Skovridergård, Silkeborg og Tyringe Badeanstalt og på
et Sanatorium i Sverige, mens Aase i 1947, 1948 og 1949 var på skiferie på
Høsbjør Turisthotel i Norge. Da efterkrigstidens valutarestriktioner end148

nu ikke var ophævet i 1949 måtte Ebba søge Nationalbanken om svensk
valuta til at betale Tyringeopholdet med. Aret efter, den 27. juni 1950,
døde Ebba og blev begravet på Søllerød kirkegård (afd. 104, nr.353).

A ASE S B E S T R Æ B E L S E R PÅ A T SIKRE E BBA S M IN D E

Fonden for Ebba
Bredas Kunst

H ellerup Strand
palæs facade mod

Øresund. Foto Jens
Johansen, 1993.

Aase var herefter alene i godt 35 år, hvor hun var optaget af, hvordan hun
kunne sikre Ebba et varigt eftermæle i forventningen om, at man engang
i fremtiden ville give søsteren den anerkendelse, som samtidens kunstver
den havde nægtet hende. Hendes overvejelser resulterede i første omgang
i, at hun den 8. august 1972 oprettede Fonden for Ebba Bredas Kunst,
hvis økonomiske grundlag blev et pantebrev på 1 million kr. i »Hellerup
Strandpalæ«. Pantebrevet blev forrentet med 8%, og renterne blev indtil
videre udbetalt til Aase som honorar for forvaltning af fonden. I novem
ber s.å. forelå fondens forretningsorden. Fondens første bestyrelse kom
til at bestå af Søllerøds borgmester Erik Øigaard, sognepræsten i Søllerød
Sigurd Granild og Aase Breda (formand). Ifølge fundatsen skulle Aase Breda til sin tid efterfølges af Søllerøds borgmester som formand, mens det
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tredje medlem, der ikke måtte være udøvende kunstner, skulle vælges i sam
råd med Statens Museum for Kunst.
Ved et kodicil af 27. september 1976 til fællestestamentet fra 1944 be
stemte Aase, at alt, hvad hun efterlod sig, skulle indgå i Bredafonden. Fon
den skulle bevare Ebba Bredas efterladte arbejder, bestående af malerier
og miniaturer, og gøre samlingen tilgængelig for offentligheden. Ind
tægterne af fondskapitalen skulle anvendes til opnåelse af fondens formål,
efter at der var afsat midler til bevarelse af familiegravstedet på Vejstrup
kirkegård, af faderens urne i Bispebjerg columbarium og af Ebbas gravsted
på Søllerød kirkegård, hvor Aase selv ønskede at blive begravet. Det blev
endvidere bestemt, at samlingen af Ebbas arbejder skulle udstilles på Lille
Frederikslund. Da fonden var en realitet, sendte Aase søsterens curricu
lum vitæ til Weilbachs Kunstnerleksikon, dog uden at få det optaget.
I 1979 gik Aase et skridt videre, idet hun foretog en yderligere sikring
af Bredafonden ved pr. 1. januar 1980 at overdrage »Flellerup Strand
palæ« og senere på året også Lille Frederikslund til fonden. I et brev af 10.
januar 1980 til højesteretssagfører Kjeld Rørdam, som tog sig af forma
liteterne i forbindelse med overdragelsen af de to ejendomme til fonden,
skrev hun, at hun ønskede Lille Frederikslund »frosset ned«, som det stod
med møbler og andet inventar og alle Ebbas billeder, når hun var død.
Huset skulle være åbent for offentligheden hvert år fra 15. maj til 15.
september nogle hverdage om ugen og 3 søndage om måneden.

A ASE S S I D S T E ÅR

Den unge pige

Aase blev ensom i sine sidste år, hun havde ingen fast omgangskreds og
ingen nære slægtninge, og hun levede bag gardiner, der var trukket for,
for at skåne Ebbas malerier for sollyset. Journalist Eva Rude berettede i
Politiken den 1. august 1987 og senere i et tillæg til »Kunstnerdrømme«, at
Aase i begyndelsen af 1960’erne holdt op med at have ung pige i huset.
Køkkenet lå i kælderen, og Aase ønskede tre retter til middag hver dag,
som hun altid havde fået. Det blev for meget for den sidste unge pige. En
dag stillede hun bakken med alle tre retter på spisebordet foran Aase og
sagde: »N u skrider jeg, så må De selv finde ud af, hvilken rækkefølge De vil
spise maden«. Kløften mellem Vejstrupgård 19 10 og Holte i960 var blevet
for stor.
Herefter klarede Aase sig med løs hushjælp, indtil hun i 1981/82 fik
fast hjemmehjælp fra kommunen to gange ugentlig og varm mad daglig
fra kommunens køkken på »Hegnsgården«. Fik hun en sjælden gang vi
sit, hentede hun en flaske god portvin eller sherry og en æske Feodora
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Den konservative
kvindekreds

Udstillingssalen på
Lille Frederikslund

chokolade på i .sal, for senere at hente ferskner og ananas i kælderen og
servere dem i sølvskåle.
Hun opgav på et tidspunkt at forny sit kørekort, men hun beholdt bilen
- en Peugeot 204 - og fik aftaler med studerende i Holteområdet, som
påtog sig at være chauffør for hende. Engang i 1983/84 afmeldte hun
bilen, der dog blev stående i garagen. Herefter benyttede hun Holte Taxa
og gjorde det med stil, idet hun krævede, at chaufføren skulle være unifor
meret - ikke noget med vindjakke eller sweater.
For dog at kunne følge med i, hvad der rørte sig omkring hende, blev
hun medlem af Den konservative Kvindekreds i Søllerød, der var blevet
oprettet i 1968. Hun kom ifølge fhv. borgmester Birgitta Broberg og fhv.
kommunalbestyrelsesmedlem Gerda Paludan regelmæssigt til kredsens
møder, men hun var ikke nogen særligt aktiv mødedeltager. Dybt konser
vativ som hun var, håbede hun muligvis på, at hun i denne kreds kunne få
nogen forståelse af den Verden, der ikke længere var hendes. Hun kom sin
vane tro velklædt til møderne og var på dette område fulgt så meget med
tiden, at hun kunne komme i sorte slacks, en fiks bluse og med sølvsløjfer
i de grå tindinger. Hun manifesterede også, at hun anså sig selv som noget
særligt, idet hun ikke gik ind i mødelokalet, før borgmesteren var kom
met.
Aase var åndsfrisk og havde sin fulde førlighed til det sidste, selvom
kræfterne blev mindre. Eva Rude har beskrevet hende som lille, spinkel,
hurtig i sine bevægelser og energisk. Hun opgav det brydsomme arbejde
med administrationen a f »Hellerup Strandpalæ« og diskussionerne med
utilfredse lejere for at hellige sig planerne for Lille Frederikslunds indret
ning til museum for Ebba Bredas kunst. Fondsbestyrelsen indgik derfor
den 28. november 1983 en administrationskontrakt med advokat Andreas
Fischer.
I Aases planer for Lille Frederikslund indgik opførelsen af en udstillingssal i forbindelse med husets østgavl. D er blev udarbejdet et projekt,
som Aase i flere omgange fik ændret. K ort før hendes død blev der, den
18. december 1985, fremlagt et projekt, som ifølge tilbud kunne opføres
for 486.995 kr., og som blev accepteret på visse betingelser. De øvrige
medlemmer af bestyrelsen og administrator så på planen med bekymring.
Driften og vedligeholdelsen af Lille Frederikslund med dens parklignende have ville sikkert blive dyrere, end fondens afkast kunne bære, og situa
tionen ville ikke blive bedre, hvis der skulle ofres V2 million kr. på en
tilbygning. Medlemmerne fandt det imidlertid svært direkte at modsætte
sig fondens stifters ønsker, ligesom de nok ikke nænnede at knuse hendes
drøm.

Aases død 1986

Den 1 1 . februar 1986 om morgenen blev Birgitta Broberg ringet op af
beboerne i lejligheden under Aases lejlighed i »Hellerup Strandpalæ«.
De havde om natten hort voldsom støj fra hendes lejlighed og kunne nu
ikke komme i forbindelse med Aase. M ed politiets hjælp blev Birgitta
Broberg lukket ind i lejligheden, hvor hun fandt Aase på gulvet i sovevæ
relset, død af et hjerteslag. Aase blev begravet ved siden af sin elskede og
beundrede søster på Søllerød kirkegård.

D RØ M M E N DER B R AST

Advokatens
vurdering

Den 14. februar 1986, tre dage efter Aases død, trådte fondsbestyrelsen
sammen med den nys tiltrådte borgmester Erik Fabrin som ny formand
for at drøfte den nye situation. Birgitta Broberg påtog sig at arrangere
begravelsen, mens borgmesteren skulle undersøge, om fonden kunne gø
re sig fri af udvidelsesprojektet på Lille Frederikslund. Dette lykkedes,
idet entreprenøren den 26. februar gik med til at annullere kontrakten
uden yderligere krav.
Resten af 1986 gik med overvejelser om, hvad man skulle stille op med
Lille Frederikslund med møbler og andet inventar, søstrenes garderobe
og sidst men ikke mindst Ebbas kunstværker, og hvad der skulle ske med
»Hellerup Strandpalæ«. Den 9. april forelå der en redegørelse fra fon
dens administrator advokat Andreas Fischer, der havde gennemgået
strandpalæets tilstand og konkluderede: »Ejendommen er lidt forsømt. Der
bør nok foretages en gennemgribende opretning a f ejendommen. ... Frøken Bre
da har kun yderst nødtvungent villet ofir penge på vedligeholdelse« Det sidste
var kommet frem, da Gentofte huslejenævn, som i et par år havde påtalt
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mangler i Strandpalæet, den 28. november 1979 gav beboerne medhold i,
at de var berettigede til en 20% reduktion i lejen fra 1. december s.å., og
indtil manglerne var afhjulpet. Aase appellerede omgående huslejenæv
nets kendelse til boligretten. Dennes afgørelse har ikke kunnet findes i
arkivet, men det fremgår af Aases breve og udtalelser til Eva Rude, at
lejeindtægterne skulle gå til realisering af museumsplanerne og bevarel
sen af Ebbas kunst og ikke forsvinde i griske håndværkeres lommer til
glæde for utaknemmelige og evigt klagende lejere.
Den 16. oktober holdt bestyrelsen igen møde. Her forelå et forslag fra
Gammel Holtegårds daværende kunstneriske konsulent, Axel Bolvig om,
at alle Ebba Bredas værker skulle overføres til Gammel Holtegård, samt
en erklæring fra museumsdirektør, dr.phil. Knud Voss. I denne udtalte han,
at der i fondens samling var 20 - 30 bevaringsværdige malerier og 6 - 8
miniaturer i samme kategori. Disse var dog ikke af et kunstnerisk omfang
og en kvalitet, som kunne bære et selvstændigt museum. Lille Frederiks
lund fandt han ikke bevaringsværdigt. På dette grundlag besluttede besty
relsen at søge om tilladelse til at rive Lille Frederikslund ned.
På et møde den 2 1. januar 1987 konstaterede bestyrelsen, at fonden
havde en indtægt på 1 - 1 , 1 mio. kr., bestående af et overskud på 500.000
kr. af en lejeindtægt på ca. 1.275.000 kr. fra Strandpalæet og renteindtæg
ter af Aases efterladte værdipapirer. Da »Hellerup Strandpalæ«s vedlige
holdelse var meget forsømt, bl.a. trængte taget til en omfattende istand
sættelse, var bestyrelsen indstillet på at anvende 5-6 mio.kr. på ejendom
men i 1987 og de næstfølgende år for at bringe den på fode. N år dette var
sket, ville man tage stilling til, om fonden skulle fusioneres med en anden
institution. Bestyrelsen besluttede i øvrigt at engagere en kunsthistoriker,
som kunne skrive en afhandling om Ebba Bredas liv og kunst.
Den 16. februar 1987 forelå kommunens tilladelse til at rive Lille Fre
derikslund ned. K ort før nedrivningen sørgede Søllerød Museum for, at
ejendommen blev gennemfotograferet, og at de møbler og andet inven
tar, der sammen med søstrenes garderobe skulle indlemmes i museets
samlinger, blev registreret. Derefter blev det øvrige indbo solgt for
18 6 .7 10 kr., der indgik i fondens formue. Den 13. april 1987 vedtog be
styrelsen at acceptere et tilbud fra en entreprenør, der ville rive Lille Fre
derikslund ned for 68.800 kr., og i løbet af sommeren forsvandt huset.
Der gik nu næsten seks år, hvor bestyrelsen samlede sig om at bringe
»Hellerup Strandpalæ« på fode vedligeholdelsesmæssigt, før den i 1993
fremlagde en plan, hvorefter Bredafonden og Gammel Holtegård skulle
slås sammen til en selvejende institution »Gam mel Holtegård - Breda
fonden«. Kommunen skulle indskyde Gammel Holtegård, som den havJ 53
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B RED A-FO ND EN • GL. HOLTEGAARD

de erhvervet i 1976, og som nu blev vurderet til 15 mio.kr., mens afkastet
af Bredafondens formue, der blev opgjort til 16 mio.kr. skulle bidrage til
dækning af institutionens driftsudgifter, herunder lønnen til en heltidsan
sat kunstnerisk leder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der har permutationsretten18, godkendte sammenlægningen, der den 29. september 1993
også blev godkendt af kommunalbestyrelsen.
På Ebba Bredas 100-årsdag, den 2. december 1993 åbnede den nye
»Kunstnerdrømme« selvejende institution med udstillingen »Kunstnerdrømme« arrangeret
af Søllerød Museum. På udstillingen blev Ebbas malerier og miniaturer
vist sammen med genstande, der havde tilknytning til hendes liv. Samti
digt blev cand.mag. Dorthe Falcon M øllers afhandling om Ebba Bredas
liv og kunst offentliggjort. Dorthe Falcon Møller, der var medarbejder
ved Weilbachs Kunstnerleksikon, opnåede i øvrigt, hvad der ikke lykke156
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des for Aase, at få en spalte om Ebba Breda optaget i leksikonets 4. udga
ve, der udkom 1994-200019.
1 1997 blev der udarbejdet en lokalplan (nr. 55) for Lille Frederikslunds
grund, hvorefter der kunne opføres 5 villaer på den del, som ikke er fred-
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skov. Salget af grundene indbragte ca. 5 mio. kr., der blev lagt til fondens
formue.
Aase Bredas drøm om et museum for søsterens kunst blev ikke til vir
kelighed, men navnet lever videre, og med Dorthe Falcon Møllers af
handling og dette beskedne bidrag, vil eftertiden kunne læse, hvad der
ligger bag navnet Bredafonden.
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Lokalaviserne
Det stod i avisen 1918
A f Morten Trommer

By historisk Arkiv - Søllerød Museum råder over en komplet samling a f lokal
aviser. Med deres overvejende lokale stof og først ogfremmest lokale synsvinkel,
kan disse, udover at give et ildmærket 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 19 15 .
Morten Trommer er født i 19 53 i GI. Holte. Han er nysproglig student og har
studeret historie og italiensk ved Københavns Universitet. Han har over en år
række i 1990'erne lejlighedsvis været tilknyttet Byhistorisk Arkiv, og har bl.a.
udarbejdet en registratur over arkivets ca. 600 landkort. Har siden den 1. fe 
bruar 1998 været fastansat på Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum.
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I9 18 .

Område: Søllerød Kommune. Udgivere: Arne Hammer og Alex Kappel. R e
daktør: A. Lauridsen, Villa »Eltu«, Holte. Redaktion: Villa »Eltu«, Geelsvej,
Holte & Vestervoldgade 87, 4, Kbhvn. Oplag: Ca. 2000. Udgivelseshyppig
hed og -tid: i g/uge, lørdag. Pris: gratis omdelt til alle skatteydere i Søllerød
kommune
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P in s e m o r g e n k l. 6. H e r r e r n e d e r sid d e r u d e n fo r S ø lle rø d K r o s e r ik k e u d til at v æ re p å v irk e t a f g ad ek æ 
re ts u h u m sk e tilsta n d . (B y).

Efter en periode uden lokalaviser fik Søllerød igen en sådan. Manden bag
den nye avis var A. Lauridsen. Han havde allerede i 19 15 forsøgt sig med
Søllerød Sogns Tidende, som han efter en kort periode måtte se gå ind.
A. Lauridsen gav dog ikke op, og i 19 18 skulle det lykkes ham, sammen
med et par investorer, at grundlægge den levedygtige avis, Sø l l e r ø d t i 
d e n d e , der udkom første gang lørdag den 16. februar 19 18 .
Interessen for den nye avis var stor fra begyndelsen. De mange læser
breve vidner om dette. U d over læserbrevene var der, af lokalt stof, refe
rater fra sognerådsmøderne og fast spalteplads til »Vort Sogn« med korte
notitser om store og små hændelser i Søllerød Sogn.
To emner fyldte i særlig grad Søllerød Tidendes spalter i 19 18 . Den
første del af året drejede det sig om en total omlægning af pladsen foran
Søllerød Kro. A f de omfattende og ret usammenhængende indlæg fremgår
det, at gadekæret henlå som en mudderpøl om sommeren og flod med
161

affald. Man fremlagde planer om at fylde gadekæret op, dels for at give
plads til en vejudvidelse og dels til en parkeringsplads for kroens gæster.
Søllerød Grundejerforening nedsatte, på et forslag fra grosserer Dethlef
Jürgensen, Carlsminde, en komite, der skulle udarbejde et forslag for tor
vets udformning. Grundejerforeningen mente, at pladsen omkring gade
kæret var såkaldt »Gadejord«, dvs. jord, som tilhørte Byen eller Bymændene, hvis moderne afløser Grundejerforeningen mente at være. Forsla
get om opfyldning af gadekæret blev opgivet. En pengegave fra Dethlef
Jürgensen på ca. 8.000 kr. til istandsættelse af gadekæret og til en ny by
brønd kan måske have haft indflydelse på denne beslutning, idet gaven
blev gjort afhængig af, at komiteens forslag blev vedtaget. De mange ind
læg er her resumeret og bringes ikke nedenfor.
Den anden del af året var spalterne præget af indlæg om den spanske
Syge. Influenzaen, som den også blev kaldt, havde i 19 18 ramt hele Euro
pa og Danmark slap heller ikke. Epidemien virkede ekstra chokerende, da
den ramte både rig og fattig, og da navnlig mange unge døde af den.
Derudover bestod avisen af stof hentet andre steder fra samt annoncer.
Stadig ingen lokale billeder, de få fotos der blev bragt, var hovedsagligt
udenlandske, de fleste med relation til 1. verdenskrig.
Den efterfølgende samling af artikler er udvalgt for at give et indtryk af
nogle af de begivenheder, der fandt sted i lokalsamfundet. Enkelte artik
ler illustrerer, hvad der optog sindene ikke kun i lokalsamfundet, men
også udenfor. Andre er rene stemningsbilleder. Det skal bemærkes, at
avisens retskrivning er gengivet nøje.

S Ø L LE RØ D T I D E N D E

1 6 .0 2 .1 91 8

D et er kun naturligt, at Beboerne i Søllerød Kommune i særlig Grad
interesserer sig for og elsker Egnen og Kommunen, hvor de har deres
Hjem - thi Landet mellem Furesøen i Vest og Sundet i Øst hører vel nok
til det smukkeste i vort smukke Nordsjælland.
M en sammen med Kærligheden til og Interessen for sin Egn følger
Trangen til at være underrettet om, hvad der her tildrager sig, og det har
derfor længe været følt som et Savn, at Kommunen har maattet undvære
et Organ, der kunde holde beboerne underrettet, og hvortil man kunde
henvende sig, naar man havde noget af lokal Interesse paa Hjerte.
E t saadant Savn vil Søllerød Tidende søge at afhjælpe, og til dette Formaal søger vi Beboernes gode Bistand og Støtte, idet vi kortelig anfører
vort Program:
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Sollerod Tidende.
ysy

Upolltisk Organ for

rS lH

Holte, Nerum, Vedbck

Beboere og Næringsdrivende I

k tS J /

og Skodsborg Postdistrikter.

F o rsik rin g e r

af enhver Art.
“ Spec, kombineret Onindejeriorslkring ~
tegnes (ordelagtlgst

KwiMstl.
Elektrisk Anlig .
Vestervoldgade 7—6,
Filial:
Station*»»), Hslta.

A x a l W. M a lm g r a n , Pilestræde 30.

%SWstori Saliad.

g Kar- og
B
Badehotel.

^ANSKL?RfKCT-fttW-KÖnPAGNI
E m il H ilbert, Sagfører.
N o rre v o ld g a d e 13. K o b en h a vn K.

åollerod‘Gider.di.
Xlukulxgtt Jer
Silltrri S»gu
wstUfe M .

Autom obilister!
M o to rc yd isterl

Søllerød Tidende støtter ikke og bliver ikke støttet af noget politisk Parti,
Søllerød Tidende vil upartisk give Meddelelser om, hvad der sker af Interes
se for Kommunen,
Søllerød Tidende staar aaben for enhver, der ønsker at skrive om Forhold af
almen Interesse for Kommunens Beboere, og som skriver i en urban og
sømmelig Tone.
Søllerød Tidende vil udkomme hver Lørdag og sendes gratis til samtlige
skatteydende Borgere (ca. 2.000) i Søllerød Kommune. Averterende, der
har Bud til Befolkningen i vor Kommune, kan derfor trygt henvende sig
til Bladet, og er det vort Haab, at vore Læsere vil støtte Bladet ved at lade
os tilflyde Annoncer om Køb og Salg af brugte Sager — Pladssøgende - Pladstilbud — ledige Lejligheder etc.
Hermed anbefaler vi Bladet til vore Læsere og ønsker, at det maa blive
til Gavn og Glæde for Beboerne i Søllerød Kommune.
Redaktionen.
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Søllerød Kommune havde i februar 19 18 købt 3.000 rummeter brænde i Gribskov. Brændet opmagasi
neredes på H olte Gasværks grund. En del af brændet blev, savet og kløvet, gratis bragt ud til ældre og
fattige. Senere kunne kommunens borgere købe a f brændet. Foto fra foråret 19 18 . (By).

BRÆNDE

1 6. 02.1918

Kommunen har i Grib Skov købt 3000 rm Brænde, som oplagres paa
Holteværkets Plads; herfra foregaar i disse Dage Udbringeisen af 1 rm til
Alderdomsunderstøttede og fattige, som faar Brændet frit tilbragt i savet
og kløvet Stand. - Senere vil der af Beholdningen kunne købes Brænde af
Kommunens Beboere, som det fremgaar af omstaaende Bekendtgørelse.

KAFFE R A TIO N E R IN G E N

23 .0 2 .1 9 18

M ed de 14.000 Sække Kaffe, der forleden ankom, vil vi med den Ratione
ring, vi nu har, kunne holde ud til 1. April. M en efter den Tid?

H O L T E F O R E D R A G SF O RE N IN G

02.03. 1918

Koncerten Fredag den 25. Februar havde samlet fuldt Hus. - Tilhørerne
glædede sig over Hr. Koncertsanger Anders Brehms’s udmærkede Roman164

ceforedrag, som blev stærkt paaskønnet. - Hr. Brehms raader over en
fortræffelig Diktion og en fin pianissimo. - At kgl. Kapelmusikus Fini
Henriques forbavsede ved sit virtuosmæssige Violinspil, er en selvfølge;
det er utroligt, hvad Hr. Henriques kan præstere; da han til Slut satte sig
til Flyglet og varierede Themaet: »D et var en Lørdag Aften« udover et
Utal afM elodier, lige fra højtidelige til de mest løsslupne, kendte Jubelen
ingen Grænser.
Fru Brehms akompagnerede ved Flygelet (der var skaffet et saadant til
veje) dygtigt og diskret begge Kunstnere. - - Det var en virkelig Festaften,
som Formanden, Lærer Ludvigsen sagde, — en Aften, som tjener Besty
relsen til Æ re.

NAAR M A N A V E R T E R E R I SØ L LE RØ D T I D E N D E

i 6 .0 3 .19 18

At en Annonce i Søllerød Tidende er meget virksom, viser følgende Brev
kort, som Bladet har modtaget og som vi tillader os at gengive:
Holte, d. 1 1 . Marts 19 18 .
Da det Avertissement, jeg i Lørdags havde indrykket i Søllerød Tiden
de virkede saa godt, at jeg fik udsolgt Rub og Stub inden Søndag Aften, vil
jeg herved bede Dem om ikke at lade det komme i igen paa Lørdag, for at
Folk ikke skal ulejlige sig forgæves og jeg undgaa Tidsspilde.
D e re s ........

Prim a Bøgebrænde
6 ” k l ø v e t til K a k k e l o v n s b r u g ,
K-veres frit vc«l Hus ;'t li Ore j»r. Kj*.
-------------- Mindste l'juli liKH) Kf*. --------------

Lyngby Savvæ rk.
Telefon 182.

Tdcfon IN2.

O V E RLÆ RE R M Ø L L E R S S Y G D O M

16 .0 3 .19 18

Det glæder os at kunne meddele, at Hr. M øller er vendt tilbage til sit
Hjem i Øverød Skole og befinder sig særdeles vel, endog saa godt, at det
er vanskeligt for ham at afholde sig fra Deltagelse i Skolens Arbejde. For ikke at være for stærkt fristet i denne Retning og for at faa den nød
vendige Hvile, har Hr. M øller besluttet i nogen Tid, at tage Ophold hos
sin Svoger Læge Storm-Nielsen i Terslev ved Haslev.
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19 M i l l i o n æ r e r

2 3.O3.I918

bor nu i Søllerød Kommune.

SØ L LE R Ø D K O M M U N E S K O L E R

3o.c>3-I 9i8

Søllerød Sogneraad har besluttet at lade indføre Tandpleje i alle kommu
nale Skoler.

M A LERIAU KTIO NERNE

13 .0 4 .19 18

Ved Auktionen i Kunstsal den 8. ds. solgtes et Maleri af Kiærskou »Parti
ved Søllerød« for 1.975 Kroner.
Hos Kunsthandler Anton Hansen (Foraarsudstillingen) solgtes et Billede
af M øhl »Strandmøllen« for 500 Kr.

S E J L A D S E N PAA VORE SØER

04 .0 5.19 18

vil i Aar skifte Karakter, idet mange af Motorbaadene omdannes til sejl
førende; æstetisk er det en Vinding; en Sejlbaad danner et ganske ander
ledes malerisk Skue end en Motorbaad - og saa forsvinder tilmed den med
M otoren følgende Larm , — som bryder Idyllen. -

CY C LE LØ B

04.05.19 18

I M orgen, Søndag den 5. ds., lader Dagbladet Politiken afholde et Udholdningsløb for unge Mennesker i Alderen fra 14 til 18 Aar, der til daglig
er beskæftigede som Bude for Forretninger, Kiosker og Budcentraler og
ikke oppebærer højere Løn end 22 Kr. ugentlig eller 90 Kr. maanedlig;
Væddeløbscykler og Landevejsracere ere udelukkede fra Løbet.
D er køres i sluttet Følge fra Søborghus Kro over Buddinge - Bagsværd
- Hareskov - Kollekolle - Nørreskov - Fiskebæk - Stavnsholt - Bistrup
- til Rudersdal Kro, hvorfra den egentlige Start sker over Lyngby til
Lundhuskroen.
De fire første Præmier er udsat af Politiken; den første Præmie er en
god og smuk Cykle, 2den Præmie: en Vindjakke; 3die Præmie: et Cykledæk og Cykleslange; 4de Præmie: et Regnslag. - Værten paa Rudersdal
Kro, Hr. Sauerberg, har som Tillægspræmie til iste Præmie givet et
smukt Sølvbæger.
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FRA EBB ER Ø D G A A R D

I I . O 5. I

918

var forleden bortgaaet en af »Patienterne«; der blev ringet til Politibe
tjent Nielsen, Holte; efter ringningen gik Hr. Nielsen ud på Kongevejen
og umiddelbart derefter kom den Undvegne gaaende ned ad Rudersdal
Bakke.

K A R T O F F E L M E L S F A B R IK VED SØ DAL

08.06.1<)l8

Vaskeriejer Christoffersen, Sødal, Søllerød, har planlagt Etableringen af
en Kartoffelmelsfabrik, som skal drives sammen med Vaskerierne og Krystalisværket. — D er opføres i dette Øjemed et stort, samlet Lokale, hvor
Kartoflen gennemgaar de forskellige Processer, forinden M elet frem
kommer.
Der skal behandles c. 200 Tdr. Kartofler daglig; heraf udvindes fra 14
- 20 pCt. Stivelse (Mel); Resten, Affaldet, giver et ganske fortrinligt K re
aturfoder; der regnes med, at der fremkommer ca. 1 0 - 1 2 Tons Affald
daglig.
N aar Fabrikken er i gang, vil der i Hr. Christoffersens Virksomheder
være beskæftiget et halvt Hundrede Personer.
M en det vigtigste, Hr. Christoffersen, spørger vi, — hvor vil De faa
alle de Kartofler fra?
Det har jeg tænkt paa, svarer C., de skal nok komme. —
Vi lykønsker Hr. Christoffersen, som hører til vort Sogns mest initia
tivrige og driftige Forretningsfolk, til hans nye Foretagende, som sikkert
kan siges at faa Betydning for adskillige af Beboerne; vi tænker her navn
lig paa, at der bliver en bekvem Lejlighed til at faa et godt og billigt
Foderstof.

A/s NYHOLTE BAGERI
K o n g e v e je n H o lte , T e lf. 1,
anbclalcr sit bckctultc Sigtcbroil

Kugbrtul.

D a m p va sk e rie t Sø d a l
-------- T elefon Holfe 7 2 . -------T u jc t líe n les o g b r i n g e s overalt.

T A N D L Æ G E D R . ANGEL

08 .0 6.i9i8

Holte, har været i Stockholm og Christiania for i derværende Tandlæge
foreninger at holde Foredrag om sin Opfindelse vedr. ganeløse Tandsæt.
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LYN NEDSLAG

1 5.o6.igi8

Under Tordenvejret forleden N at slog Lynet ned i Boghandler Rosins
Lystkutter, som laa i Lystbaadehavnen ved Furesøen. Lynet brændte Bar
dunerne op og splintrede tre Bord i Vandgangen, saa at Baaden laa paa
Bunden af Havnen, da Hr. Rosin kom derud om Morgenen.
Desværre var Kutteren ikke assureret, men Hr. Rosin har opfattet den
ne Begivenhed som et Memento og henleder nu vore mange Baadejeres
Opmærksomhed paa, at Baadene kan forsikres ved Henvendelse til ham
som Repræsentant i Holte for Forsikrings-Aktieselskabet »Absalon«.

HE ST E H A LE -T Y V E R IE R

29.06.1918

I de sidste Dage er der her paa Egnen forøvet Hærværk paa Hestenes
Haler, som klippes a flig e ved Haleroden, saaledes er bl.a. 12 Heste paa
Holtegaard bleven behandlet.
Vi finder Anledning til at advare Hesteejerne, at deres D yr ikke skal
blive Genstand for denne skændige Behandling.

LØ BSKE H E ST E

29.06.1 9 18

I forrige Uge løb et Par Heste, tilhørende Vognmand Alfr. Petersen, H ol
te, løbsk, idet de formentlig blev skræmmede af et Lad, som blev læsset
paa Vognen.
Paa Stationsvejen overrendte de et Enspænderkøretøj, tilhørende K øb
mand Steger, med det Resultat, at Kusken herpaa faldt af og ind under, og
at Hesten faldt. De løbske Heste fortsatte og nedløb en Vejviserpæl overfor
Viadukten og fortsatte derpaa deres vilde Løb op mod Jernbanestationen;
forinden de naaede denne standsedes de ved, at Kelner Nikolaus Møller, en
Søn af Kroejer N . Møller, med stor Aandsnærværelse og under Livsfare
kastede sig over dem og fik dem standset, en Optræden, som fortjener den
største Anerkendelse, saa meget mere, som der mulig kunde være anrettet
endnu flere Ulykker end sket. - - Resultatet af de løbske Hestes Bedrift
blev: Købmand Stegers Hest tilskadekommen, hans Karl forstuvet en Arm,
hans Vogn stærkt beskadiget. — Vognmand Petersens Vogn splittet ad.

H O L T E BO L D K LU B

i3 .O 7.i9 i8

har nu 80 aktive Medlemmer. Formand for Klubben er Overlærer Hørning, medens Herreekviperingshandler Fr. Rasmussen og Gartner Fugl
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er Kasserer og Sekretær. Klubben er allerede naaet saa vidt, at den har
kunnet deltage i Kampstævner med andre Klubber, saaledes kæmpede
den i Søndags med Birkerød Boldklub; selv om den her led et Nederlag,
maa det fremhæves, at Klubben ved denne som ved tidligere Lejligheder
viste kultiveret og nobelt Spil.
Vi anbefaler alle Venner af Ungdommens Udvikling at støtte Klubben,
som arbejder under vanskelige Forhold. Det kan man blandt andet gøre
ved hos Medlemmerne at købe Klubbens 2 5 Øres Mærker.

DE N S P A N S K E SYGE

2 7 .0 7 .19 18

alias Influenzaen florerer nu her i Sognet. - - V i har talt med Lægerne her,
som oplyser, at Sygdommen her som andet Steds forløber godartet; hidtil
er det særlig Mændene i den kraftige Alder, som har maatte neje sig,
hvilket forklares derhen, at disse daglig rejser til Hovedstaden og inficeres
paa Rejsen hen og hjem samt under deres Færden i Byen; det er tydeligt,
at dette er rigtigt, siger bl. a. Dr. Philipsen i Vedbæk; det viser sig saaledes
her paa Kysten, at de Lag af Befolkningen, som ikke daglig rejser, ikke til
den Grad er angrebne, som de, der rejser.

E L E K T R I S K LYS

2 7 .0 7 .lg l8

indlægges nu hos Politibetjenten i Holte, en nyttig om end sen Foran
staltning fra Amtsraadets Side.

KOMMUNELÆGEN D R. M Ø LLER,

0 3.08 .19 18

som var bortrejst, har af Hensyn til de mange spanske Tilfælde maattet
afbryde en Ferie, da det har vist sig uoverkommeligt for Dr. Therkildsen
ene at bestride det stærkt forøgede Arbejde.

VOR T E L E F O N

i o . 0 8 .19 18

Telefonabonnenterne klager stærkt over langsom Betjening og mange
Afbrydelser. - V i føler i den Anledning Grund til at minde Abonnenterne
om de store tekniske Vanskeligheder og mangel paa Materiale, som Tele
fonselskabet har at kæmpe med. - Vi bør vise Langmodighed og én T in g
til; lad være at benytte Telefonen uden i strengt nødvendige Tilfælde og
da indskrænke Samtalen til saa kort T id som mulig. - - E r der noget, der
misbruges, da er det Telefonen.
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Telefondamer ved centralbordene på H olte Central på Kongevejen. Foto 19 18 .
TeleDanmarks bibliotek.

SK O LE F E RIE N

io. 0 8 .1 9 1 8

Skoleferien i de offentlige Skoler som slutter i Dag, er paa Grund af den
spanske Syge, forlænget indtil videre.

H O L T E B O L D K LU B

2 1 . op. 1 9 1 8

Den unge Boldklub i Holte kæmpede i Søndags en smuk Kamp med en
overlegen Modstander og vandt. Sejren fortjente den af flere Grunde —
først og fremmest for det ivrige, raske Forsvar mod Modstanderens An
greb, der faldt som en jævn Byge foran Holternes Maal men ogsaa for den
noble Kampmaade, som - - saa vidt jeg kunde se, og jeg brugte mine Øjne
ret godt — helt igennem blev brugt, skønt der fra Modpartens Rækker
ikke blev gaaet frem efter samme gode Mønster. Je g skal ikke komme ind
paa Enkeltheder, men kun anføre, at jeg og mange andre Tilskuere saa en
af de fremmede Spillere med velberaadet Hu rende den flinke HolteMaalmand over Ende med en saa brutal Voldsomhed, at han længe laa og
hivede efter det tabte Vejr. Den vedkommende Voldsmand burde øjeblik
kelig af Dommeren være sat ud af Spillet. Dette skete imidlertid ikke, men
omtrent i samme M oment blev en af Holte-Spillerne dømt ud for et
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Spark, der vist nok med Urette blev anset for Gengæld for den ovenfor
anførte Vold.
Maa jeg tillade mig at anbefale Holte Boldklub fremdeles at holde fast
ved den Kampmaade, som de har anlagt; den betaler sig i det lange Løb,
de Sejre, der vindes ved Skinnebensspark og anden Vold, er ikke Værd at
opnotere.
Ligeledes: læg et kraftigt Arbejde ind paa, at der vælges Dommere med
Dygtighed, Upartiskhed og Myndighed.
Den Mand, der var Dommer i Søndags, havde vistnok de to førstnævn
te Egenskaber i Behold, men manglede den sidste.
Fodboldspillet er et djærvt og mandigt Spil, og det er en stor Glæde at
se de unge Mennesker spænde deres Kræfter og bruge deres Snildhed;
men Disciplin skal der til, ellers bliver Spillet snart raat, og derfor maa
Dommerens vigtigste Egenskab være Myndighed, han skal ubetinget ly
des; men slaar hans Dygtighed og Upartiskhed fejl, maa han ikke genvæl
ges som Dommer.
Jo sef Møller.

Overlærer ved Øverød
skole Jo s e f M øller
( 18 6 1- 19 3 1) kommen
terede af og til Holte
Boldklubs kampe i Søl
lerød Tidende. Han var
selv aktiv sportsmand
og lagde stor vægt på
sport og gymnastik i
undervisningen. (By).
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BÆKRENDEN

2i.og.igi8

Forbindelsesvejen mellem Søllerød- og Vejle Sø synes der nu atvære Bud
efter, i hvert Fald har vi bemærket en Opstilling af store Cementrør, an
bragt ved Kongevejen. - - Skulde det virkelig nu være Alvor med at faa
fjernet denne højst uappetitlige og sundhedsmæssigt set farlige Rende?
Lad os haabe det. - - Men: Hvad skal der for resten gøres ved det Areal,
som indvindes ved en Overdækning?

H O L T E BO L D K LU B

ig.io.igi8

Da vi i Søndags tog til Amager var det i Haab om en Fortsættelse af godt
Samarbejde mellem Boldklubben af 19 17 og Holte Boldklub, men vi blev
desværre meget skuffede.
Kl. 1V2 da Kampen skulde begynde, var alle vore Spillere paa Banen, men
Klokken blev 10 Minutter over 2, før d’Hrr. Værter var klar til Kamp.
Vi gav Bolden op og havde straks Skud paa 1 9 1 7 ’s Maal, men deres
ualmindelige heldige og gode Maalmand klarede dette, og hvad der ellers
naaede frem til ham i løbet af Kampen.
1 9 1 7 blev af Dommeren tilkendt 3 M a a lo g v ii,m e n d e te n e a fd e Maal
19 17 fik, var absolut Off-side, saa vi anerkender det ikke.
V i havde de ni Tiendedele af Kampen, og var saa decideret overlegne,
at vi med enhver anden Mand som Dommer havde vundet Kampen med

H olte Boldklubs seniorhold fra 19 18 . 1. verdenskrig fik også betydning for fod
bolden i Kjøbenhavns omegn. De store militærindkaldelser tappede mange klub
ber for spillere. (By).

17 2

6 a 8 Maals Overvægt, men Dommeren lagde vore Spillere alle mulige
Hindringer i Vejen og standsede Spillet hver Gang vi var i faretruende
Nærhed af 19 17 ’ Maal, al Protest prellede af paa ham, han havde kun den
Opgave at sørge for Boldklubben af 19 17 vandt Kampen. Hvem han var,
var os umuligt at faa oplyst. Ikke alene at Amagerne havde engageret
Dommer, de havde ogsaa mange fremmede Spillere paa deres Hold, baade
fra B 93 og Fremad fra Amager, saaledes var Maalmanden Fremad-Spiller.

DEN S P A N SK E SYGE

26.10.1918

Vi fremsætter nedenfor forskellige Forsigtighedsforanstaltninger, som
Sundhedsstyrelsen har fremsat og som det er enhver Samfundsborgers
Pligt at træffe; vi kan oplyse, at der her i Sognet er adskillige Hundrede
Tilfælde.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Iagttag den størst mulige Renlighed.
Hold Haanden for Munden, naar De hoster eller nyser.
Pas paa, at ingen hoster, nyser eller taler ind i Ansigtet paa Dem.
Hold Telefontragten ren, særlig hvor den bruges af mange.
Sørg for god Udluftning af Værelserne.
Hold de Raske saa vidt muligt bort fra de Syge.
Undgaa unødvendige Besøg hos de Syge.
Staa ikke for tidligt op efter Sygdommen.
Undgaa Steder, hvor mange Mennesker er samlet.
Udsæt større M øder og Forsamlinger.
K ør ikke mere end nødvendigt med Sporvogn.
Sørg for at Børnene er saa meget som muligt i fri Luft.
Endelig kan vi anbefale følgende:
Undlad at give Haand til Hilsen.
Gurgl Mund og Hals flere Gange daglig med desinficerende
Væske, f. Ex. Cinosol, Borvand eller Kamillethe.

Hovedreglen er den, at man holder Mund, Hals og Hænder rene, og at
man ikke dyrker Selskabelighed under nogen Form. Deltagelse i Bal —
som helt burde og antagelig ogsaa bliver forbudt — er meget forkastelig.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom paa, at Lægerne bør kaldes om Morge
nen,', det er for Tiden, umuligt for disse til enhver Tid paa Dagen at mod
tage Anmodninger om Besøg.
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Kommunelæge Otto M øller med frue og yngste barn foran lægeboligen, opført
19 18 på hjørnet af Dronninggårds Allé og Kongevejen. Da »den spanske syge«
ramte Danmark i 19 18 , fik lægerne umådeligt travlt og deres hverdag blev æn
dret. Foto fra 19 23. (By).
D E N SP A N SK E SYGE
02.11 .I()l8

har i den forløbne Uge forøget Antallet af syge betydeligt, navnlig er
Holte-Nærum Egnen stærkt repræsenteret; de 2 Læger i Holte har saaledes i alt haft 13 5 ny Tilfælde i sidste Uge; der er forefaldet 3 Dødsfald,
dog maa Sygdommen karakteriseres som ret godartet i sit Forløb, om end
dens Karakter er ikke saa lidt alvorligere end Tilfældene i Sommers.
Vore Læger har faaet kraftig Støtte fra mange Sider; saaledes har flere
Privatfolk stillet deres Køretøj til Disposition, ligesom en i Vedbæk boen
de Borger har overladt Lægerne sit Automobil og sin Chauffør. — Blot nu
det kan lykkes Kommunen at skaffe Benzin-Sprit; Anmodning er indgivet
til Brændselsnævnet, men Svar var i dag Tirsdag ikke indløbet. - Som
Hjælpere ved Sygeplejegerningen har meldt sig adskillige Damer med
Samariteruddannelse, ligesom ogsaa andre med stor Opofrelse og Mod
har paataget sig at hjælpe i Hjemmene, hvor Pleje ellers ikke kan faas. M ed Hensyn til Sygdommens Vækst eller Tilbagegang vil man ikke kunne
sige noget bestemt, kun mener man, at Sygdommenes Antal ikke er i Stig
ning. - Om Tilbagegang kan der ikke med Bestemthed siges noget.
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SØLLERØD

og. i l . i g i 8

K A R TO FFELM E LSFA BR IK

er nu i Virksomhed, om end denne hæmmes en Del af Mangel paa visse
Maskindele; forhaabentlig maa det snart lykkes at overvinde disse Van
skeligheder til Gavn for os alle og til Glæde for Husmødrene. Kartoffel
melet spiller en meget stor Rolle. - Vi henleder Læsernes - - navnlig de,
som holder D yr — Opmærksomhed paa, det udmærkede Kreaturfoder,
der som Affald fremkommer ved Fabrikationen. - - Saadant Affald kan til
rimelig Pris afhentes paa Kartoffelmelsfabrikken.

VAAB NENE HV ILE

16.i l . 19 18

Det er os umuligt - skønt det ligger udenfor Bladets Rammer - at drøfte
Verdensbegivenheder — at forbigaa de sidste Dages store Begivenheder,
som har resulteret i, at den sørgelige gigantiske Kamp, som Størstedelen
af Menneskeheden har ført med hinanden, nu er indstillet. — Det er at
haabe, at de urolige indre Tilstande, som nu herske i en Del af de tidligere
kæmpende Lande, maa stilne af, og at der ud af det hele maa vokse Folkesamfund, som baseret paa Nationalitetens Ret, vil erkende hinandens
Ligeberettigelse og vil træffe de videstgaaende fælles Foranstaltninger til
Undgaaelse af fremtidige Krige.
Det er at haabe, at det tyske Folk og Ententemagterne vil huske det lille
Danmark og dets hidtil underkuede Børn syd for Kongeaaen; meget har
de lidt dernede, og skal Retten raade, maa det danske Sønderjylland, hvis
det ønsker det, hvad vi jo ved at det gør, genforenes med sit Moderland.

E P ID E M IE N

16 .11 .1g 18

er i afvigte U ge forløbetuden nævneværdig Forandring. Sygdomsantallet
er ikke mindsket i kendelig Grad, og Sygdommens Karakter er ikke ble
ven mildere. - - Sygdommen angriber tilsyneladende oftere Kvinder end
Mænd, og navnlig synes Husassistenterne at være meget udsatte; Børnene
er omtrent gaaet fri; men nu aabnes der jo delvis for Skolerne og Forly
stelserne gives fri, saa der vil være god Anledning for Sygdommen at tage
stærkere fat. - - Alle fornuftige Mennesker bør stadig udvise Forsigtig
hed, afholde sig fra Selskabelighed og M øder - - trods den officielle Aabning.
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VORE GAMLE

23 . I I . I 9 1 8

I Anledning af, at der er Pladsmangel paa Kommunens Alderdomshjem,
paatænkes en Udvidelse af samme. N ogle smukke Tanker, som i den An
ledning i sidste Sogneraadsmøde fremførtes af Murermester Chr. Peter
sen, og som gik ud paa at bygge flere smaa hyggelige Alderdomshjem i
Kommunens forskellige Distrikter i Stedet for en større Anstalt, syntes at
vinde Tilslutning hos Raadet.

DE N SP A N SK E SYGE

14.12.1918

Kommunelæge
Otto iMoller (18701946), foto ca. 1920.

Desværre fik vi Ret, Epidemien er blusset op igen og har ikke mindre
Udbredelse end under dens 2den Periode; den har allerede krævet adskil
lige Menneskeliv og synes ikke at være godartet; i forrige Uge var der i
Holte-Egnen, Distriktet omkring Stationsbyen, over 100 ny Tilfælde og
midtsogns er det endnu værre; der har man paa Grundejerforeningernes
Foranstaltning engageret 4 Sygeplejersker fra Skodsborg Sanatorium; i
N yholte Distriktet hjælper man sig med Samariterne og andre frivillige,
som med en enestaaende Selvopofrelse og Mod har hjulpet til med at
pleje de syge; adskillige a f dem er bleven paa Valen som Ofre for deres
Gerninger. — N aar man betænker, at mange af disse frivillige Fljælpere
ikke er rene Krøsus’er og at Hjælpen oftest ydes fattige Hjem, maa vi sige,
at det forekommer os, at det offentlige (Kommunen) burde yde dem et
pengeligt Ækvivalent.

JU LESTJERN EN

21.12.1918

Husk 4. Juledag er Børnenes Dag! Paa denne Dag gaar de unge fra Dør
til D ør og faldbyder »Julestjernen«. Intet Hjem, der har Forstaaelse for
Smaabørn, maa undlade at købe dette ydre Symbol paa, at der er M enne
sker, der har faaet Øjet opladt for, at skal man Nøden i Samfundet til Livs,
maa man gribe Sagen ved Roden og forhindre, at de smaa Børn lider Nød
eller kommer under daarlig Paavirkning, længe før de har Evner eller
Kræfter til at modstaa den.
Julen er særlig blevet Børnenes Fest, og man tør vel nok sige, at her i
vort Sogn er der ikke ét Hjem, hvor Børnene ikke har Førstepladsen i
disse Festdage. M en det er desværre ikke saaledes overalt! I vort lille Land
findes der Tusinder af hjemløse, fattige, forsømte og ulykkeligstillede
Børn. Børn, som tilbringer det meste af Døgnet i usle Opholdsrum, som
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man ikke engang vil benævne Stuer. Børn, hvis eneste Friluftsliv er en
skummel og skidden Baggaard, eller, hvad værre er, - - Gaden!
Det er disse Børn, der skal og maa hjælpes, og det er disse Børn man vil
hjælpe ved alle disse Tusinder af i o-Ører, der kommer ind Landet over
netop paa Børnenes Dag, den 28. December — 4. Juledag!
Denne Sag kan og bør vi alle samles om, her er intet, der skiller! Husk
derfor at købe Julestjerner — mange Julestjerner — naar den unge Pige
eller Drengespejder rækker Dem Kurven paa 4. Juledag.
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Søllerød Museum - Mothsgården
Beretning 2003
A f Niels Peter Stilling og Jens Joh misen

Søllerød Museum - Mothsgården - har i året 2003 arrangeret fire udstillinger
i egne lokaler, vi har modtaget interessante genstande, vi er nået langt i en
nyordning a f museumsmagasinet, vi på vej ind i en it-registrering a f museets
genstande, malerier mm. Vi har fået endnu flere bøger i studiebiblioteket og
endnu flere lysbilleder til samlingen. Vi har holdt foredrag og været guider i
kommunen. Vi har fortsat istandsættelsen a f bygningerne, skrevet bøger, pjecer og
artikler, og vi er næsten det samme personale som forrige år.

Påskeudstillingen 2003 hed AB OVO, var fra Polen, og bestod af to dele: Den ene en etnografisk udstil
ling om polske påsketraditioner, den anden en kunstnerisk., hvor motivet »æg« blev fortolket på talrige
måder. Fra denne sidste vises her et par eksempler udført a f Jaroslaw Hulbój og Magdalena Laskowicz.

August Bagge købte Næsseslottet i 1906 nærmest som en ruin efter det fallerede hotelprojekt »A/S
Dronninggaard«. H er ses »slottet« fra havesiden efter istandsættelsen, foto fra 1908. August Bagge
solgte Næsseslottet i 19 34 til Søllerød Kommune, der (desværre) straks solgte det videre til Københavns
Kommune.
UD STILLIN G ER

A B OVO

Udstillingen Pigedrømme, som åbnede den 8. november 2002, fortsatte til
den 26. januar 2003 og blev besøgt af over 4.000 gæster. Den var endda
mere populær efter nytår, idet det daglige besøg i gennemsnit før Nytår
var 46 gæster, mod 65 efter nytår. Næsten som en tradition markerede vi
den næste religiøse højtid, påsken, med en udstilling, som var arrangeret
i samarbejde med det etnografiske museum i Warszawa. Udstillingen blev
kaldt a b ovo - dvs. » af ægget«. T il udstillingen blev udarbejdet et illustre
ret katalog på 44 sider. Udstillingen viste udelukkende genstande fra Po
len - pragtfulde bemalede træskærerarbejder, glasmalerier, diverse rekvi
sitter til påskeprocessioner - og æg. En særudstilling i udstillingen var en
samling af kunstnerisk bemalede æg - overrumplende fantasirig. I foråret

1 79

E n stolt farm ed sine fire sønner på Skagen Strand ca. 1920: Fra venstre stedsønnen M ogens (1899-1976),
Jørgen (1904-1976), N iels (1908-1990) og Sven H enrik Bagge (19 13 -19 2 7 ).

Niels Wessel Bagge

lånte Søllerød Kunstforening Museets udstillingslokaler og have til en
skulpturudstilling af Pontus Kjerrman: h v e r d a g e n s t e m p l e r . Det var en
berigelse af Museets have at se Pontus Kjerrmans festlige skulpturer i det
grønne, helt frem til efteråret.
Ved midsommer åbnedes udstillingen h o l t e - p a r i s - h o l l y w o o d - om
den i alle henseender rige Niels Wessel Bagge (1908-1990) - økonomisk rig
(bortset fra under 2. verdenskrig) og kunstnerisk kreativ. Hans livsløb
blev fortalt - fra opvæksten på Næsseslottet over hans varietékarriere i
Frankrig - til hans senere liv i Californien omgivet af sine samlinger af
præcolumbiansk kunst og af moderne malerier. Niels Wessel Bagge døde
barnløs, og hans arvegods er testamentarisk overladt til tre museer: Den
moderne kunst blev overladt til Arhus Kunstmuseum og vist på en udstil
ling i sommeren 2003. Louisiana har modtaget den præcolumbianske del,
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Ferdinand Richardt

der blev vist på den fremragende udstilling »Soltemplet« i efteråret og
vinteren 2003-2004. Endelig modtog Søllerød Museum en »vognfuld«
(Se Søllerødbogen 2002, s. 179-80) biografiske arkivalier og genstande
fra N iels Wessel Bagges barndomshjem på Næsseslottet. Kunsthistorike
ren Hanne Pedersen har gennem en årrække bearbejdet samlingerne og
skrevet et fornemt værk med titlen Niels Wessel Bagge og hans samling.
Gennem de 2V2 måned Søllerøds udstilling blev vist, så omkring 1.200
gæster udstillingen - sommeren er ikke den bedste udstillingsperiode her.
Flere års arbejde med Ferdinand Richardts (18 19 -18 9 5 ) tegninger af
danske herregårde blev markeret med udstillingen h e r r e g å r d s r e j s e r fra
den 13 . september til den 16. november 2003 samtidig med, at en pragt
bog med et rigt udvalg af hans tegninger blev udgivet under titlen Danske
herregårde og Amerika. Udstillingen viste 14 1 af hans tegninger og 1 1
malerier og blev suppleret af nyoptagne herregårdsfotografier af Niels

Sommerens udstilling om N iels Wessel Bagge omhandlede også hans familie. Ved siden a f Næsseslottet
ejede faderen August Bagge (18 6 4 -19 4 1) et sommerhus på Skagen, hvor familien Bagge tilbragte næsten
alle somre i årene 1 9 1 1 til 1926. H er ses i 1925 August Bagge med sine fire sønner og to gæster: Forrest
ved siden a f faderen den yngste Sven H enrik og næsten skjult bagved en ubekendt gæst. Dernæst den
17-årige N iels Wessel Bagge med briller og storebror Jørgen. Bagest sidder halvbroderen M ogens
W edell-W edellsborg og med bolden deres gæst E igil Knuth (f. 1903). På trappen i baggrunden sidder
barnepigen, kaldet »N urse«.

E fter lange og omfattende forberedelser overdrog T h e K eller Fam ily fra N ew
Orleans Ferdinand Richardts tegninger til Nationalmuseet med Søllerød M use
um som »mellemmand« og »mellemstation« med udstillingen »Flerregårdsrejser«. Udstillingen blev åbnet ved en reception i Søllerød Sognegård den 12 . sep
tember 2003 - hvor dette billede er taget: Fra venstre ses den amerikanske histo
riker M elinda Young Stuart, der opsporede samlingen, M r. Frank Keller, museums
inspektør Niels Peter Stilling, Miss. Kim K eller og M rs. Justine Van Hemert Keller.
Foto Farrokh Y-Beik, Det Grønne Område.

Elin Rask

Peter Stilling. Vores udstilling blev først vist på Herregårdsmuseet GI.
Estrup i sommeren 2003. Ved udstillingens åbning på Søllerød Museum,
der fandt sted på Sognegården den 12. september, blev den formelle over
dragelse af Ferdinand Richardts samling af over 600 danske tegninger til
Nationalmuseet markeret. Giverne var til stede, nemlig Ferdinand R i
chardts amerikanske efterkommere: Justine Van Hemert Keller og hendes
mand professor Frank Keller fra N ew Orleans. Nationalmuseets direktør
Carsten U. Larsen modtog gaven på Nationalmuseets vegne.
T il årets sidste udstilling indbød Museet kunstneren og journalisten
Elin Rask, der med sine storartede papirklip markerede Julens komme.
Udstillingen fik titlen a t m a l e m e d p a p i r , og allerede før jul havde mange
fundet vej til udstillingen. På den store udstilling vises op mod 100 ofte
underfundige papirklip med såvel lokale som nationale og internatioale
motiver.
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BE SØG S S T A T I S T I K FOR S ØL L E R Ø D MUSEUxM PÅ M O T H S G Å R D E N 2OO3

Periode

PlGEDRØMME '

1.1.-2 6 .1.
27.1.-20.2.
2 1.2 .-2 1.4 .
22.4.- 1.5.
2.5.-9.6.
10.6.-19.6.

60
10

00
C**!
1

Antal
dage

Udstilling

HVERDAGENS TEMPLER

Ingen udstilling

26

25

1.690
1.9 11
4.650

1.690
221

2-739
3°5

14,6
2,0
24,2

65,0
8,9

2>7
8-7

45-7
3°>5
2 5 >2
8,9

39

4-955
5-937

10

6.026

982
89

0,8

73

N>
00
00

Ingen udstilling
AB ovo
Ingen udstilling

Brutto- Netto- Netto- N ettobesøg
besøg besøg besøg
i % af pr. dag
året

1.262

11,2

1 7. 3

11
66
11

7.630
10 .2 19

34 2

3.0

2.589

1 °-534
11.3 0 3

769

22,9
2,8
6,8

31 ' 1
39 >2

HOLTE-PARIS-

Ingen udstilling
HERREGÅRDSREJSER

Ingen udstilling
AT MALE MED PAPIR "

VO
O

HOLLYWOOD

1.9 .-11.9 .
12 .9 .- 16 .11.
1 7 .1 1 .- 2 7 .1 1 .
2 8 .11.- 3 1.12 .

34

3J 5

28,6
22,6

* fortsat fra 2002. M useet blev under »Pigedrømme« besøgt af i alt 4.169 gæster.
** fortsætter i 2004.
A f det samlede besøg var 4 .16 1 i grupper.

D E T S A M L E D E BESØG PÅ M U S E E T S T R E A F D E L IN G E R 2 OO 3 :

Mothsgården
Vedbækfundene
Byhistorisk Arkiv

11.3 0 3 , heraf i grupper
4 .16 1
7.266, heraf i grupper
3-373
2.105 henvendelser (personligt, pr. brev, telefon, e-mail.)

I alt

20.674

På Museets hjemmeside
(registreret i Byhistorisk Arkiv):

7.534
10 .7 11 »besøg«.

KOMMENDE U D STILLIN G ER

Skånske Rejser

Elin Rasks udstilling lukker den 29. februar 2004, og herefter følger ud
stillingen t e a t e r d r ø m m e . Kulturelt Forum i Søllerød fortæller her om de
mange teater- og revyforestillinger, der i tidens løb har været opført rundt
omkring i Søllerød Kommune. Ved hjælp af et væld af kostumer, plakater,
programmer og genstande dokumenteres egnens rige teaterliv. Udstillin
gen er planlagt til at åbne den 27. marts 2004 og at slutte den 3 1. maj
2004. Fra den 19. juni til den 19. september 2004 vises udstillingen s k å n 
s k e r e j s e r . På den danske regerings bestilling berejste tegneren C. G. G.
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Fra Dronningens Håndbibliotek

Skånske Rejser
T e g n in g e r a f d a n s k e M in d e s m æ r k e r i S k ån e
u d f ø r t a f C .G .G . H ilfc lin g o m k r in g 177S

S ø lle r ø d M u s e u m

I sommeren 2004 plan
lægges en udstilling i sam
arbejde med Dronningens
Håndbibliotek på
Amalienborg. »Skånske
Rejser« er en udstilling
med tegninger a f danske
monumenter i Skåne ud
ført a f kunstneren C .G .G .
H ilfeling i 17 7 0 ’erne.
Plakaten viser hans gen
givelse a f tavlen over
indgangsdøren på
Glimmingehus.
Layout ved Ole Tage
Hartmann, Søllerød
Museum.

S ø llc rø d v cj 25 - 2840 H o lte . T e le fo n 45 80 20 46
19. j u n i - 19 s e p te m b e r 2004
T irs d a g -s ø n d a g k l. 11-16

»Alle tiders Tråd«

H ilfeling Skåne i 17 7 0 ’erne. Opgaven lød på at registrere og aftegne mo
numenter, mindesmærker og lignende, som erindrede om den danske tid.
En væsentlig del af hans tegninger opbevares i Dronningens Haandbibliotek, og Søllerød Museum har nu fået lov til at låne dem med henblik
på den første udstilling nogensinde af disse unikke små'kunstværker fra en
svunden tid.
I efteråret skal stråtaget på udstillingsbygningen udskiftes, hvorefter vi
i november 2004 planlægger en udstilling om broderier med arbejdstit
len: a l l e t i d e r s t r å d . Udstillingen vil først og fremmest vise moderne
broderi inspireret a f Museets samlinger af kunst og andre genstande.
1 2005 står der bl.a. h . c . a n d e r s e n på programmet, men mere om det til
næste år.

T

ilv æ k st

til

m u seets

sa m lin g e r

Museets samlinger øges fortsat, oftest ved gaver, i enkelte tilfælde ved
køb. Blandt gaverne kan nævnes, at fra fru Birthe Mortensen i Birkerød
har museet modtaget et lille skrivesæt i porcellæn med tilhørende penne
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To porcelænsovne

skaft i sølv. Skrivesættet er fra ca. 1900. Fra samme giver har vi desuden
modtaget en buketholder i sølv med elfenbenshåndtag. De to genstande
stammer begge fra slægten Jacobsen på Vejlegård i Øverød. Birthe M or
tensen er datter af Frederik Clausen, Havarthigård (Se også nærværende
årbog s. 94Í).
Fru Karen Konow i Virum har for tredje år i træk suppleret museets
dukkesamling med en række fine ting i form af såvel dukker som en sam
ling fint gammelt dukketøj. De fleste af tingene kunne i 2002 ses på mu
seets dukkeudstilling.
I foråret modtog museet efterretning om, at to store murede porce
lænsovne stod foran nedtagning og kassation. Som omtalt i den efterføl
gende lille artikel (s. 179) lykkedes det museet at overtage de to ovne, som
nu befinder sig i vores magasin, komplette men i adskilt tilstand.
T il småtingsafdelingen hører en lille forsølvet æske med indhold af
forskellige personlige ejendele fra ca. 1940: et par medaljoner, et konge
mærke (dame), en broche m. sten m.v. Æsken med indhold blev indleve
ret af et par studerende fra Bergsøekollegiet, som betegnede det »Skinnys

Ved et auktionskøb erhvervede M useet i august 2003 et maleri af H arald Pryn
(18 9 1-19 6 8 ). D et viser den nordlige del af.Gl. Holtegade, med udsigt mod nord
- over til »Annexgården« (eller »Godthåb«, som den hed efter 1908).
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»Sneglehuset« ved Vejlesø, med smukke jugendstils dekorationer, deriblandt »sneglehuse«. H er set fra
sydvest, foto N iels Peter Stilling, 27. oktober 2003.

»Sneglene« under husnavnet på hyttens vest
side. Foto Jen s Johansen, juni 1999.

»Mosefund«

»Sneglehuset«

»Falken«

Mosefund«. Såvel æske som indhold bar præg af et længere ophold i
»Bergsøen« bag Vangeboskolen og udgør i sig selv ikke nogen stor værdi.
T il gengæld er det et af de fund, som nærer fantasien: Hvem er ejeren, og
hvordan/hvorfor er »skatten« endt i mosen? M an aner både drama og
tragedie i fundet - og så er vi altid glade for, at findere af de små »hverdagsskatte« har deres lokalmuseum i tankerne. På den måde bliver det
net, som filtrerer vores fælles kulturarv, mere fintmasket.
Malerisamlingen forøges hele tiden. H er kan særligt nævnes et deko
rativt vinterbillede fra GI.H olte, som museet købte på auktion i foråret.
Maleriet er udført af genremaleren Harald Pryn omkring 1930.
Museet blev i 2003 tilbudt at overtage/købe to meget store »genstan
de«. En endelig beslutning om overtagelse af disse kan første træffes i
2004 - og må i alle tilfælde afstemmes med vor meget begrænsede fysiske
råderum. Det drejer sig et lille træ-sommerhus i jugendstil, »Sneglehu
set« ved Vejlesøs vestlige bred. I skrivende stund undersøges husets til
hørsforhold til forlæggerfamilien Ernst Bojesen, der indtil 19 12 boede i
Holte. Sønnen K ay Bojesens (1886-1958) kunsthåndværk har tidligere
været emne for en udstilling på Søllerød Museum.
Den anden store genstand som Museet blev tilbudt i 2003, denne gang
som køb, er en fiskerbåd fra Vedbæk Havn, »Falken«. Båden er bygget i
19 3 1 i Humlebæk, men har altid haft hjemsted i Vedbæk, hvortil den blev
købt af Skodsborgfiskerne Carl Madsen og Aage Nielsen i juni 19 3 1.
M otor og alle andre vigtige dele er bevaret, og båden er usædvanlig veldokumenteret. Foreløbig går overvejelserne på, om vi kan påtage os at
opgaven at bevare »Falken« som Museumsskib i Vedbæk Havn. I givet
fald forestiller vi os, at der samles en mindre forening, et bådelaug, til
vedligeholdelse og demonstration af fiskerfartøjet. Alternativet er, at bå
den sælges til Flynderupgårdmuseet ved Helsingør, hvor man i forvejen
råder over ekspertise i Sundets fiskeri.

M A G A SIN -

R E G I S T R E R IN G -

K O N SE RV E R IN G

Siden vi i 2000 flyttede ud af de uhensigtsmæssige magasinlokaler i kæl
deren under Hegnsgården, har vi arbejdet kontinuerligt med at få lavet en
bedre helhedsløsning for opbevaringen af vores store genstandssamling.
Vilkårene blev væsentligt forbedrede ved ibrugtagelsen af de nye magasi
ner under Dronninggårdskolen; men der krævedes en betydelig omfor
deling af genstandene fra det andet store magasin på Skovlyskolen for at
udnytte mulighederne optimalt. Denne omflytning ventes endelig afslut
tet i 2004. Herefter vil samtlige museets ca. 40.000 genstande have fået ny
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Museets andet magasin findes i kælderen under det tidligere H olte Gymnasium,
nu Dronninggårdskolen. En a f de praktiske ting ved dette magasin er, at man kan
køre næsten direkte til hylderne. Ved Museets varevogn står museumsassistent
Ole Jensen. Foto Peter M . M . Christensen.

Møbelmagasinet

plads. Særlige pladsbesparende reoler til specielle genstande er blevet op
bygget og flere er undervejs.
Fra flere sider har vi modtaget møbler i det forløbne år, og vi har fået
endnu flere tilbudt. Vores 500 m2 store møbelmagasin bugner, så vi må
være stadig mere restriktive, når vi modtager møbler. Det vil i den kom
mende tid blive nødvendigt at se med kritiske øjne på denne del af vores
samlinger. D er findes møbler, hvis tilkomst til museet er usikkert belyst,
og hvis tilstand er meget dårlig. Det vil i den kommende tid blive nødven
digt at overveje vigtigheden af fortsat at opbevare disse. Ingen behøver
dog at være bange for at genstande, de har foræret museet vil blive kasse
ret uden deres vidende, med mindre museet tidligere har fået tilladelse
hertil. Plads må der imidlertid til, da museet naturligvis stadig er interes
seret i at modtage gode møbler med en lokal historie. Indsamling af mu
seumsgenstande er jo ikke kun et spørgsmål om at samle til bunke, opbe
vare og evt. senere fremvise tingene. En art »grundforskning« består i at
fremdrage oplysninger af de genstande, der tilgår Museet: Ved at udspør
ge giverne, -ved at kontrollere deres oplysninger, -ved at eftervise sam
menhænge, -ved at søge at sætte genstandene ind i en bredere sammen
hæng. Sådanne oplysninger opbevares i sagsakterne til senere brug.
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Museets magasin for de mindre genstande ligger under Skovlyskolen. Dette
magasin fylder 460 m J. Foto Peter M .M . Christensen.

Konservering

Vi har i år haft to numre til papirkonservering i Humlebæk, det ene et
satirisk tryk fra første del af 1800-tallet, det andet en tegning af vaskeko
ner ved Søllerød sø, udført af kunstneren Ferdinand Richardt (Se denne
bogs omslag). Endelig har såvel museumstekniker Henrik Lærum, som
vores frivillige medarbejder, pensioneret oberstløjtnant Aksel Skjødt,
foretaget kvalificerede redningsaktioner af møbler og andre genstande i
vores magasiner. Sidstnævnte har således bl.a. restaureret en gammel
plantesprøjte fra Søllerød Kirkegård, hvis tøndeformede tank var faldet
helt i staver.

F O R SK N IN G -

FORMIDLING

Tilrettelægning af udstillinger optager en stor del af opmærksomheden,
og for at fastholde de indvundne erkendelser, der jo i alt væsentligt for
svinder ved udstillingsophør, udarbejdes normalt pjecer eller kataloger,
der i større eller mindre grad er baseret på undersøgelser og forskning.
Således som omtalt under »udstillinger«. E t andet eksempel på, at udstil
linger afføder forskning er, at udstillingsarkitekt Kirsten Schmidt som ud
løber af førnævnte dukkeudstilling »Pigedrømme« blev bedt om at skrive
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Projektgruppen

et bidrag om dukker og pigekultur til 3-bindsværket »History of Child
hood« (Macmillan, N ew York, 2004).
På Søllerød Museum har der siden 1985 været afholdt 174 møder i
»Projektgruppen«. Gruppens medlemmer er selvsagt skiftet flere gange
i løbet af de næsten tyve år, men gruppen har i alle årene præsteret solid
»grundforskning« med udgangspunkt i den lokale historie. Adskillige re
sultater af medlemmernes forskningsarbejder er publiceret i Søllerødbo
gen siden midten a f 1980’erne, ligesom det er blevet til flere bøger skrevet
af projektgruppens medlemmer. Samtlige artikler i nærværende årbog er
skrevet af medlemmer af projektgruppen.
Der har i flere perioder været drevet »erindringsgrupper«. Den første
- og mest livskraftige - blev etableret i 1983 omkring Vangebocentret af
centrets medarbejder Mona Hess Petersen i samarbejde med daværende ar
kivleder Niels Peter Stilling. Senere blev der etableret en lignende gruppe
ved Bakkehuset i Vedbæk, men erindrings-samarbejdet har en tendens til

Wevers vase i Enrum
Skov. E t af de offentlige
tilgængelige monumen
ter beskrevet i Museets
»M onum entguide«.
Fotograferet 20. marts
2003 af N iels Peter
Stilling.
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Foredrag og omvisninger

at ebbe ud, når »historien« er fortalt. Museet deltager dog fortsat gerne
som rådgiver og organisator af erindringsgrupper. Således er der i 2003 på
Bakkehuset i Vedbæk dannet et nyt »Historieværksted om Vedbæk«, hvor
såvel Byhistorisk Arkiv som Museet har bistået med råd og dåd.
Formidling har også fundet sted ved omvisning på udstillinger (ved
visse udstillinger i form af »fyraftensrundvisninger«), ved omvisninger i
kommunen, til fods, på cykel eller i bus, og ved foredrag. Foredragene i reglen med udgangspunkt i Museets veludstyrede lysbilledsamling foregår i samarbejde med foreninger. Først og fremmest Historisk-topo
grafisk Selskab for Søllerød Kommune, men også med mange andre kul
turhistorisk interesserede foreninger og sammenslutninger i og uden for
kommunen. Museets skribentvirksomhed har medført talrige opfordrin
ger til foredrag langt uden for kommunens grænser.

PU BLIKATIONER

Museets mangeårige og kvalitetsbevidste trykkeri, Poul Kristensen i H er
ning, måtte give op i trykkeribranchens hårde konkurrence. Det er et tab,
der nærmer sig tabet ved et dødsfald, idet Museet og trykkeriet havde
fælles opfattelse af kvalitetstryksager. Samarbejdet blev indledt med Søl-

»Dansk herregårde
og Am erika«

Monumentguiden

lerødbogen 1970, sidste årgang blev 2002 og ind imellem løstes talrige
andre opgaver. Det er dog heldigvis lykkedes at finde en lokal samarbejds
partner, der forestod trykningen af årbogen 2003 - og det er allerede
blevet til flere andre opgaver hos SL Møller.
Året 2003’s første publikation var a b o v o - kataloget til påskeudstillin
gen baseret på lån fra det etnografiske museum i Warszawa. Katalogets
tekst var oversat fra polsk, og Museet har i årets løb solgt mange eksem
plarer af den indholdsrige pjece på 44 sider. Bogen om N iels Wessel Bag
ge er nævnt ovenfor; men i løbet af 2003 blev der arbejdet på flere bøger
samtidig, så at Museet i efteråret næsten lignede et »rigtigt« forlag: Først
bogen om Ferdinand Richardts herregårdstegninger d a n s k e h e r r e g å r d e
OG a m e r i k a , skrevet af den amerikanske kunsthistoriker M elinda Young
Stuart og Niels Peter Stilling. Bogen, der oprindeligt skulle have været
trykt hos Poul Kristensen i Flem ing, blev i stedet til i samarbejde med
Ikast Bogtrykkeri. V i synes det lykkedes at skabe et smukt værk, rigt illu
streret med Richardts tegninger af herregårde fra Danmark og Skåne og
mange fine optagelser af Richardts store landskabsmalerier fra både Dan
mark og det Amerika, som han udvandrede til i 1873.
Skodsborg Grundejerforening kunne fejre 100 års jubilæum den 17.
september 2003 og ønskede at udsende et skrift i den anledning. Det
aftaltes, at Niels Peter Stilling forfattede et skrift herom, som fik titlen
SKODSBORG - 4 .136 M ETE R M ELLEM SKOV OG STRAND. Bogen udkom retti
digt til jubilæet som blev fejret på det gamle sanatorium i Skodsborg (nu
»Skodsborg Kurhotel og Spa«) den 7. oktober.
Som i Skodsborg blev Vedbæk Grundejerforening 100 år i 2003 og
ønskede at markere jubilæet med en bog. Den blev skrevet af Helge Sølgaard, med faglig assistance fra Jesper Boysen (Byhistorisk Arkiv) og Niels
Peter Stilling (Mothsgården).
Igennem længere tid har Museet arbejdet med en guide til kommunens
monumenter. Tandlæge Jørgen Langebæk og museumsmedarbejder Jen s
Hallin har gennemgået kommunen for mindesmærker af enhver art, målt
dem, fotograferet dem, beskrevet dem og fundet baggrunden for dem.
Ikke lige let hver gang. Det endte med, at et udvalg på 43 offentligt tilgængelige minder blev optaget i m o n u m e n t g u i d e n , som blev typografisk
tilrettelagt af Erling Rasch og trykt hos S L Møller. Kommunen støttede
trykningen med halvdelen og private bidragydere betalte den anden halv
del. Den fremkom i tide til at blive årets mandelgave i Søllerød.
Endelig kunne Niels Peter Stilling lægge sidste hånd på en stor bog fra
Politikens Forlag om k o n g e h u s e t s b o l i g e r g e n n e m t u s i n d å r . Den ud
kom i september 2003.
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PERSONALIA

Ole Berthelsen

Ole Benhelsen, medlem af »Projektgruppen«, døde den 19. maj 2003. Ole
Berthelsen var født den 24. marts 19 19 , blev uddannet som geolog og fra
1947 ansat ved Danmarks Geologiske Undersøgelse. I 1962 blev han
dr.phil. Fra 1965 til 1983 var han direktør i D G U . Efter sin pensionering
blev han i 1993 knyttet til museets Projektgruppe. Flan var da i færd med
at skrive en bog om »D et N ordlige Sokkelunds geologi - om geologi,
teglværker, grusgrave og tørveskæring i Søllerød, Lyngby-Taarbæk, G en 
tofte og Gladsaxe Kommuner«. Den meget nyttige bog udkom i 1995.
Derpå arbejdede han med en mere detaljeret artikel om Søllerøds tegl
værker - og om »bælgetræder Thøgersen«, en farverig figur fra årene
omkring 1. verdenskrig, som i en snes år ejede godset Frydenlund. Ole
Berthelsens svigtende helbred betød desværre, at det ikke lykkedes at
gøre de to artikler færdige. V i håber dog på et senere tidspunkt at kunne
udgive brudstykker af Ole Berthelsens arbejder i redigeret form.

P E R SO N A L E 2 0 0 3

Den faste stab

Frivillige med
arbejdere

Den faste stab er i det store og hele den samme som i året forinden: Niels
Peter Stilling, museumsinspektør; Inge Lund Andersen, museumssekretær;
Peter M .M .Christensen, registrator og magasinansvarlig; Svend Christen
sen, museumstekniker og registrator •, Jen s Johansen, viceinspektør, biblio
tekar (bog- og lysbilledsamling) mm. Jen s Hallin, har arbejdet med M o 
numentguiden mm. og har siden sommeren 2003 været konstitueret som
daglig leder på Vedbækfundene. Kirsten Schmidt, udstillingsarkitekt og
varetager af Museets omfattende tekstilsamling. Anette Langhojf og (fra
18. marts 2003) Suzanne Kamp Hansen har fungeret som kustoder. Anette
Langhoff er fra efteråret overgået til Vedbækfundene som kustode. Hen
rik Lærum har bistået med tekniske løsninger, og Ole Tage Hartmann er
Museets faste fotograf og lejlighedsvis også grafisk tilrettelægger af plaka
ter mm. 10. juni 2003 blev Erling Rasch ansat i en beskæftigelsesordning
med henblik på netop den grafiske tilrettelæggelse af Museets mange
tryk-opgaver. Ole Jenseti, Museets vicevært, blev den 27. juli ramt af en
hjerneblødning, der siden har bundet ham til en kørestol. V i håber, at han
ved genoptræning kan genoptage sit job i løbet af 2004. Den 17. novem
ber blev Robert Schmidt knyttet til Museet som erstatning for Ole Jensen
og tog straks fat på at trimme haven. Ved siden af denne stab giver en del
frivillige af deres tid til Museet: Grete Hoppe, Ena Berg, Lone Larsen, Bente
Nørregaard og Bjarne Pedersen. De bistår ved faste opgaver såsom at passe
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T il Museets juleskikke hører fremstillingen a f valnøddesnaps. Råvarerne stam
mer fra et stort valnøddetræ i Mothsgårdens have, og »Brygm ester« og frivillig
medarbejder Bjarne Pedersen står for produktionen. H er foretages aftapningen.
Fotograferet den 24. november 2003 af Jen s Johansen.

scrapbog, at indregistrere lysbilleder, ved udsendelse af indbydelser og
plakater forud for udstillinger, ved produktion af valnøddesnaps og andre
gaveartikler til vor museumsbutik, ved arkivering, ved registrering og
ikke mindst korrekturlæsning. De møder på aftalte dage - og Museet
kunne ikke opretholde det nuværende aktivitetsniveau uden de frivillige
medarbejdere, hvis indsats vi selvsagt er taknemmelige for.

ANDRE A K TIV ITE TE R

Rejseaktivitet

I 2003 sprang vi en af vores traditioner over. I gennem 10 år har Museet
med nogen succes gennemført museums- og kulturrejser til udvalgte
europæiske mål. Museets medarbejdere har fungeret som guider på rej
serne, og frivillig medarbejder Ena Berg har i en årrække varetaget alt det
praktiske i forbindelse med tilrettelægning af rejserne. M en da der fra
kommunal side blev sat spørgsmålstegn ved rejserne og ansvarsfordelin
gen, valgte vi at ophøre med denne aktivitet i museumsregi med udgangs
punkt i frivillig ulønnet indsats. Fra 2004 vil rejseaktiviteten dog blive
forsøgt genoptaget i anden regi som et tilbud til medlemmer af Historisktopografisk Selskab. Påskerejsen 2004 går til Prag, et af vore første rejse-

T94

Amtsmuseumsråd

Kulturm iljøråd

mål tilbage i begyndelsen af 1990’erne. Om kulturrejserne bliver en fast
aktivitet under Historisk-topgrafisk Selskab fremover vil tiden vise.
Museet deltager som hidtil i en række faglige samarbejdsaktiviteter
»udensogns«. Vore medarbejdere er repræsenteret i museale arbejds
grupper anerkendt af Kulturarvstyrelsen vedr. udforskningen af herregår
de og arbejdet med museernes tekstilsamlinger. Desuden har vi deltaget i
debatten om fremtidens magasiner og it-baserede registreringssystemer.
Søllerød Museum er repræsenteret i Københavns Amts Museumsråd
ved museumsbestyrelsens formand, kulturudvalgsformand E rik Mollerup
og museumsleder Niels Peter Stilling. Sidstnævnte er endvidere medlem
af Kulturmiljørådet for Københavns Amt, hvor i øvrigt også en af projekt
gruppens medlemmer, arkitekt Finn Monies har sæde. Begge råd går en
lidt usikker fremtid i møde i forbindelse med de kommende års struktur
forandringer. E t signal om forandringer var gennemførelse af en lov i
december 2003, der gjorde det frivilligt for amterne at nedsætte muse
umsråd som samarbejdsforum modsat den i i9 7o ’erne gennemførte lov
om obligatoriske museumsråd i alle amter for de statsanerkendte kunstog kulturhistoriske museer. At udviklingen i Københavns Amt i de senere
år så er gået i retning af stadigt mere begrænset samarbejde museerne
imellem og en stigende amtslig centralisering af midlerne til museumsdrift, gør det heller ikke aldeles indlysende at opretholde Københavns
Amts Museumsråd i den nuværende form.
Vigtigere i så henseende er arbejdet for bevarelsen a f vore kulturmiljø
er. H er blev i slutningen af 1990’erne ved lov gennemført oprettelsen af
amtslige kulturmiljøråd. I et ekspansivt område som Københavns Amt
kan vigtigheden af bevaringsarbejde ikke prioriteres højt nok. Næsten
hver dag forsvinder umistelige bygninger og kulturmiljøer, og indsatsen
i kulturmiljørådet bør tages alvorligt. Jernbane- og motorvejsudbygnin
gen omkring København, affredninger af bygningskomplekser og forslag
til nye fredninger samt udpegning af bevaringsværdige industrielle kul
turminder og -miljøer, er nogle af de lidt større ting, vi har diskuteret og
arbejdet med i Kulturmiljørådet.
Dertil kommer, at N iels Peter Stilling som rådets repræsentant har
deltaget i styregruppen bagved g e n t o f t e k o m m u n e a t l a s . T il atlasarbej
det er endvidere knyttet en af Søllerød Museums medarbejdere. Det er
Jen s Johansen, der på Museet kun er ansat tre dage om ugen, og som derfor
har tid til andre opgaver, især inden for det område, som Museet anser for
sit interesseområde, nemlig Nordegnen (foruden Søllerød: Gladsaxe,
Lyngby-Tårbæk og Gentofte Kommune). Arbejdet består i, i samarbejde
med byplanfirmaet Sven Allan Jensen A/S at medvirke i de grundlæggen
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de historiske, arkitektoniske og byplanmæssige analyser. Gentofte K om 
muneatlas, som skal være færdigt sidst i 2004, er det sidste, der mangler
at blive udarbejdet i Københavnsegnen. Søllerød fik sit kommuneatlas i
1992-93 - her var Jens Johansen og Niels Peter Stilling også involverede
efter samme model som i Gentofte.

KOMMENDE IN D SATSO M RÅ D E R

Struktur
forandringer?

U d over hvad der er nævnt under udstillinger og formidling, vil 2004
blive det år, hvor Museet overgår til fuldstændig digitalisering af vore
samlinger. Arkivet har været spydspidsen i dette arbejde, men i de kom
mende år er det meningen, at registreringen af samlingerne på E D B , som
er blevet indledt i 2003, når et stort spring fremad.
En anden udfordring bliver strukturforandringerne. I skrivende stund
vides kun lidt om hvad vej udviklingen går. M en skulle det blive til en
kommunesammenlægning i 2006, imødeser Museet dette med stor for
ventning og glæde over de nye udfordringer og muligheder. Den regio
nale udvikling vil ligeledes bringe betydelige forandringer i hele den dan
ske museumsverden og imødeses med spænding.

Efter afrensning, pudsning og kalkning i 2002 fulgte »det sorte arbejde« med at
tjære bindingsværkets træværk på Mothsgårdens udstillingsbygning. H er er det
Museets medarbejdere, Peter M . M . Christensen og Svend Christensen, der tager fat.
Fotograferet den 6. august 2003 a f Jen s Johansen.
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Dronningens
Håndbibliotek

Forskning og formidling i de kommende år vil dels bestå i videreudvik
ling af allerede igangsatte projekter, dels i helt nye tiltag. T il det første
hører arbjedet med herregårds- og landstedskulturen. H er er Søllerød
Museum bl.a. bidragyder til Nationalmuseets store udstillingssatsning i
efteråret 2004. T il det sidste hører H .C . Andersen-fejringen i 2005 og
industrikulturåret 2007, begge tiltag, der kræver en indsats på Søllerød
Museum og bl.a. allerede i 2004 eller 2005 gerne skulle resultere i en bog
af N iels Peter Stilling om industrimanden Ole Jørgen Rawerts rejser i
Danmark i første halvdel af 1 800-tallet. Endelig skal vi også være parate
til at »fejre« 200-året for englændernes brutale angreb på København,
der jo som bekendt begyndte med »D-dag« - landgangen - i Vedbæk den
16. august 1807. H er er vi heldigvis på »forkant« med udviklingen, idet
vi allerede for flere år siden begyndte systematisk at indsamle dokumen
tation om englændernes landgang i Vedbæk.
Endelig ser vi frem til samarbejdet med Dronningens Håndbibliotek på
Amalienborg. Det er et samarbejde, der er kommet i stand via Niels Peter
Stillings arbejde med beskrivelsen af vore slotte. Vi håber, at samarbejdet
ikke blot kommer til at omfatte sommerens spændende udstilling, men
også andre udstillings- og formidlingsprojekter i de kommende år.

T il Museets fornyelse hører også ny skiltning. D er er skrevet » M U S E U M « på
væggen (der desværre lider af gamle saltskader) og der er sat nyt »adresseskilt« op.
Fotograferet 2. december 2003 a f Jen s Johansen.
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T il slut er det værd at nævne, at Mothsgårdens bygningsmasse i sig selv
er en spændende udfordring. M ed en hovedbygning fra 1680 og en ikke
meget yngre, men senere udvidet, sidefløj, er vi til stadighed nødt til at
bruge en del af vore ressourcer og ekstra tilførte midler til vedligeholdelse
af de fredede bygninger. I 2004 står som nævnt stråtaget for tur sammen
med nødvendige reparationer. I 2005 håber vi på en grundig renovering
af tegltaget og loftsetagen på hovedbygningen. Vi får en del at se til i de
næste år, og det glæder vi os til.

Tb kakkelovne
A f Niels Peter Stilling og Jens Johansen

Nedtagningen

En dag i midten af maj 2003 blev Søllerød Museum gjort opmærksom på,
at en ny ejer af et hus på Norske Allé i Dronninggårdskvarteret ønskede
at skille sig af med to kakkelovne, som stod i et par af husets stuer.
De nye ejere overvejede at kassere ovnene, dog med bevarelse af et par
af ovnenes mest dekorative dele. E t par medarbejdere fra Museet fik ad
gang til at se på ovnene, mens de var urørte, og blev straks klar over, at de
var bevaringsværdige. Efter forhandlinger blev det bestemt, at Museet fik
lov til at nedtage ovnene mod et rimeligt vederlag og forudsat, at det fandt
sted indenfor et relativt kort tidsrum i juni måned 2003. Via en kontakt til
Thom as Lembourn i Arne Bruun Rasmussens auktionshus lykkedes det
Museet at opnå kontakt med et par ovneksperter i Sydsverige, Per Dahlberg og N ils Johansson. De påtog sig at nedtage og nedpakke de to ovne
i løbet af én dag. Nedpakningen skete med assistance og under opsyn af
medarbejdere fra Museet: Ole Tage Hartmann fotograferede, mens
ovnene endnu stod, og Jens Johansen fulgte nedtagningen og markerede
hver enkelt keramiske kakkels position på en opmålingstegning. Begge
ovne kan således genopstilles ved en given lejlighed. Ovnene er nu nedpakket i ca. 30 banankasser og befinder sig på Museets magasin i Holte.
Ovnene, der nu betegnes X og Z , er henholdsvis 2,8 meter og 2 meter
høje. X var opbygget i et hjørne i en nordvestvendt stue, mens Z stod
foran en plan væg i et tilstødende nordvendt rum. Kaklerne til de to ovne
er ganske ens i farveholdning med en lys creme grundfarve. Normalkak
len på begge ovne har følgende mål: 21,6 cm høj, 19,3 cm bred og 4,7 cm
dyb. Den har en cirkulær forsænket dekoration med spor af forgyldning,
inderst med fire lysumbra vinblade og fire lysgrønne små frugter. Cirklen
er omgivet a f rocaille-dekorationer på en grøntprikket bund. N orm al
kaklen er på bagsiden forsynet med et stort E og tallet 13 . 13 angiver
formentlig kaklens indvendige tværmål, der netop er 13 cm. Ovnene var
opbygget dels af disse normalkakler, dels af særlige hjørnekakler, en slags
gesimskakler m.m. samt af særlige dekorative og større kakler. Den ene
ovn (X) stod med 10-20 ems afstand fra væggene, mens den anden (Z) var
delvis bygget sammen med væggen.
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Ovn » Z « er 2 meter
høj og opbygget i
tre led: En sokkel,
selve ovnkammeret
og en overdel, der
er forsynet med en
stor kakkel med syv
musicerende børn.
Foto Ole Tage
Hartmann, juni
2003.

Ovn »X « er 2,8
meter høj og lige
ledes opbygget i tre
dele: Soklen, selve
ovnkammeret med
jernlågerne fra
Kahler og Ahrens
og en høj overdel,
hvor især den øverste del er prydelig.
Foto Ole Tage
Flartmann, juni
2003.
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Overdelen a f ovn X
er det største en
keltstykke af de to
ovne, - og det lyk
kedes at tage det
ned uden skader i
sommeren 2003.
Foto Ole Tage
Hartmann, juni
2003.

Kaklen med de syv
musicerende børn.
Det er specielt den
ne kakkel, der gør
det lidt vanskeligt at
bestemme og datere
ovnene. M ens ovn
enes øvrige kakler
godt kunne være fra
1700-tallet, synes de
musiscerende børn
at stamme fra en se
nere tid - og en må
ske senere indsat
kakkel? Foto Ole
Tage Hartmann,
juni 2003.
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»Det norske hus«

Ovnene er opbygget af en lerkærne i hvilken aftrækskanaler førte den
varme luft fra brændkammeret længst muligt rundt i lerkærnen op til
skorstenen. Derved kunne mest mulig varme afgives indendørs, ligesom
de brændbare gasser blev opbrændt, før de nåede skorstenen. En følge
var, at der blev afsat meget lidt løbesod i skorstenen. Ovnene var beregnet
til brænde - ikke til kul, der giver alt for kraftig varme. D er var dog bygget
et brændkammer ind i den ene ovn, som kunne gøre brug af koks mulig.
Det hus, som ovnene stod i, er opført i 1896-97; men ovnene synes at
have været opstillet et andet sted forinden, for mod væggene var der delvis
anvendt kakler jævnsides med mursten. Der kunne også ses forskelligt far
vet ler på kaklernes bagsider - altså dels fra første, dels fra anden opstilling.

OVNENES O P R IN D E L S E OG A LD E R

M useet er naturligvis interesseret i at kende til ovnenes oprindelse: Hvor
er kaklerne fremstillet og hvornår - og hvor har ovnene stået før, de blev
opsat i det smukke bjælkehus på Norske Allé nr. 3? En nærmere bestem
melse af ovnene viste sig dog at være ganske vanskelig. Først og fremmest
volder dateringen vanskeligheder. E r ovnene fra slutningen a f 1 700-tal-

De »norske« træ
huse i Dronninggårdskvarteret blev
opført i 1896-1897.
Det smukke træhus
på N orske Allé nr.
3. blev opført af en
norskfødt byg
mester i en tillem
pet »stavkirkestil«.
Foto Hans
Christensen, 1970.

U nder nedtagningen
kunne den indre opbyg
ning studeres. D et ses,
at overdelen på ovn X
havde fem kanaler,
igennem hvilke brændgasserne afgav det me
ste deres varme ved at
blive ført op og ned
gennem kanalerne.
Foto Jen s Johansen,
juni 2003.

Kahler

let, eller er de fra slutningen af 1800-tallet? Museet har søgt hjælp til
identifikation hos Kunstindustrimuseet og hos Næstved Museum, men
hverken de eller ovnekspertise i Sverige eller hos auktionsfirmaet A.
Bruun Rasmussen har været i stand til at tidsfæste ovnene med bestemt
hed eller præcisere, hvad det store E på typekaklens bagside betyder.
Udover det store E på kaklerne, er der kun én oplysning på ovnene: På
støbejernslågen til brandkammeret på ovn X står i højt relief firmanavnet
k a h l e r & a h r e n s , KjøBENHAVN. Denne virksomhed opstod med udgangs
punkt i den kendte keramiske fabrik Herman A. Kahler i Næstved, idet en
bror til Herman Kahler, Carl Frederik Kahler, sammen med en partner
Ahrens oprettede et særligt kakkelovnsfirma i København. Kaklerne til
deres ovne indkøbte de hos Kähler i Næstved og hos tyske og svenske
firmaer. De drev denne forretning fra ca. 1880 til 1898. Alt dette passer
meget godt med en datering til slutningen af 1800-tallet, hvilket også
stemmer overens med opførelsen af huset på Norske Allé i 1896. 1890’erne var storhedstiden for »typeovnene« i forbindelse med byggeboomet og
den stærke urbanisering i højkonjunktursperioden omkring århundred204

H erm hutterovne

Ovnnichen i den
»gule« spisestue på
Næsseslottet, foto
fra 1896 i August
Bagges fotoalbum.
Den dag i dag
nærmest »skriger«
nichen på en af vore
to ovne fra N orsk"
Allé.

skiftet. Som sådan kunne vores ovne godt være et Kähler-produkt, og de
usædvanligt dekorative fliser kan i givet fald være udført af kunstneren og
keramikeren Karl Hansen Reistrup (18 6 3-19 29 ), der bl.a. arbejdede for
H.A.Kähler. Reistrup stod også for udsmykning af adskillige bygningsvær
ker fra tiden omkring 1900, f.eks. Glyptoteket, Arhus Teater, Marselisborg, Landsarkivet i Viborg, Københavns Rådhus. Han signerede ikke
konsekvent sine arbejder, så manglende signatur afgør ikke oprindelsen.
Ovenanførte teori modsiges imidlertid af forskellige forhold. For det
første er et af de karakteristisk træk ved Kählers ovne, at de er meget
mørke - mørkt brune, mørkt grønne eller næsten sorte - ganske forskel
ligt fra »vores« lyse keramik. Dertil kommer, at udsmykningen, dekora
tionen, omfatter samtlige kakler på vores to ovne. Kählers dekorationer
er normalt af mere enkel karakter på de ovne, der blev skabt til det tilta
gende villabyggeri i 1900-tallets slutning.
Lyse kakler med dekorative relieffer som på vores ovn er derimod gan
ske karakteristiske for de såkaldte Herrnhutter-ovne - eller Christians
felder-kakkelovne - som man herhjemme især finder i den sønderjyske by
Christiansfeld, grundlagt af herrnhuttere i 17 7 3 . Blandt Christiansfelds
første indbyggere kom en del fra byen Zeist i det nordlige Holland. En af
denne bys vigtigste industrier var netop fabrikationen af kakkelovne, og
siden blev fremstillingen af kakler også et vigtigt aktiv for den nygrundlagte herrnhutter-by i Sønderjylland. Vores to ovne ligner både i form
sprog og i kaklernes dekorationer og farvevalg »Herrnhutter-ovne« fra
slutningen af 1700-tallet. Dermed åbnes der for en helt anden og nok så

Ovne fra
Næsseslottet?

Kulturarvstyrelsens
holdning

interessant mulighed og tolkning, nemlig at ovnene stammer fra Frédéric
de Conincks Næsseslot.
Den hollandskfødte de Coninck havde hele sit liv kontakt til familie og
religiøse kredse i sit fødeland, og på sine skibe kan han let have foranstal
tet transport af kakler fra enten Zeist eller Christiansfeld. Hvor ovnene i
givet fald har stået på Næsseslottet kan der kun gisnes om. M en en af dem
har temmelig sikkert stået i den gule spisesal, hvor den endnu bevarede
ovnniche næsten synes formet til en af »vore« ovne.
Kort før forlæggeren August Bagge overtog Næsseslottet (Se også s.
180), fotograferede han det da meget forfaldne hus både indvendigt og
udvendigt. Et foto fra spisesalen dokumenterer ovnnichens eksistens som
sådan. Lægger man dertil, at Næsseslottet netop i 1 896, det år huset på
Norske Allé blev opført, gennemgik en større restaurering med henblik på
ombygning til hotel, falder puslespillet måske på plads. M an har simpelt
hen solgt ud af »antikviteterne« til de nye grundejere på villaudstyknin
gerne fra Næsseslottet. De nye ejere har så ved genopsætningen af ovnene
udstyret dem med jernlåger fra Kahler og Ahrens fabrik i København.
Derved står sagen foreløbig. Hvis læserene har kendskab til tilsvarende
ovne og måske har svar på nogle af de åbne spørgsmål, hører Museet
gerne herom.
Under alle omstændigheder er historien om de to ovne også historien
om redningen af to betydningsfulde kulturminder fra Søllerødegnen.
Mange dage havde vi ikke til redningsaktionen, og gratis var den ej heller.
I vores »naivitet« ansøgte vi om økonomisk støtte til redningsprojektet
hos Kulturarvsstyrelsen. V i fik imidlertid - til vores overraskelse - afslag
på ansøgningen med den begrundelse, at man savnede »en uddybning af,
hvorfor de to Kähler-ovne er symboler på urbaniseringsprocessen, og hvoifor lige
netop de to ovne bør indgå i museets samling«. »Lige netop de to ovne« finder
vi, sådan som vi har senere har »gravet« i sagen, repræsenterer egnens
urbanisering på en overbevisende måde - helt frem til denne dag! O g man
kan da altid håbe at ovenanførte kan bidrage til »sagens oplysning« i
Kulturarvsstyrelsen.

lit t e r a t u r

:

Gorm Benzon: Gamle ovne i Danmark, 1980.
J. W. Frohne: Danske Fajancer, 1 9 1 1 .
Peder Rasmussen: Kählers Værk. Om familien Kahler og deres keramiske værksted
i Næstved 1839-1974. 2002.
J.P. Trap: Danmark, 5. udg., bd. 24, 1965.
Kai Uldall: Gammel dansk Fajance, 1942.
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Vedbækfandene Søllerød Museum
Beretning 2003
A f Jens Hallin

PERSONALET

D er har i årets løb været udskiftninger i personalegruppen. Benny Staal,
der var daglig leder af Vedbækfundene, rejste med udgangen af maj må
ned. Som afløser blev Jen s Hallin fra Mothsgården udstationeret som
konstitueret afdelingsleder indtil videre. Personalet på Vedbækfundene
har siden sommeren desuden bestået af Anette Langhoff, der kommer fra
Mothsgården, museumspædagog Klaus H vid, der er vikar for Jens Bruhn
under dennes orlov, samt studentermedhjælperne M aria Berg, M aria Dalskov, M arie-Louise Holm og Anne Louise Johansen.

SK O L E K L A SSE R

Gravenes magi

Vedbækfundene er i årets løb blevet besøgt af 2.764 skolebørn fordelt på
120 klasser. H eraf har 98 klasser fået omvisning af Vedbækfundenes per
sonale, mens 22 klasser har fravalgt denne mulighed. En klasse bruger fra
én til to timer på et besøg. E t besøg består typisk af en omvisning på ca.
45 minutter. Opgaveløsning ca. 30 minutter, hvortil kommer almindelig
besigtigelse af udstillingen i den resterende tid og måske frokost.
Skoleklasserne kommer fra skoler i Københavns-, Roskilde- og Frede
riksborg Amt, samt fra Københavns og Frederiksberg kommuner. Histo
rieundervisningen begynder i 3. klasse, og et flertal af »vore« skolebørn
besøger Vedbækfundene på dette klassetrin. De er vældig optaget af em
net, og jægerstenalderen som den præsenteres på vort museum er særde
les velegnet til formidling på 3. klassetrin. Den næststørste gruppe af
elever kommer fra 6. klassetrin. De er interesserede, men gravenes magi
ske indvirkning er ikke helt så stærk som på de mindste årgange, der ser
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E t vildsvin bliver stenalderjægerens bytte. Vedbækfundenes udstilling appellerer
til fantasien og giver liv til vores indre billede af fortiden.

Vedbækfundenes skeletter for første gang. V i har i øvrigt gode erfaringer
med, at der kun er én skoleklasse af gangen. Det giver eleverne den for
nødne ro og tid til fordybelse og den gode oplevelse ved at gå på museum.
U d over skoleklasser besøger en del daginstitutioner - fortrinsvis fra Søl
lerød Kommune - Vedbækfundene. I 2003 har har 569 børn besøgt mu
seet med deres daginstitution.

AN D R E BE SØ GENDE

2.249 voksne gæster har betalt individuel entre. Den største gruppe inden
for denne kategori er studerende, pensionister og besøgende med tillægs
billet. Tillægsbillet dækker over gæster, der har besøgt GI. Holtegårds
udstillinger og barokhave. D et er tydeligt for os, at vi har langt flere voks
ne besøgende i de perioder, hvor GI. Holtegård har udstillinger, end i de
perioder, hvor der er lukket i hovedbygningen. Ud over de nævnte grup
per kommer der en del børn med deres bedsteforældre eller forældre.
N ogle af disse børn har været her med skolen og vil gerne vise stedet frem
for deres familie.
I alt har 7.266 besøgt Vedbækfundene i 2003.
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A F LE V E R IN G E R OG R E G I S T R E R IN G

Den store stenøkse

Der har været fire afleveringer af oldsager i 2003.
- En meget flot slebet og poleret økse i bjergart, formentlig kinnediabas,
blev fundet ved Rundforbi Stadion i et jordlag, som Kommunen havde
hentet i Vedbæk Havn i forbindelse med udbygningen a f stadion. Øksen
blev afleveret til M useet af Hans Rye, der i over 25 år var ansat i Søllerød
Kommunes vejvæsen. Øksen er en skovøkse fra stenalderen fra over
gangstiden mellem jæger- og bondestenalder. En flot genstand fra tiden,
da man begyndte at fælde skov for at opdyrke jorden.
- Kirsten Grindsted har afleveret en hjortetak, to små økser i flint (der dog
ser ud til at være af nyere dato), nogle pilespidser ligeledes i flint og en
slagsten.
- Henning Pedersen har afleveret en lancetformet kniv, en retøkse og en
tyknakket økse.
- Hans Henrik Blichfeldt har afleveret en del flintesager og andre sten
arter fra Bøgebakken, bestående af slibesten, forskellige typer økser,
skrabere, flækker, bor og pilespidser.

Denne flot polerede sorte stenøkse dukkede op til overfladen ved jordarbejder på
Rundforbi Stadion. I 2003 blev den afleveret til Søllerød Museum af finderen.
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Elektronisk
databehandling

Søllerød Museums to andre afdelinger, Mothsgården og Byhistorisk Ar
kiv, er i gang med at indføre elektronisk registrering i registreringspro
grammet Basis. I 2004 er det meningen, at Vedbækfundene skal med i
dette program. Det betyder, at vi vil kunne lægge dele af registreringen ud
på Internettet til glæde for interesserede borgere.
D et har været et af målene i 2003 at styrke samarbejdet mellem Sølle
rød Museums tre afdelinger. D et sker blandt andet ved samarbejde på
tværs af afdelingerne omkring forskellige opgaver og udveksling af perso
nale til nærmere definerede opgaver på de andre afdelinger. Det er en
arbejdsmåde, der fungerer godt og er med til, at de tre afdelinger bliver
en helhed med hver sit speciale frem for tre adskilte afdelinger uden an
den sammenbinding end ledelse, administration og økonomi.

SAM ARBEJDE MED ANDRE IN ST IT U T IO N E R

De arkæologiske opgaver i Kobenhavns Amt, der hidtil har været vareta
get af Københavns Amtsmuseumsråd, er flyttet til det nyetablerede mu
seum på Kroppedal i Taastrup. Det er arkæologerne herfra, der har ret og
pligt til at forestå de arkæologiske udgravninger i vores område. Det har
givet anledning til en frugtbar kontakt om arkæologiske forhold i løbet af
året. I forbindelse med en drifts- og plejeplanlægning for Vedbæk Øvel
sesplads i Maglemosen, som Skov- og Naturstyrelsen skal udarbejde, var
Vedbækfundene-Søllerød Museum indbudt, sammen med en række an
dre arkæologiske og naturinteresserede autoriteter, til at besigtige områ
det og komme med bemærkninger til overvejelserne, inden planlægnin
gen begynder.

P LA N E R

Ole Rafn

Det er tanken at genoptage særudstillinger i det omfang, pladsen tillader
det. I dokumentationsrummet har vi gjort plads til den første særudstilling
allerede i januar 2004. Udstillingen præsenteres den 23. januar 2004. Det
er en udstilling i samarbejde med søllerødborgeren og »amatørarkæo
logen« Ole Rafn. Han har i en årrække foretaget arkæologiske udgravnin
ger i et område ved Hejsager Strand i nærheden af Haderslev i Sønderjyl
land. Blandt fundene er først og fremmest en stor mængde keramik, og på
udstillingen vises et lille, udsøgt udvalg af de smukke krukker og kar fra
før-romersk jernalder (300-50 f. Kr.). Det er Ole Rafn selv, der har sam
menføjet de mange tusind potteskår til smukke - og selvfølgelig autentiske
- lerkarsforiner.
210

Vasen, der stammer fra jernalderen, er udstillet på Vedbækfundene. Ole Rafn har
udgravet skårene sammen med en masse andre oldtidsager ved H ejsager Strand
på Haderslev Næs. Siden er puslespillet blevet sat sammen til smukke krukker. E t
udvalg a f Ole Rafns keramik vises for tiden som særudstilling på Vedbækfundene.
Foto: Ole Tage Hartmann.

Arbejdende værk
steder

I forbindelse med en gennemgang af vort undervisningsmateriale på
Vedbækfundene indgår en differentiering i forhold til elevernes alder og
kunnen i overvejelserne specielt ved løsninger af opgaver i forbindelse
med den faste udstilling. D er arbejdes endvidere med at genoptage de
arbejdende værksteder i 2004. H er skal klarlægges, hvilke aktiviteter vi vil
tilbyde, organiseringen af dem og økonomien i den forbindelse.
Ansporet af vort gode samarbejde med Ole Rafn er det vort håb, at vi
allerede i 2004 kan genoptage samarbejdet med de lokale amatørarkæo
loger, bl.a. omkring udstillingsopbygning og registrering af vore old
sager.
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Endnu en sten med skåltegn
A f Else-Marie Christiansen

Søllerødbogen 20 0 1 indeholdt en oversigtsartikel om 14 skåltegnssten i Søllerød
Kommune (side 7 -14 ) og i den følgende Søllerødbog blev yderligere tre beskrevet
(side 19 9 -20 1). Nedenfor omtales endnu en sten - givetvis ikke den sidste.
Søllerød Museum modtog i 2003 meddelelse om, at der formentlig var
placeret en sten med skåltegn i stensætningen på hjørnet af Nærum H o 
vedgade og Nærumgårdsvej. D et viste sig ganske rigtigt, at der midt i
stensætningen var en ca. 50 cm høj sten i grårød granit med 10 (måske 11 )
skåltegn.
Stensætningen er opsat i 1972, efter at den lille købmandsbutik, der
indtil da lå på dette hjørne, ophørte, og huset blev revet ned. Kommunen

Skåltegnstenen står,
som det ses, netop hvor
stensætningen omkring
det nordvestlige hjørne
af Nærumgårdsvej/
Nærum Hovedgade
knækker. Fotograferet
forår 2003.
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Skåltegnstenen med de til fotograferingen fugtiggjorde skåltegn. Fotograferet forår 2003.

foretog en udvidelse af vejtilslutningen, anlagde et lille anlæg med et par
bænke og opsatte en stensætning til at optage højdeforskellen mellem
fortovet og anlægget. Stenens placering midt i stensætningen kunne tyde
på, at der ved stensætningens opsætning har været kendskab til dens egen
art.
Stenen er fotograferet og beskrevet, men intet vides om, hvor den er
kommet fra. Hvis nogen kan oplyse mere om stenen, vil Museet meget
gerne høre om det.

S K Å T E G N S S T E N E N I N Æ R U M HOVEDGADE
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Byhistorisk Arkiv Søllerød Museum
Beretning 2003
A f Jesper Boysen

UDSTILLIN G ER

I efteråret 2002 viste arkivet udstillingen Operation Resolut - den første
Sirius patrulje i samarbejde med Flyvestation Værløse. Udstillingen var
baseret på Søllerødborgeren Flemming Carlsens fotos fra den første hem
melige slædepatrulje, der gennemførtes i 19 5 0 -19 5 1. Den velbesøgte ud
stilling blev forlænget frem til den 30. januar 2003.

C a fe te r ia e t på N æ r u m H o v e d g a d e v a r i s lu tn in g e n a f 1 9 6 0 ’e rn e m ø d e ste d fo r u n g e m o to rc y k liste r. H e r
ses e n del a f k lie n te lle t på » R a k e tb a se n « , s o m c a fe te ria e t o g så b le v kald t.
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Fra det gamle
Nærum

Herregårdsrejser

Trørødbilleder

Arkivet har flere gange i de forløbne år gennemført udstillinger af
gamle fotos fra Søllerød Kommunes forskellige bydele. I foråret vistes
udstillingen »Fra det gamle Nærum -fotosfi-a Nærum gennem 100 år« - ( 1 3 .
m arts-14. april 2003). Gennem en kavalkade af arkivets bedste fotos fra
Nærum fik publikum indtryk af de mange forandringer, der har præget
Nærum gennem årene. Senest i forbindelse med opførelsen af det nye
gymnasium i byen.
I anledning af Holte Midtpunkts 2 5 års jubilæum viste vi udstillingen
Holte M idtpunkt 25 å r (28. a p r il- 3 i.m a j 2003). Omkring 1970 begyndte
nedrivningen af det gamle kvarter omkring Holte Stationsvej, Rønnebær
vej, den nu forsvundne Marievej og Kongevejen. Tre år efter stod det
oprindelige butikscenter Holte Midtpunkt klar. Fotoudstillingen gav et
indtryk af de nyere forandringer i bybilledet, som Holte i lighed med
Nærum bærer præg af. Blandt de første indflyttere i Holte Midtpunkt var
biblioteket. Sideløbende med udstillingen på arkivet vistes, i samarbejde
med Hovedbiblioteket, en mindre særudstilling med fotos fra bibliote
kets første år i Holte Midtpunkt.
Arets sommerudstilling var fotoudstillingen Kvinder og børn i Sydindien
(13. juli-22. august 2003) med betagende portrætter af primært børn fra
den indiske delstat Tamil Nadu. Fotografen er cand. theol. Tine Larsen,
initiativtager til flere private hjælpeprojekter i Sydindien. Udstillingen
blev gennemført i samarbejde med Dansk-Indisk Børnehjælps Søllerødgruppe. Byhistorisk Arkiv havde i denne forbindelse fornøjelsen af at by
de velkommen til lederen af Dansk Indisk Børnehjælps børnehjem i Ta
mil Nadu, mrs. K. M aia, der var på studiebesøg på i Danmark.
I efteråret viste Søllerød Museum udstillingen Herregårdsrejser i guld
alderens Danmark med maleren Ferdinand Richardt. I samarbejde med
Mothsgården viste arkivet et uddrag a f museumsleder N iels Peter Stil
lings mange farvefotos optaget på hans utallige besøg på danske og skån
ske herregårde. Udstillingen »Herregårdsrejser i dagens Danmark« (13.
september - 1 6 . november 2003) blev ledsaget af et lille udpluk af maleren
Ferdinand Richardts originale tegninger. D et skønnes, at den kombine
rede udstillingsvirksomhed på arkiv og museum bidrog til at skabe øget
opmærksomhed omkring Ferdinand Richardts enestående værker. (Se
også Mothsgårdens årsberetning 2003).
Arets sidste udstilling »Trørødbilleder-fotosfi-a det gode gamle Trørød« (9.
december - 3 1 . december 2003) føjer sig til rækken af arkivets før omtalte
bydelsudstillinger. Trørød er en af de bydele i kommunen, der har været
lidt overset i den lokalhistoriske formidling. Susanne Vibys meget populæ
re børnebøger om Trørød »Thea fra Trørød« og »Svend fra Kratmosen«
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G r o s s e r e r B ir g e r C h r iste n s e n h ø rte i å ren e o m k rin g å rh u n d re d e sk ifte t til de faste
la n d lig g e re i T r ø r ø d . F a m ilie n b o e d e på C h r isto ffe r se n g å r d e n , sen ere k ald et
L in d e v a n g e n .

I fo rb in d e lse

m e d a rk iv ets fo to u d s tillin g o m d et g a m le T r ø r ø d , h ar

ark iv e t m o d ta g e t en ræ k ke e n eståen d e fo to s fra fa m ilie n s s o m m e ro p h o ld i T r ø 
rø d . F le r e r fa m ilie n s b ø rn i fæ rd m ed at e fte r lig n e E lle h a m m e r s fly v e e k sp e ri
m en ter.

udkom i 1995 og 1997. Desuden har Gunnar Sandfeld i sit legendariske
værk, Søllerød som det var engang skrevet om Trørød i bind 4 (1976), men
ellers er det begrænset, hvad der er skrevet om Trørød. Tilsvarende har
der ikke tidligere i kommunen været gennemført udstillinger udelukken
de om Trørød. Det er sandsynligvis grunden til, at udstillingen skulle vise
sig at blive arkivets største publikumssucces hidtil. Udstillingen er blevet
besøgt at mindst 1.000 gæster.

TIN G M ISSARTO Q

Michael Hansen

I 2001 modtog Byhistorisk Arkiv et omfattende kildemateriale om flyve
pioneren Michael Hansen, som i en årrække var chef for Flyvestation
Vedbæk (se også Søllerødbogen 2002, side 2 14 ff). T il afleveringen hørte
en film »Tingmissartoq«, som Michael Hansen optog i forbindelse med sin
udstationering på Grønland i årene 19 4 9 -51. Filmen skildrer blandt an
det livet på bopladsen Ummannaq og i det gamle Thule. Med velvillig
støtte fra Thulefonden og Augustinusfonden producerede Byhistorisk
Arkiv en fotoudstilling på basis af optagelserne i den unikke farvefilm.
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M ichael Hansen fotograferet under optagelserne a f Tingmissartoq i T hule 1949.

Udstillingen og den digitalt restaurerede film blev vist i Qaanaaq i forbin
delse med Qaanaaqs 50 års byjubilæum. Flere af de i 1953 fordrevne
Thuleboere og deres efterkommere fik for første gang mulighed for at se
de enestående optagelser fra tiden umiddelbart før tvangsflytningen i maj
1953. Flere af Qaanaaqs ældste beboerne genkendte sig selv på filmen og
bidrog med vigtige oplysninger i forbindelse med identifikation af de
medvirkende personer. En kopi af filmen og de udstillede fotos er over
draget til museet i Qaanaaq.

INDSAM LING

Det er glædeligt at konstatere, at der stadig er en stabil interesse blandt
kommunens borgere for at aflevere lokalhistorisk kildemateriale til glæde
for eftertiden. Byhistorisk Arkivs udadvendte aktiviteter, i særdeleshed
udstillingsvirksomheden, inspirerer løbende publikum til at forære mate
rialer til arkivet. I årets løb har netop de før omtalte fotoudstillinger om
henholdsvis Nærum og Trørød givet anledning til spændende afleverin-

2I7

K lin ik c h e f C .F . M e r in g i g a n g m e d en ta n d u n d e rsø g e lse p å V e d b æ k S k o le i 1 9 6 1 .
M e r in g e k sp e rim e n te re d e tilsy n e la d e n d e m ed m u sik so m m id d e l m o d ta n d læ g e 
skræ k.

Forretninger

Erindringsgrupper

ger af fotos og dokumenter om personer og virksomheder. Eksempelvis
kan nævnes et fotoalbum og en scrapbog vedrørende Annette Jensen fra
Brugsen på Nærum Hovedgade. Hun overtog forretningen i 1977 og var
en a f landets første kvindelige brugsuddelere. For Trørøds vedkommende
kan nævnes en række spændende billeder fra Sophus Hansens barberforretning på Kohavevej 25, fra Birger Christensens ejendom på Rosenvej og
ikke mindst en række morsomme film og gæstebøger fra Siestabageriet.
(Se artiklen om Siestabageriet, som følger efter denne beretning).
Arkivet har ikke haft ressourcer til at gennemføre egentlige indsamlingskampagner. I det forløbne år har vi i stedet arbejdet på at øge samlin
gerne gennem personlige kontakter og gennem samarbejde med lokale
erindrings-historiske netværk. Arkivet er i tæt dialog med to erindrings
grupper koordineret af henholdsvis Lotte Laulund og Birgit Schelde, begge
projektmedarbejdere ved kommunens ældrecentre. Kontakterne har re
sulteret i flere afleveringer af fotos m.m. eksempelvis vedrørende Sølle
rød Brandvæsen og butikkerne på Malmbergsvej i GI. Holte.
Arkivets frivillige medarbejder Jørgen Berg har i flere tilfælde foranle
diget, at der er tilgået arkivet vigtige materialer. D er drejer sig om Sølle
rød Kunstforenings arkiv, en større samling af materialer om Skoletand
plejen i Søllerød samt en betydelig samling af fotos fra Yachtklubben
Furesøen.
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R E G I S T R E R IN G

»Basis«

I november 2000 tog arkivet som den første af museets tre afdelinger et
nyt registreringsprogram Basis i brug. Hovedparten af registreringsoplysningerne vedrørende arkivets person-, erhvervs- og foreningsarkiver er
nu søgbare i systemet. Det samme gør sig gældende for andre materiale
typer som f.eks. kort og plakater. For fotografiernes vedkommende er
mere end 16.000 fotos nu tilgængelige i Basis.
Ved siden af den løbende registrering af nye afleveringer foregår der
stadigt et omfattende arbejde med ajourføring og forbedring af tidligere
tiders registreringer. Arkivets registrator Morten Trommer har således i
2003 registreret ca. 600 afleveringer for perioden 19 92-19 95, som hidtil
blot var søgbare i simple indkomstjounaler. Arbejdet forsætter i 2004.
I 2003 blev Basis taget i brug på Mothsgården. Med påbegyndelsen af
indtastningen af registreringsoplysningerne for museets genstande og på

E b b a B re d a fo to g r a 
fe re t i H o r s e n s 1 9 1 2 ,
k o rt fø r h u n fly tte d e
til K ø b e n h a v n m ed
m o d e re n .
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Bredaarkivet

længere sigt tillige oplysninger om de arkæologiske samlinger på Ved
bækfundene, er der taget skridt til den optimale udnyttelse af systemet.
Programmet udvikles stadigt og en ny version, der tager yderligere højde
for de særlige registreringstekniske behov, der knytter sig til registrering
af genstande, ventes at blive taget i brug i 2004/2005.
Blandt de særlige registreringsopgaver, der har været udført i 2003,
skal nævnes ordningen af søstrene Bredas arkiv foretaget af Ernst Gold
schmidt. Materialet har siden modtagelsen i 1986 ikke været underkastet
en egentlig registrering. D er var tale om et meget stort og usorteret ma
teriale, hvoraf en del materiale uden historisk relevans nu er kasseret. De
resterende materialer er ordnet, og registreringerne vil i det kommende
år blive søgbare i vores registreringsystem. Materialet har dannet grund
lag for Ernst Goldschmidts forskning i søstrene Bredas liv og virke (se
nærværende årbog side 119 ).
Jørgen Vagn Jensen har bidraget til en kærkommen ajourføring af arki
vets samling af småtryk. Særligt er der blevet bragt orden i en større sam
ling af presseklip fra lokale og landsdækkende aviser.

J O H A N N E H E S B E C K - S A M L I N G E N PÅ I N T E R N E T T E T

3.500 glasplader

I begyndelsen af 1980’erne modtog Søllerød Museum en betydelig sam
ling af glaspladenegativer, som senere blev overdraget til Byhistorisk
Arkiv. Negativerne blev fundet under oprydning i fotoatelieret i ejen
dommen Rønnebærvej 6 i Holte. Det særprægede lille hus stod til nedriv
ning i forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Holte M idt
punkt. Ejendommen, havde siden Johanne Hesbecks død i 1927 været ejet
af fotografen Ella Bach, som videreførte atelieret helt frem til midten af
19 7 0 ’erne.
Johanne Hesbecks samling består af ca. 3.500 glasplader i størrelsen 12
x 8 cm samt ca. 400 stk. i størrelsen 16,5 x 12 cm optaget i perioden 19 15 1927. Motiverne består primært af portræt- og gruppebilleder. Hertil
kommer en række affotograferinger af ældre fotos, forstørrelsesarbejder
m.v. T il samlingen hører desuden ca. 300 stereoskopbilleder, formodent
lig optaget i årene fra omkring 1895 til 1 915. Hovedparten af disse fotos
er uidentificerede familiefotos og tidlige fotografiske studier. I forbindel
se med erhvervelsen af Johanne Hesbecks negativsamling modtog arkivet
desuden et betydeligt antal negativer fra fotografen Ella Bachs tid. (I de
kommende år vil også denne samling af negativer blive indscannet og
gjort tilgængelige for publikum). De mange glasplader har af pladshensyn
været opbevaret på skiftende steder i museets og arkivets magasiner, des220

A te lie r e t på E s th e rs v e j 4 , se n e re R ø n n e b æ rv e j, h v o r fo to g r a fe n Jo h a n n e H e s b e c k d re v sin v irk so m h e d fra
1 9 1 5 - 1 9 2 7 . E f t e r h e n d e s d ø d b le v a te lie re t o v e r ta g e t a f fo to g r a fe n E lla B a ch , d e r d re v fo rre tn in g e n frem
til 1 9 7 0 ’ern e. H u s e t b le v re v e t n e d i b e g y n d e ls e n a f 1 9 8 0 ’ern e.

Bestillingsprotokoller

værre ikke altid under de bedste forhold. Hovedparten af glaspladerne er
dog i rimelig god stand. Samtlige plader i størrelsen 1 2 x 8 og 1 6 , 5 x 1 2 cm
er nu rensede, indscannede og sikrede for eftertiden. Ja n W illen og Lise
lotte Barfi-ed har haft opgaven med indscanning og bearbejdning af bille
derne, medens Birgitte Kjølby har foretaget selve indtastningen af registreringsoplysningerne for de mange billeder.
T il alt held er Johanne Hesbecks sirligt førte bestillings-protokoller
bevarede. Protokollerne er ordnet kronologisk og forsynet med bestil
lerens navn, adresse eller bopælsoplysninger. I mange tilfælde tillige med
Hesbecks egne notater vedrørende bestillingen og optagelsen. Hvert ne
gativ er forsynet med nummer, som korresponderer med bestillingsprotokollen. U d fra protokollerne er det således, for mange af billedernes
vedkommende, muligt at identificere de portrætterede personer.
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F o t o g r a f Id a Jo h a n n e
H e s b e c k ca. 19 0 0 .

E t kollektivt
fam iliealbum

De mange billeder er nu registret i Basis og gjort tilgængelige på mu
seets hjemmeside. På hjemmesiden findes en særlig interaktiv søgeside,
hvor interesserede kan søge i de mange fotos på grundlag af fritekstsøg
ning, evt. i kombination med faste søgekriterier. Det er arkivets håb, at
kommunens borgere og andre interesserede vil bidrage med supplerende
oplysninger om billederne. Dette kan ske direkte fra hjemmesiden.
Johanne Hesbecks negativsamling er en enestående kilde til Holtes og
Søllerødegnens personalhistorie. Samlingen kunne med god rette kaldes
Søllerødegnens kollektive fam ilie album.

ANDRE ARRANGEMENTER

I august 2003 var der Kulturnat i Søllerød Kommune. Traditionen tro
deltog Byhistorisk Arkiv. Det skete i form af et musikalsk arrangement
henvendt til børn. Arkivet blev for en eftermiddag forvandlet til en indisk
koncertsal, hvor de to danske musikere Frank Juul og Morten Grunnet,
begge uddannet i Indien, fortalte om indiske musikinstrumenter og de
monstrerede deres kunnen på trommer og strengeinstrumenter. Herefter
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F r is k e sta fe tlø b e re fo to g r a fe r e t p å sp o rtsa n læ g g e t b a g v e d N y H o lte S k o le u n d e r
S p o rts u g e n i H o lte . 1 9 4 1 .

Arkivernes dag

fulgte en musikopvisning med deltagelse af unge elever fra Asian M usik
forening. Arrangementet blev gennemført i tilknytning til den førnævnte
udstilling Børn og Kvinder i Sydindien.
Arkivet deltog desuden i det fælles nordiske arrangement Arkivernes
Dag (8 .11.2003). Arkivernes Dag er et tilbagevendende arrangement,
som har til hensigt at fremme kendskabet til de statslige og lokale arkivers
mange tilbud til brugerne. Temaet for årets kampagne var Kroppen i lyst og
nød. Arkivet markerede dagen ved at holde åbent hus og vise gamle film
klip fra sportsbegivenheder i kommunen.

A R K IV E T S P E R SO N A L E

Det faste personale består fortsat af arkivets daglige leder cand.mag.
Jesper Boysen og registrator Morten Trommer. T il staben af øvrige tilknyt
tede kommer Liselotte Barfred (p.t. på Mothsgården) Ja n W illen og Birgit
te Kjølby. De frivillige medarbejdere består af tidligere skoleinspektør på
Nærum Skole Jørgen Berg og arkivets mangeårige medarbejder Jørgen
Vagn Jensen. I 2003 var også Ernst Goldschmidt tilknyttet arkivet på frivillig
basis. Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum er de frivillige medarbejdere
en stor tak skyldig.
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A R K IV E T S P U B LIK U M

Arkivet h ari 2003 sammenlagt haft 2.102 henvendelser mod 1.923 i 2002.
I dette tal medregnes besøgende til arkivets forskellige arrangementer.
Antallet af gæster til arkivets udstillinger på Hovedbiblioteket kan af
praktiske grunde ikke opgøres. M en der er tale om et meget betydeligt
antal. Museet hjemmeside er i 2003 blevet besøgt 10.700 gange.

D E T F R E M T I D I G E A R B E JD E

Samarbejdet med
skolerne

I 2004-2005 vil vi, sideløbende med de ordinære arbejdsopgaver, koncen
trere os om at formidle arkivets samlinger til kommunens skoleelever.
Gennem markedsføring og netværksdannelse i de relevante lærergrupper
vil arkivet, i samarbejde med Pædagogisk Central, forsøgsvis tilbyde alderstrinsbestemt introduktion til arkivets samlinger.
Arkivet vil desuden i skoleåret 2004-2005 tilbyde et antal 6. klasser i
kommunen at deltage i et særligt indsamlingsprojekt, hvor eleverne, i tæt
samarbejde med arkivet, indsamler forskelligt materiale, som for de re
spektive klassers vedkommende afspejler, hvad det vil sige at gå i 6. klasse
i Søllerød Kommune i 2004 . 1 det forløbne år har vi indledt en konstruk
tiv dialog med Kultur- og fritidskonsulent Bo Eriksen vedrørende infor
mation om arkivets tilbud.
I det kommende år er det desuden målet, at en del af arkivets samlinger
af film, lyd- og videobånd skal digitaliseres med henblik på formidling i
form af en salgsvideo/DVD om kommunens nyere historie. Arkivet vil
fortsat gennemføre 4-6 udstillinger på udstillingsarealet uden for arkivet.
Endelig er det målet at gennemføre en indsamling af arkivalier m.v.
vedrørende flygtninge og indvandrere i Søllerød Kommune. Det vil ske
i et tæt samarbejde med Kontaktgruppen fo r flygtninge og indvandrere i Søl
lerød Kommune. Den forberedende dialog blev indledt i det forløbne år.
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Der bor en bager... i Trørød
A f Jesper Boysen

Det første bageri i Trørød lå på Trørødvej, i det nuværende hus på Trørødvej nr. 6 1. H er etablerede Em ilie Andersen i 1 9 1 6 et lille hjemmebageri
med tilhørende konditori. Trods konkurrencen fra bageren i Vedbæk og
brødvognene fra bagermester Saust i GI. Holte og fra Andelsbageriet i
Nærum, gik hendes forretning tilsyneladende så godt, at hun i 1 9 19 valg
te at flytte til større lokaler i »Væverens Hus«, der hvor Trørød Bageri
ligger i dag. Huset blev kaldt sådan, fordi det i en menneskealder havde
tilhørt væver Lars Andersen og hans kone Ane Lisbeth. Væverparret købte
huset i 1 860. H er kæmpede de en stadig mere ulige kamp mod den hastigt
voksende klædefabrikation, hvis produkter kunne sælges til stadig lavere
priser. Enken solgte et par år efter sin mands død i 1905 huset til Hans

Konditor Carl Petersen og sønnen Hans Petersen samt dennes kone? foran Sie
stabageriet omkring 1928.
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Carl Petersen

Peter Olsen, men fik dog lov til at bo i huset frem til sin død i 1912.
Hans Peter Olsen arbejdede i mange år dels som vognmand og dels
som arbejdsmand på Holtegårds Bryggeri på Kohavevej. I 1 9 1 9 solgte
han »Væverens Hus« til frk. Andersen og flyttede til en villa i Nyvang.
Senere flyttede han i øvrigt til Skodsborg, hvor han drev stationskiosken
på Skodsborg Station.
Efter godt 8 år som bagerjomfru i Trørød solgte frk. Emilie Andersen
forretningen til konditor Carl Petersen i 1927 for 29.000 kr. Carl Petersen
var en driftig mand fuld a f humor og energi. Det lykkedes ham på få år at
gøre »Trørød Conditori« til et samlingspunkt, ikke bare for lokale Trørødborgere, men også til et velkendt nordsjællandsk udflugtsmål. I 1928
foretog han en større ombygning af forretningen. D er blev installeret en
ny ovn med større kapacitet end den eksisterende, og samtidigt indrette
des et egentligt ovnrum. Også butikslokalet blev moderniseret og forsy
net med et rigtigt butiksvindue. Tilsvarende blev også selve serveringslokalet nyindrettet og døbt »Siesta«.
»Trørød Conditori« blev i X93o’erne frekventeret af egnens mange
landliggere og sommergæster. På søndage var der ofte stort besøg af

I forbindelse med fotoudstillingen
Trørødbilleder modtog Byhistorisk Arkiv
en række enestående gæstebøger fra
Siestabageriet i Trørød. Gæstebøgerne,
der dækker perioden fra ca. 19 30-19 50,
indeholder morsomme og tidstypiske
bemærkninger og venlige hilsner til
bageriet.
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Krogholmgård

gæster, som tog toget til Vedbæk og gik den dejlige tur til Trørød gen
nem Trørød Hegn. De der havde automobil gjorde tit ophold i »Siesta«
på turen op og ned langs Strandvejen.
Et særligt klientel var de mange, som gennem »Ensomme Gamles Værn«,
var på ferieophold på Krogholmgård, som ejedes af E G V Det var ikke
tilladt at spille kort på Krogholmgård, og det var således nærliggende at
søge til Trørød Conditori for at få et slag kort. Ofte var konditoriet ram
men om et diskret møde eller en romantisk affære. Eksempelvis mellem
gæster fra Krogholmgård. Carl Petersen har fortalt, at han tit blev rørt,
når et par ældre, som han havde fulgt under deres ophold i Trørød, ved
afrejsen eller senere, opsøgte ham og viste deres ringe frem, mens de
strålede af »ung lykke«, som han udtrykte det.
Trørød Conditori var på mange måder med til at skabe liv i Trørød.
Det var således en fast tradition, at Den Kongelige Livgarde efter endt
øvelse omkring H øje Sandbjerg marcherede til Siesta, hvor mandskabet
fik lov til at indtage forfriskninger inden marchen hjem til København.
Mens det stod på, spillede Livgardens orkester på pladsen ved den gamle
skole.
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Blandt de mange hils
ner i gæstebøgerne
finder man en lille
musikalsk hyldest til
Siestabageriet kompo
neret a f musikprofessor
Bjørn H jelm borg
(19 11-19 9 4 ) , som i
mange år var organist
ved Holte Kirke.

»Fremmedbøger«

Knud Jensen

I forlængelse af udstillingen Trørødbilleder har arkivet modtaget en
række spændende gæstebøger netop fra Trørød Conditori. Gæstebøger
ne eller »Fremmedbogerne«, som der står på omslaget, er en enestående
kilde til det sociale liv, der udspilledes i de hyggelige lokaler hos bageren
på Trørød Torv.
Bøgerne, som har ligget fremme til publikums benyttelse fra ca. 1930
indtil midten af 19 50 ’erne, rummer et væld af sjove og venlige hilsner til
konditoriet. Indholdet vidner om tilfredse kunder. D og er der enkelte,
som beklager, at der ikke sælges øl i etablissementet. De mange datidige
talemåder og udtryk, man finder i de tæt skrevne bøger, giver samtidigt
også et spændende tidsbillede. I bøgerne findes et væld af tegninger, vers
og tidstypisk »graffiti« med forbindelse til begivenheder i den store ver
den. Særligt i 1940’erne er der naturligt nok mange hentydninger til for
holdene under den tyske besættelse. Carl Petersen førte sin egen lille
private kamp mod overmagten. Flan har fortalt, at hver gang tyske solda
ter kom ind i konditoriet blev grammofonen sat i gang, og altid med
melodien » It’s a long way to Tipperary«. Den var ikke just elsket af de tyske
»gæster«, og som regel gik der ikke længe, før »Siesta igen var på danske
hænder«.
I 1944 overtog Carl Petersens søn Hans Petersen forretningen. Han
havde knap så meget greb om forretningen som sin far, og i flere år var det
faktisk Carl Petersen selv, der havde ansvaret for forretningen.
I 1956 blev Trørød Conditori overtaget af bagermester Knud Jensen.
Han ønskede ikke at fortsætte konditori-virksomheden, men valgte at
satse alene på bageriet. I lighed med forretningens grundlægger var Knud
Jensen fuld af energi og havde nøje sans for forretningens centrale profil,
ikke bare i Trørød, men i hele kommunen. Knud Jensen arrangerede i
mange år julebagning for børn, og til fastelavn sørgede han for tøndeslag
ning på torvet. Vedbæk-Garden spillede ofte foran bageriet. Knud og
Grethe Jensen ejede bageriet fra 1956 til 2000. De nuværende ejere over
tog forretningen den 1. september 2002.
Fra Knud Jensens enke Birte Jensen har arkivet modtaget spændende
billeder og film, som belyser denne historie.
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Historisk-topografisk Selskab
for Søllerød Kommune 2003
Beretning
A f Palle Schiff

FORÅRETS UDFLUGTER

Rundgang på
Næsset

Vandretur i
Nærum

Søndag den 27. april 2003 begyndte vejrmæssigt så dårligt med regn og
stærk blæst, at der var medlemmer, der var i tvivl om vores arrangement
kl. 14.00 blev aflyst. Det bliver de normalt aldrig - vi må blot klæde os på
efter vejrliget. Heldigvis holdt regnen op, og selv om den stærke blæst
fortsatte, mødte et pænt antal medlemmer op ved Jægerhuset, hvor N iels
Peter Stilling havde sat os stævne. Herfra begyndte en to timers spænden
de rundgang på Næsset. Stilling fortalte på sin sædvanlige personlige og
inspirerende måde om såvel området som om de mange mindesmærker,
der findes spredt i den gamle romantiske landskabshave fra 178 0’erne.
Som en ekstra ikke annonceret cadeau havde N iels Peter Stilling udvir
ket, at vi måtte komme ind på slottet. Bænket i den smukke havestue - det
eneste rum der står næsten oprindeligt - hørte vi om slottet før og nu. Tak
for en absolut god og spændende vandring omkring Næsseslottet, lad os
inderligt håbe og bede til, at såvel den til enhver tid private ejer og ikke
mindst Søllerød Kommune vil gøre en indsats for at bevare såvel monu
menterne som deres omgivelser.
Anderledes varmt og indbydende var vejret søndag den 1 1 . maj 2003,
hvor vi mødte op ved Nærumbanens station kl. 14.00 for sammen med
Jens Johansen at gøre en vandretur i Nærum. Je g er sikker på, at langt de
fleste af os ud over at komme steder, hvor vi tit havde været, også for første
gang betrådte områder i Nærum, hvor vi ikke havde været før. Turen
begyndte således med en tur henover Sletten syd for Nærumvænge Torv,
hvor der afsløredes småsøer m.m. E t af de første mål var i øvrigt »De
runde haver«, som samme Jens Johansen har skrevet en spændende arti
kel om i Søllerødbogen fra 1998 i 50-året for deres indvielse. Vi så også
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Pavillonen i haveforeningen Wesselsminde er den udstillingspavillon, som arkitekten Anton Rosen teg
nede for Politiken til Landsudstillingen i Arhus i 1909. Pavillonen blev efter udstillingen flyttet hertil hvor Politiken havde en koloni for københavnske børn i en årrække. E fter de mere end 90 år her trængte
pavillonen stærkt til istandsættelse. Heldigvis ønsker man i Arhus at markere 100-året for Landsudstil
lingen, og Den gamle By har derfor overtaget bygningen og flyttet den til Arhus i 2003. Pavillonen er her
fotograferet i 1997 a f Jens Johansen.

Anton Rosens
pavillon

Rosens runde pavillon, som netop var under nedtagning for at skulle gøre
turen tilbage til sit oprindelsessted i Arhus med henblik på at være klar til
at indgå i jubilæumsudstillingen for »Landsudstillingen« i Aarhus. Pavil
lonen bliver opstillet i »Den Gamle By«. Mange andre lokaliteter blev
fremhævet, ligesom Nærums bebyggelseshistorie, fra gårdene omkring
det gamle gadekær til det nye Nærum Amtsgymnasium, som blev taget i
brug til august 2003. Også til Jens skal lyde en stor tak for en næsten tre
timer lang indholdsrig og spændende tur. Et medlem kunne ved afslut
ningen oplyse, at vi havde gået 5,2 km og derved forbrændt 276 kcal - ja,
tag med på Selskabets ture og tab dig!

2

3°

G E N ER A LFO R SA M LIN G EN

Nærum
Amtsgymnasium

Den 14. maj afholdt Selskabet sin ordinære generalforsamling i Sogne
gården i Søllerød. Svend Balslev blev valgt som dirigent. Som vanligt afgav
jeg derefter beretning om Selskabets virksomhed i 2002. Denne er udfør
ligt gengivet i Søllerødbogen for dette år, og skal derfor ikke gentages her.
Efter dette benyttede jeg lejligheden til atter en gang at rette en stor tak
til Selskabets sekretær, Inge Lund Andersen for hendes store hjælp i den
daglige drift. Regnskabet for 2002 oplyser, at tilskuddet fra Søllerød
Kommune er blevet forhøjet med tilbagevirkende kraft for 2002. Stor tak
til kommunen for den opbakning til Selskabets virke. Selskabets konto i
BG-bank ophæves, således at vi fremover kun har konti i Nordea bank.
Det betyder bl.a. at kontingentopkrævningerne ikke fremover bliver ud
sendt som giroindbetalingskort, men som fællesindbetalingskort fra N o r
dea. Regnskabet blev i øvrigt - ligesom beretningen - godkendt af for
samlingen. Niels Peter Stilling fortalte kort om Søllerødbogen: D er er
skiftet trykkeri, og årbogen vil først udkomme i juli måned i 2003. Den
anden, og mere ydmyge, fast tilsendte publikation fra Selskabet » N Y T
fra lokalhistorien«, som normalt udkommer to gange årligt, gav anled
ning til en del indlæg i anledning af en forespørgsel fra et medlem om
muligheden for at udsende den via internettet. Debatten mundede ud i
den konklusion, at det ikke er en god ide at ændre den nuværende frem
stillings- og distributionsform.
Kontingentet blev uændret fastsat til 200 kr. for det kommende år. Et
medlem nævnte, at bestyrelsen burde forelægge et budget for det kom
mende år på generalforsamlingen. D er var i øvrigt ingen indkomne for
slag.
Valg til bestyrelsen: Carl Steen Berggreen, Jen s Johansen, E ig il Koefoed,
Anita Mikkelsen og Ole Sørensen blev genvalgt uden modkandidater. Som
suppleant til bestyrelsen blev Birgit Hoé Knudsen genvalgt for en toårig
periode. Som ny revisor blev Ena Berg valgt.
Under »eventuelt« blev der fra medlemsside opfordret til indbetaling
af frivillige bidrag i forbindelse med kontingentindbetalingen. E t bredere
sortiment af forfriskninger på generalforsamlingen blev anbefalet, lige
som der lød opfordring til at aflevere evt. e-mail adresser til sekretariatet
på museet. Endelig var der et medlem, der undrede sig over, at det nye
Nærum Amtsgymnasium skal forkortes til N A G . Je g kunne i den anled
ning nævne, at Selskabet ikke var blevet bedt om at give forslag til navn,
men at Søllerød Museum havde foreslået navnet Kø b e n h a v n s a m t s g y m 
n a s i u m i n æ r u m som kunne forkortes til K A N !
231

Efter generalforsamlingen holdt cand.mag. Torsten Søgaard - medlem
af Selskabets bestyrelse - et causeri om lærer Nie. Petersen, Søllerød
Skole, blandt andet om hans talenter for at skrive sange. Causeriet er
bearbejdet til en artikel i nærværende Søllerødbog, side 53-93.

SENSOM M ERUDFLUGT

Hven

Den 7. september 2003 var valgt til årets sensommerudflugt, som skulle
gå til Hven. Efter to gange at have besøgt det gamle danske land i Skåne,
skulle vi nu besøge øen imellem vores egn og Skåne. Det er utroligt så
populære disse sensommerudflugter er blevet. Tilm elding og betaling for
turen begyndte en mandag morgen på museet, og allerede kl.10.30 kunne
Inge Lund Andersen meddele, at der var udsolgt, idet de 70 billetter svarende til det maksimale antal pladser på den lejede båd - var væk, og en
venteliste var i gang. Det er selvfølgelig dejligt, at turene er så populære

Selskabets sensommerudflugt den 7. september 2003 gik til Hven med båd fra Rungsted. Turens kulmi
nation var besøget på resterne a f Tyge Brahes Uranienborg. Det bevarede er anlæggets fundamenter,
hvorover der er bygget en udstillingsbygning med et multimedieshow over hans virksomhed. Fotogra
feret af Peter M .M .Christensen.
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i()47-»ulykken«

- her var bl.a. satset økonomisk på, at båden blev fyldt - men samtidig ikke
så rart at måtte skuffe en del medlemmer. Det kan næppe gøres anderle
des, måske skal nogle af turene gentages inden for et passende åremål?
Turen begyndte på den yderste ende af sydmolen i Rungsted havn.
Præcis kl. 9.00 kunne vi i et dejligt eftersommervejr stævne ud på Ø re
sund. Bølgegangen var vel moderat, og kun enkelte døjede lidt med vip
periet, uden at det - mig bekendt - førte til alvorligere tilfælde af søsyge.
Da vi ankom til Bäckviken (båden stak for dybt til at gå ind i Kyrkbacken)
holdt der to traktortrukne langvogne klar til at transportere selskabet til
vort første besøgsmål Sankt Ibbs kirke. H er blev vi grundigt orienterede
om kirken og dens historie på det lokale mål af en af de ved kirken ansatte
damer. N oget vi især bemærkede, var to danske flag på sølvflagstænger,
som var anbragt lige indenfor døren til højre i kirken. V i fik at vide, at de
var en gave fra taknemlige danske »isfiskere«, som i 1947 blev reddet af
Hven-boerne fra en drivende isflage. De - det var vist i alt 47 uheldige
fiskere - stammede i øvrigt fra Vedbæk og Trørød, så det var lokale Søl
lerødder Hvenboerne reddede.
Efter besøget i kirken kunne deltagerne vælge mellem at køre eller
spadsere - det sidste valgte langt de fleste - hen til vort spisested »Smed
jegården« i nærheden af Uranienborg. V i fik en dejlig fiskegratin med
tilbehør. Under spisningen blev det ved mange borde drøftet, hvad det
var for fileter, der udgjorde hovedingrediensen i gratinen. D er blev gættet
på sej eller fladfisk - var de mon fanget a f lokale fiskere? Da jeg spurgte
værtinden, fik jeg at vide, at det var fileter af fisken H U K I, fanget og
klargjort på N ew Zealand. Ak ja. Verden er sandelig blevet lille, og trans
port ikke mere noget man regner med, bare prisen på varen er ok.
Efter frokost skulle vi se Uranienborg. H er var to lokale guider klar til
at tage sig af os. Selskabet blev delt i to hold, som med hver deres guide
fik en strålende omvisning med den dertil hørende baggrundshistorie.
Efter dette spændende besøg blev vi i vores to langvogne fragtet til Bäck
viken igen, hvorfra båden afgik kl. 16.00. Vel ankomne til Rungsted kl. ca.
17.00 kunne vi alle se tilbage på en rigtig dejlig sensommerdag.

EFTERÅRSFOREDRAG

Historiske
monumenter

Efterårets foredragssæson blev indledt onsdag den 29. oktober 2003 på
Søllerød Sognegård. Aftenens to foredragsholdere Jen s Hallin og Jørgen
Langebæk er forfattere til en guide om de historiske monumenter i Sølle
rød Kommune, som kom på gaden i efteråret 2003. De to herrer har
registreret en række historiske monumenter i Søllerød såvel offentligt
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Det nye Nærum

tilgængelige som private. Monumentguiden er et veludført lille værk,
som vil bidrage med mangen en spændende oplysning til os, når vi færdes
blandt kulturminderne i vores område. Ved aftenens lysbilledforedrag
blev vægten lagt på de ikke offentligt tilgængelige monumenter, som gui
den naturligt ikke giver en fremtrædende rolle. Det var et yderst livligt og
spændende foredrag, som de to herrer ping-pongede sig igennem. Det
var ikke svært for de mange fremmødte tilhørere at fornemme det hygge
lige og ind imellem godmodigt drilagtige forhold, der må have præget
samspillet mellem de to monument-registratorer under det nu overståede
arbejde.
Arets sidste arrangement fandt sted den 20. november 2003 på Nærum
Gymnasium. D et var Jens Johansen, som måtte holde for igen. Dagens
lysbilledforedrag hed Det nye Nærum. Som navnet siger, handlede det

Amtsgymnasiet i Nærum, opført 2002-2004, arkitekter Dall & Lindhardtsen. H er set fra altangangen på
Nærum Hovedgade 253-sal. Især bemærkes det amfiteatralske auditorium, der træder frem af bygningen.
Den store bygning, der bliver omgivet a f cykel- og bilparkering, vil på flere måder sætte sit præg på
Nærum. Ikke mindst de omkring 1.000 elever og lærere, der vil befolke bygningen ved fuldt brug. Sel
skabet besøgte bygningen ved efterårets foredrag for første gang - forhåbentlig bliver det ikke den sidste.
Fotograferet i august 2003 af Jens Johansen.
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Trafik

ikke som tidligere om det historiske Nærum, men mere om det kommen
de Nærum. Dels er vi nu i en situation, hvor Nærum Hovedgade står for
tur til at blive »forskønnet« efter at Holte og Vedbæk Stationsvej har haft
deres tur, og dels vil det nye gymnasium givet sætte et stærkt præg på
området. Aftenen faldt i to halvdele adskilt a f en pause. I den første halv
del gennemgik Jens Johansen de seneste tyve års udvikling i Nærum, for
nemt dokumenteret med lysbilleder. Anden halvdel koncentrerede sig
om Briiel og Kjær og især gymnasiet. Den efterfølgende debat handlede
i det væsentlige om, hvad man forventede omkring trafiksanering og for
bedring af trafiksikkerheden centreret omkring Hovedgaden, ikke
mindst busomlægning og udvidelse af den kollektive trafik til gymnasiet.
Aftenen, som viste et flot fremmøde, sluttede med at Jens Johansen blev
opfordret til at omsætte aftenens foredrag til en billedrig artikel i en af
Selskabets kommende årbøger. Igen tak for en god og lokalkoloristisk
oplevelse.
Som vanligt kan jeg slutte med at se tilbage på et godt og spændende år.
Det er herligt at opleve den opbakning Selskabet får fra såvel myndighe
der som - ikke mindst - medlemmerne. Det er herligt at føle den store
synergi, der er mellem os og museet - som altid står klar til at give os en
hjælpende hånd.

Selskabets regnskab 2003
A f Henrik Støtt
Driftsregnskabet for perioden i. januar-31. december 2003
Balance pr. 3 1. december 2003
DRIFTSREGN SKAB
IN D T Æ G T E R
...................................................................................................................................

196.850,00

194.29 5,00

T ilskud 1 ............................................................................................................................................

K ontingenter

39.000,00

40.000,00

Bogsalg ’ ............................................................................................................................................

13.4 58 ,0 0

12 .0 2 4 ,2 5

Renter .................................................................................................................................................

9° 5>42

1 .2 3 1 ,55

Indtægter i a l t ...................................................................................................................................

2 5 0 .2 13 ,4 2

247.550,80

Søllerødbogen 3 ...............................................................................................................................

14 2 .3 14 ,9 2

19 6 .7 9 2 ,4 1

Administration 4 ..............................................................................................................................

5 2 .3 1 2 ,5 1

46.742,70

U D G IF T E R

H onorarer mv. 5 ...............................................................................................................................
M edlemsinform ation 6 ...................................................................................................................

17.0 6 3,7 5

6.798,68
15 .18 4 ,3 8

Medlemsaktiviteter 7 .....................................................................................................................

4 .258 ,55

+ 8 .9 14 ,25

N ye b ø g e r ..........................................................................................................................................

0,00

0,00

Finansielle o m kostninger8 ..........................................................................................................

1.7 7 2 ,5 0

63,00

399>75

U dgifter i a l t ...................................................................................................................................

2 1 8 .12 1 ,9 8

256.666,92

Årets re su lta t...................................................................................................................................

32 .0 9 1,4 4

- 9 .116 ,12

2 11.9 6 3 ,4 4

BALANCE
E G E N K A P IT A L
Egenkapital, p r i m o ..........................................................................................................................

202.847,32

Årets r e su lta t.....................................................................................................................................

32 .0 9 1,4 4

- 9 .116 ,12

Egenkapital, u ltim o ..........................................................................................................................

234.938,76

202.874,32

Driftskonto, B G B a n k .....................................................................................................................

11.3 5 4 ,9 6

48.740,84

Driftskonto, N o r d e a .......................................................................................................................

22.095,89

8 .5 37 ,16

Indskudskonto, N ordea ................................................................................................................

20 0 .727,9 1

14 5 .17 1 ,0 7

U dlæ gskasse........................................................................................................................................

760,00

398,35

B E H O L D N IN G

Beholdning i a l t .................................................................................................................................
236

234.938,76

202.847,32

H olte, den 15 . februar 2004
H enrik Statt

Revisionspåtegning
V i har revideret årsregnskabet for H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød Kom m une og har herunder konstateret,
at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring. V i har endvidere konstateret tilstedeværelsen a f sel
skabets kontante beholdning pr. 3 1. december 2003.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede a f selskabets resultat for 2002, dets aktiver og dets
økonomiske stilling i øvrigt.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
H olte, den 8. marts 2004
Som generalforsam lingsvalgte revisorer
Hans H olm

Ena Berg

N oter
2003

2002

1. Tilskud
..............

39.000,00

40.000,00

..........................................

0,00

0,00

Tilskud i a l t ...............................................

39.000,00

40.000,00

8.350,00
4.450,00
70,00

6 .13 1,2 5
2.768,25
10 1,2 5

Tilskud Søllerød Kommune
Andre tilskud

2. Bogsalg
Søllerødbogen diverse å r g a n g e .........
Søllerød som det var e n g a n g ..............
D reng i H o l t e ..........................................
L im fjo rd s lu ft............................................

0,00

0,00

Fra Røjels B o m ........................................

1.320,00

160,00
30,00
268,75
40,00

0,00

Brandslukning i S ø lle r ø d .....................

300,00
50,00
800,00
1 25,00
570,00
500,00
570,00
50,00
40,00
I 10,00
650,00
605,00
800,00

Poul Bergsøe og K ofoedsm in de.........
Frederick de Coninck og Dr.gård . . .
Søllerød set med m a le rø jn e .................
Fra 6 landsbyer til 7 b y d e le .................
K ø b en h avn -V ed bæ k -V erd en ..............
N ia th a r u m .................................................
50 år i lokalhist. T je n e s t e .....................
Frederik V II og Skodsborg ................
14 m alerier fra S ø lle rø d e g n e n ............
Nærumbanen 1 9 0 0 - 1 9 7 5 .....................
Bygningskunst i Søllerød 16 7 0 -19 7 0 .
G aardm an dsliv..........................................

2 37

7 *4.75
285,00
8 73.5°
200,00
260,00
15,00
55,00
0
i/-',
00

Skoleliv i S ø lle rø d ...................................

380,00
80,00
375.° °

K u n stk o rt...................
D iv e rs e .......................

0 ,0 0

0,00

1 .400,00

1 .0 17 ,5 0

Boghandlerrabatter1

- 7 . 302,00

- 1 .9 18 ,5 0

Bogsalg i a l t ..............

1 3 .458,00

1 2 .024,25

0 5 .976,25

18 0 . 123,6 6

F o rse n d e lse .................................

8.877,50
6 .6 41,00

5-737>5°
4 . 150,00

Diverse udgifter2 .....................

10 .8 2 0 ,17

6 .7 8 1,2 5

Søllerødbogen i a l t ...................

14 2 . 314,9 2

19 6 . 792,41

3T rykning ......................................
S æ rtry k ..........................................

4-*

Sekretærbistand3 ........................

0°
bo
'-n

4. Administration
3 3 .500,00

Porto .............................................
K o n to ra rtik le r............................

2.9 16 ,5 0
670,38

3 -503.25

A n n o n c e r......................................

1 .750,00

9 17 .9 5
0,00

M ød er4 ........................................
K o n tin g e n te r...............................

5 37.25
3 .200,00

3 -853.25
2 . 500,00

D iverses ........................................

4 -3 85 .95

2 .458,25

Administration i a l t ...................

5 2- 3 1 2 .5 1

4 6 .742,70

5. Honorarer mv.6
Honorarer, tjenesteydelser mv.

0,00

0,00

R ep ræ sen tation ..........................

0,00

G a v e r .............................................

399,75

2. 324,68
4 .474,00

Honorarer i alt ..........................

3 99 ,75

6. 798,68

9 -7 4 3 ,7 5
7 .320,00

6.843,75

Forsendelse a f » N Y T « ............
D iverse7 ..........................................
Medlemsinform ation i a l t . . . .

0,00
1 7 .063,75

7. Medlemsaktiviteter
Sensom merudflugt:
D e ltag erb eta lin g ..............................................................................................................................

23.10 0 ,0 0

T ra n s p o rt............................................................................................................................................

- 15 .8 5 6 ,3 5

F o rtæ rin g ............................................................................................................................................

-7 .2 3 4 ,5 0

L o k a leleje............................................................................................................................................

0,00

H onorarer m v ....................................................................................................................................

0,00

D iv e r s e .................................................................................................................................................

-50 0 ,0 0

Sensom merudflugt i a lt...................................................................................................................

490,85
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5 . 762,50
'-/i
00

6. Medlemsinformation
Trykning a f » N Y T « .................

1 5 . 184,38

Andre aktiviteter*
D e lta g e rb e ta lin g ..............................................................................................................................

0,00

L o k a le leje............................................................................................................................................

1.400,00

Fortæring, in d k ø b ............................................................................................................................

862,70

Fortæring, s a lg ...................................................................................................................................

+ 12 5,0 0

H onorarer mv......................................................................................................................................

0,00

D iv e r s e .................................................................................................................................................

1.630 ,00

Andre aktiviteter i a l t .....................................................................................................................

3.76 7,70

M edlem saktiviteter i a l t .................................................................................................................

4 .258 ,55

8 .9 14 ,2 5

Gebyrer, bank mv.’ ..........................................................................................................................

1.7 7 2 .5 0

63.00

Finansielle om kostninger i a l t .....................................................................................................

1.7 7 2 ,5 0

63,00

8. Finansielle omkostninger

1 E fter almindelig kotyme i forlagsbranchen yder selskabet en rabat på 40% i forbindelse med salg til boghandlere.
Disse rabatter er i 2003 registreret konsekvent i bogføringen og regnskabet.
2 H erunder gavekort til Søllerødbogens redaktører og forfattere samt til T horvald og Anna Christensen som tak for
udbringning a f bogen. Endvidere omfatter posten udgifter til specialkuverter og labels.
3 D ifferencen mellem udgiften i 2002 og 2003 skyldes, at Søllerød Kom m une nu - i modsætning til tidligere finder, at selskabet også skal dække kommunens udgifter til pensionsbidrag for sekretæren.
4 D ifferencen mellem udgiften i 2002 og 2003 dækker over, at blandt andet fortæring under bestyrelsesmøder nu
er konteret under »D iverse«. U dgiften i 2003 vedrører således deltagelse i Dansk Lokalhistorisk Forening.
5 J f. fodnote 3 er fortæring under bestyrelsesmøder nu konteret her. Endvidere rum m er posten optagelse a f foto af
bestyrelsen i anledning a f selskabets 50 års jubilæum samt leje a f webhotel og domænegebyr.
6 D ifferencen mellem udgiften i 2002 og 2003 skyldes, at der i 2003 stort set ikke har været udgifter til repræsen
tation, og at udgifterne til gaver i 2003 så vidt m uligt er konteret på de aktiviteter, som udgifterne vedrører.
7 D ifferencen mellem udgiften i 2002 og 2003 skyldes en annoncering a f et medlemsarrangement i 2002.
8 Specifikationerne under denne post er ikke umiddelbart sammenlignelige med 2002-regnskabet, idet aktiviteten
»Sensom m erudflugt« nu er regnskabsført særskilt. Totaldifferencen mellem 2002 og 2003 skyldes blandt andet,
at sensommerudflugten i 2002 resulterede i et ekstraordinært overskud.
9 D ifferencen mellem 2002 og 2003 skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med omlægningen a f kontingent
indbetalingerne fra girosystem et (B G Bank) til det Fælles Indbetalingskort (Nordea).
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Valgt ved generalforsamlingen den 14 . maj 2003
lektor Palle Schiff, form and tlf. 45 80 44 43
chefkonsulent Henrik Støtt, næstformand og kasserer, tlf. 45 42 36 81
pens. overlærer Ole Sørensen, sekretær, 45 42 33 46
museumsinspektør ph.d. N iels Peter Stilling, redaktør, 45 80 20 46
advokat Eigil Koefoed,
etnolog Anita Mikkelsen
arkitekt m a a Jens Johansen
teknisk direktør Carl Steen Berggreen
cand.mag Peter M.M .Christensen
cand.mag Torsten Søgaard
etnolog M .K . Birgitte Schem ing Povlsen
Suppleanter
arkitekt m a a Gunnar Wallevik
kultur- og fritidschef Birgit Hoé Knudsen

FORRETN IN GSUD VALG ET

Palle Schiff
Ole Sørensen
N iels Peter Stilling
Henrik Støtt

BE VARIN G S UD VAL G E T

Eigil Koefoed
Anita Mikkelsen
Gunnar Wallevik
Jens Johansen
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