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Vore stednavnes >>rødder<<
Lidt om navnestoffet i Søllerød og Birkerød
Af Niels Peter Stilling

Artiklen ei· skrevet i anledning af den påtænkte sammenlægning af Søllerød og
Birkei·ød Kommune1" I en tid med store opbrud er det måske værd at se nærmere
påfiellestræk ogforskelle i de to gamle sognekommuners navne og administrative
udvikling.
Artiklens foifatter (f r95 3) er museumsinspektør ved SøllerødMuseum.Han
er uddannet historikerf ra Københavns Universitet, r979. Kandidatstipendiat
ved European Universit:y Institute i Firenze r979-r980, ansat iforskningsr ådet
r98r-r982 og f ra sommeren 1982 i Søllerød Kommune som arkivleder på Gl.
Holtegård. Fra årsskiftet r988h989 leder af musezcmsvæsenet i Søllerød. For
fatter til bøger og artikler om Søllerøds lokalhistorie, herregårde, kirkn;
byhistorie, udvandringshistorie, USA og Italien m.v.

Kontinuiteten
fra ro6o

Stiftsindelingen i Danmark blev gennemført allerede omkring 1060. Dvs.
landet blev opdelt i kirkeprovinser baseret på den ældgamle sogneopde
ling. Sogn betyder at søge og refererer til, at folk fra bestemte områder
søgte til bestemte tingsteder for at afgøre retstvister. Senere, da Danmark
i r 100-tallet blev udbygget med et tæt net af kirker, blev begrebet overta
get af kirken og refererede altså til den »sognekirke«, folk søgte. Da man
i 1842 gennemførte lokalt selvstyre på landet i Danmark, blev sognet en
politisk afgrænsning af det område, inden for hvilket sognerådet udøvede
det kommunale selvstyre. Sogn og kommune var altså dengang en iden
tisk geografisk størrelse. Det middelalderlige Søllerød Sogn er dermed
identisk med nutidens Søllerød Kommune, mens Hørsholm allerede i
1790 var blevet udskilt fra det middelalderlige Birkerød Sogn.
Når man i dag planlægger at sammenlægge kommunerne Søllerød og
Birkerød i 2007, er der altså tale om ophævelsen af nogle næsten 1000 år
gamle geografiske grænsedragninger. Dertil kommer ophævelsen af
amtsinddelingen fra 1682, hvor Birkerød hører til Frederiksborg Arnt og
Søllerød til Københavns Arnt. Amternes grænsedragning var baseret på
den middelalderlige herredsinddeling, hvor Søllerød hørte til det mere
7
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Kort over den planlagte Rudersdal Kommune.
Tegnet af Jens Johansen, Søllerød Museum, 2005.

tætbebyggede Sokkelund Herred, der mod nord afgrænsedes af de store
urskovsområder, der danner optakten til Lynge-Kronborg Herred med
Birkerød som det sydligste sogn. Oprindelsen af begrebet »herred« er
omstridt, men skal vistnok forstås i den gammeldanske betydning af ordet
»hær«, altså et vist område, der tilbage i vikingetiden og den tidlige mid
delalder skulle kunne stille med en hærenhed af i dag ukendt størrelse.
8

Pavebrevet I 186

Første gang, vor egn optræder i det skriftlige kildemateriale, er r 186, da
paven, UTban 3. , i et brev udstedt i Verona bekræfter, at Danmarks store
og vidt berømte ærkebiskop, Absalon, har fået overladt byen (Køben)
Havn og en lang række omliggende landsbyer af kongen, Valdemar den
Store. Pavebrevene gentages ved paveskifter i 1192 (Clernens) og I 198 (InPavebrevet 1186. Den 2 r. oktober r 186 bekræftede pave Urban 3., at den dan
ske ærkebiskop Absalon havde skænket sine omfattende nordsjællandske jord
besiddelser til bispestolen i Roskilde. I brevets IO.linie er stednavnene Høster
køb og Nærum for første gang i historien nedfældet på skrift. Alene det at
brevet er bevaret understreger, at Absalons gave var særdeles omstridt.
Original på Rigsarkivet i København.

Nærum og
Høsterkøb

nocens 3.), hvilket først og fremmest bekræfter, at den kongelige gave til
Absalon var omstridt. Der var mange herrer i Danmark, der gerne ville
have fat i det fede jordegods omkring København.
Blandt de landsbyer Absalon havde fået overladt, nævnes i det første
pavebrev 1186 »Nærum med tilliggender« og »landsbyen Høsterkøb«. I
de følgende breve omtales »hovgårdene« i både Nærum og Høsterkøb.
Hvad man kan læse ud af dette er, at Nærum fra begyndelsen har været
områdets største by, og at der formentlig både i Nærum og Høsterkøb har
stået de to steders første kirke, der givetvis var bygget af træ. Dertil kom
mer, at Nærum og Høsterkøb er blevet udbygget med en borg- en hov
gård - imellem 1186 og 1192.
Stednavnene kan også fortælle en del. I et område, der er helt præget
af landsbyer, hvis navne refererer til rydningen af skoven: - rød-byerne,
skiller Nærum og Høsterkøb sig ud. Nærum hører til den ældre navne
gruppe fra Jernalderen, der ligesom Virum og Esrum henviser til gamle
hedenske helligsteder. Høsterkøb er et ganske usædvanligt navn. Det blev
i 1186 skrevet »Husfrekop«, dvs. husfruens køp (af jord). Husfruen må
Udsigt mod Høsterkøb fra Høje Sandbjerg.
Foto N.P. Stilling, 5. jan. 2002.

IO

Rød-byerne

referere til rigets dronning. Hvem ved vi ikke; men det kan godt tænkes
at være Valdemar den Stores dronning, der oprindelig har erhvervet jor
den her.
Som sådan er der grund til at tro, at de første kirker bygget af træ i
1000-tallet blev placeret i egnens ældste byer Nærum og Høsterkøb.
Imidlertid indledtes i 1000-tallet en større indre kolonisering af Nord
sjælland. Efterkommerne af de udvandrede vikinger blev nu hjemme og
ryddede skov i takt med, at landbrugsredskaberne blev forbedrede. På vor
egn bar disse pionerer solide nordiske navne: Sølve, Øbe, Trygve, Birk,
Ebbe, Ubbe og Este1; og de grundlagde hver deres landsby: Sølves rydning
= Søllerød, Øbes rydning = Øverød, Trygves rydning = Trørød, Birks
rydning = Birkerød, Ebbes rydning = Ebberød, Ubbes rydning = Ubbe
rød og den fornemme kvinde Esters rydning= Esterød, nu Isterød.
Andre var mere anonyme og lod blot stednavnet referere til deres arMiddelalderkirken i Birkerød er et meget sammensat bygningsværk, hvis ældste
dele er bygget af kridtsten og granit og senere udvidet med smukke røde munke
sten. Kirkens ældste dele er fra anden halvdel af I roo-tallet med udvidelser i I 3og 1400-tallet.
Foto N.P. Stilling, r r. marts 1999.

I I

Sognekirkerne

bejde: Rude = rydning og Holte = skoven (på tysk I Iolz).
Hovedsagen er,
at man i rooo- og r roo-tallet oplevede en større udbygning af området
formentlig forestået af driftige stormænd og en enkelt kvinde. Nogle af
disse stormænd, nemlig Sølve og Birk, var så dygtige, at det lykkedes dem
at få kirken flyttet til deres ejendom, hvis det da ikke snarere var den
virksomme Absalon, der sikrede stenkirkebyggeriet efter overtagelsen af
egnen i anden halvdel af r roo-tallet. Stenkirkerne i Birkerød og Søllerød
tilhører begge Absalons periode, og de kan sagtens være bygget i r rSo'er
ne. Begge kirkers ældste dele er delvist opført af kridtsten fra Stevns (først
og fremmest Søllerød). Stevns var et område, som traditionelt hørte un
der den Roskildekirke, der var Absalons udgangspunkt. I øvrigt svarer
sognekirkernes beliggenhed i tryg afstand fra Øresundskysten til nabo
kirkerne i Lyngby og Gentofte.
Ved Absalons død i 1 201 blev alle hans nordsjællandske jordbesiddel
ser overdraget til Roskilde Domkirke. Søllerød forblev i Roskildekirkens
besiddelse, og stednavnet nævnes første gang i det skriftlige kildemateri
ale i r 3 70, da Roskildebispens jordebog over kirkens besiddelser blev
I det indre rummer Birkerød Kirke herlige højgotiske kalkmalerier, der blev af
dækket 1911-1912. De unikke malerier er fra anden halvdel af 1300-tallet og
hører til periodens bedste. Her ses en usædvanlig jagtscene fra det nordsjælland
ske, hvor kongeparret rider på et elefantlignede dyr, som kunstneren ikke er ret
fortrolig med, og er ved at få ram på et af 1400-tallets mere almindeligt vildsvin.
Foto N. P. Stilling, 1999.

I2

udfærdiget. Godset i Birkerød blev derimod helt eller snarere delvist fra
solgt, idet navnet Birkerød optræder første gang i det skri ftlige kildema
teriale i r 307 og r 3 08 i forbindelse med henholdsvis adelsfruen Cecilie
Lilles testamente og en gave fra ridderen Jacob Olufsen til Æbelholt Klo
ster. Den sidste gave var åbenbart omstridt, eftersom kong ETik Menved
den 8. september 1 3 08 frafal dt sine krav på den afdøde Jacob Olufsens
gods i Birkerød.
Under hanen

Ved reformationen 1 5 3 6 kom alt kirkegods under kronen. Dermed blev
hele Søllerød Sogn til krongods admin istreret fra Københavns S lot. Stør
stedelen af Birkerød Sogn lå al lerede til kronen som en del af det fra
Hørsholm Slot administrerede gods. Efter svenskekrigene i slutningen a f
r 65 o'erne oprettedes de kongelige mønstergårde på Frederiksdal og
Dronninggård i r 66 r . H erefter blev Søl lerød lagt under Dronninggård,
mens B irkerød fortsat tilhørte Hørsholm gods.
To stednavne i grænselandet mellem de to amter skil ler sig lidt ud fra
de mange rydningsbyer: Sandbj erg og Gøngehuse. Det første fortæller
noget om livsvil kårene på egnens ufrugtbare og kuperede sandjorder.
Betydningen af navnet på nabobebyggelsen, Gøngehusene, er omdisku
teret. Sandbjerg Damhuse kaldtes stedet også, og det har forledt til den
Udsigt mod Gønge- antagelse, at det var den »gyngende« mosejord, der har givet stedet sit
huse fra Høje Sand- usædvanlige navn . Der er dog a l mulig grund til at holde fast ved den
bjerg omkring 1 9 1 0. oprindelige tolkning, nemlig at stednavnet henviser til de indvandrede
(By)

Udsigt fra Frederiksborg Kongevej mellem Holte og Birkerød over Furesøen,
1833.
Maleri af C . W. Eckersberg ( 1 783- 1 8 5 3), Statens Museum for Kunst.

L andboreformerne

gønge r fra G ønge He rre d i Skåne . A lt så fo lk de r ikke ønske de at unde r
kaste sig det nye sve nske st yre efte r Skån e s ove rgan g t il Sve rige i 1 65 8 .
Typisk nok ble v disse indvandre re he nvist t il om rådets dårl igste j orde r,
sandjorden i ove rdre vslandet me llem de t o sogne . Hist orie n ge nt og sig i
øvrigt r no år se ne re i forbinde l se m e d landbore fo rme rne, h vor m an pla
ce re de husm ænde ne fra Ø ve rød, Holte og Trørød i det sande de ove r
dre vsland, me ns bønde rne fi k de be dste j orde r omkr ing landsbyerne .
Såle de s skabte vore højt be sungne landborefo rm e r ikke bl ot et st ærkt
dansk landbrug, me n også et klasse de lt sam fund, hvor bønde rne ople ve de
vækst og frem gang, me ns h usm ands- og dagleje rklasse n prolet arise re de s
i første h alvde l af 1 800 -t allet .
M e d landborefo rme rne i slut nin ge n af 1700 -t allet ble v k rongodset
privatise ret . Det skete for Sølle røds ve dkomme nde i 1 766 . Me d udskift
ninge n og udf lytninge n af landsbye rne s gårde i kølvandet på sel vejet op-

Rudemarken, vest for Ruclersdal Kro, høstes. Detalje fra vægstykke i Håndvær
kerforeni ngen malet af Erik Pauelsen, r 786.

Rudestald

stod den landskabsstruktur, vi endnu i dag kender og mere eller mindre
ubevidst tager udgangspunkt i, når det gælder byplanlægning, vejanlæg
og bebyggelse.
Ved valget af et nyt fælles kommunenavn for de to kommuner er det
oplagt at pege på stednavnet Rude . Det sammenfatter historien om to
kommuner, der historisk er præget af rydningsbyer. Rude betyder som
nævnt rydning. D ertil kommer, at Rude ligger ved den vigtigste »livsli
nie« mellem Søllerød og Birkerød: Kongevejen. Endelig var det her, at
man efter Kongevejens a nlæggelse i 1 764- 1 767 anlagde Rudestald til
kongens skifteheste, de såkaldte relaisheste, der blev opstaldet her midt
vejs mellem residensstaden København og de kongelige slotte i Nordsjæl
l and. At Rudestal , som den blev skrevet på de ældste kort uden et »cl« til
slut, ved en misforståelse blev germaniseret til det tyske ord for dal (thai):
Rudersdal , skal man ikke lade sig forstyrre af.

Eftersom alt det foregående nedstammer fra Ruder Konge, og Rude
ligger ved Kongevejen, var det måske ikke så tosset igen at tale om Ruder
konge Kommune frem for det lidt mindre ambitiøse, men nu vedtagne
navn: Rudersdal Kommune, men sådan er der som bekendt så meget, og
det vigtigste er trods alt, at man i fremtiden opnår en velfungerende stor
kommune.

K I LD E M AT E R I A L E :

Danmarks Riges Breve I I 86, 1192 og 1 1 98 + 1 307 og 1 308.
Roskildebispens jordebog.
Kristian Hald: Vore Stednavne, 1 950.
Bent J ørgensen: Dansk stednavneleksikon. Øerne øst for Storebælt, 1 98 1
Niels Peter Stilling: Fra stald til kro - fra bakke til dal. Rudersdal og Kongevejen.
Søllerødbogen 1 996, s. 7-5 1 .
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Elleslettegård
Af Werner Nielsen

Werner Nielsen, f 192 5 , blev født i Nyvang v ed Trørød aff0 Tæld1·eparret Char
lotte og LauTits Ni elsen. Opv okset i et gartnerhj em blev han også selv gartner og
landmand og købte i I 95 5 Langagergård i Ka rlebo. Werner Nielsen er stærkt
knyttet til T r ørødegnens gårde, specielt Elleslettegård, som hans oldefar O leJen
sen drevfrem til en af egnens bedste i anden halv del af I Sa o-tallet. O leJensen er
hov edpersonen i denne artikel. Gennem sin opv ækst og fa111ilie harf0 1fatte1·en et
intimt kendskab til bondemilj øet i konmmnen, inden den helt og holdent blev
forstad. Wern e r Nielsen har siden r996 deltaget i Museets »Proj ektgrup pe« med
henblik på atf0 11 ælle eTindTingeTfra nu helt forsv undne hv erdage på Trørøds
gårde og har således i Søllerø dh ogen 2 0 0 2 ski-ev et om sine bedsteforældre Marie
og O le Nielsens liv i S111 idstrn p og Maglemosen.
Elleslettegård
fly tter ud til Holte
Mose

Ved udskiftningen, der i Trørødområdet fandt sted allerede i 1 77 1 , blev
det store overdrevsområde »Holte Mose«, der var en forlængelse af
Maglernosen mod vest, delt mellem de omliggende landsbyer. Trørød fik
også sin part, og efter branden i Trørød 1 78 1 , hvor fi re gårde brændte,
skete en vis udflytning hertil fra Trørøds bymidte. En af udflytterne var
Børge Nielsen, som fik et om råde i overdrevet, hvorpå det tidligere skov
fogedsted »Elle-SletteHuset« lå. Heraf tog gården navnet Elleslettegård.
Ved matrikuleringen, som fandt sted i 1 8 1 0, fik Elleslettegård matrikel
nummer 8, og jorderne omfattede hovedparcellen med bygningerne
nordvest for landsbyen Trørød (på 1 9 ha) og et moseområde ved Caroline
Mathilde-stien (på 2,4 ha). Børge Nielsen var en broder til Hans Nielsen,
som ejede »Fogedgården« matr. 4 af Søllerød. Efter få år døde Børge
Nielsen kun 5 2 år gammel. Hans tyve år yngre enke giftede sig kort efter
med en jævnaldrende mand Jacob Adamsen. Men efter en løbskkørsel i
1 794 døde også han.
Så gik der ca. fem år, hvor det er uvist, hvad der skete med gården. Men
i 1 799 oplyser skødeprotokollen, at gården, der senere fik matrikelnum
mer 8 af Trørød, blev overdraget af en avlsforvalter P. Andersen til gård
mand Jens O lsen (handelen er tinglyst 24. februar 1 800). Jens Olsen, som
var født i 1 747, var ugift. Fynbo var han, og nu 5 3 år gammel. En kone

Ole Jensen bliver
født

måtte han have, og det blev den 18-årige Gunild Saxe født i 17 8 2 , fra
Langagergård i Trørød. Hun var lille, mørk i løden, temperamentsfuld,
bestemmende, og vidste hvad hun ville.
I 1803 fødte Gunild en søn Ole Jensen og nogle år senere en datter, der
i en sen alder blev gift med mølleren i Tipperup ved Humlebæk. Da søn
nen Ole skulle i skole, var den nærmeste Trørød Skole, men der lærte man
ikke noget, så efter nogle år blev han sat i en københavnsk skole. Det var
dog for dyrt mente Gunild, så den sidste rid af sin skolegang gik han i
Trørød skole. Men det var i skolen i København, han lærte noget, har han
som voksen fortalt. Dette kan vi også se ved at læse hans håndskrevne
»Chifferbog« tilsat »fornøden Huus Regning« fra 1 8 15 . Han var en ual
mindelig velbegavet og intelligent dreng, og såvel hans regnestykker som
hans nydelige håndskrift viste allerede dengang, at her var et ungt menDen stråtækte Elleslettegård set fra vest i retning mod Vedbæk. I baggrunden ses
de første huse i nybyggerbebyggelsen Nyvang. Det ensomme piletræ i billedet
cenrtum spillede en vis rolle under det engelske angreb 1 807 (Se nedenfor, s. 20).
Foto fra begyndelsen af 1900-tallet.
Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum (By).
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TRØRØD 8Y EJERLAV
2 Lindevangen
3 Langag_ergård
4- Krogh<5Lmgård
Trø�ard

s

6 D_yr�-/Kypersf1:aen
7 Mal.te-/Mal.k� (f86"1-)
8 EL/eslel:/:,egåid

9 Ellemosegåfd

10 Fabri{luer lJæwsen., .strandm

11 Kirsebærlunden,

0

½

I ½ km

Kort over Trorød Ejerlav 1 8 I O. Fordelingen af jorden i ejerlavet ved matrikule
ringen 1 8 1 0. Hver gård fik sit nummer. Gårdene inde i l andsbyen, Lindevangen,
Langagergård, Krogholmgård, Trorodgård og Dyrlægegården, fik de laveste
numre. Kun fire gårde var udflyttet af landsbyen: Nlaltegård, Elleslettegård, El
lemosegård og Kirsebærlunden. De to sidstnævnte ejendommes jordtilliggende
var oprindeligt så lille, at de ikke var for egentlige gårde at regne. Næsten alle
gårde fik en stamparcel med bygningerne og en parcel i ejerlavets yderområder.
I yderområderne kunne man ofte hente torv. Nabolandsbyerne fik også parceller
her (NÆ=Nærum, HO=Holte, HØ=Hørsholm)
Udsnit af kort tegnet af Jens Johansen : »Fra seks landsbyer til syv bydele«, 1988.

n eske, der k un n e og vi lle n å langt. M en hv erdagen va r streng for O le, fo r
han s fa r v ar hel t o ppe i tressern e, da d reng en va r ti år, hv orfo r han ti dligt
må tte m ed i sta ld og m a rk fo r a t hj ælpe.

Ka mp mod røvern e

Englændern e p å
besøg

O le Kollerød
p lanlægger røveri

Som ga ns ke u ng gik h a n i ga ng me d at fæ lde træe r, dræ ne og me rgle ,
se lv om fa de re n ikke va r ne m at ove rta le t il at indfø re nye met ode r i s it
la ndb ru g. Trods fo ræ ldre nes modsta nd b ygge de O le Je nse n e n ny sta ld i
182 5 , ru mme lig og s olid. Pe nge ne b le v s ka ffet ve d sa lg af ka rtofl e r, t ørv
og ha lm, s om ha n b la ndt a ndet s olgte i Købe nha vn. Kø ret ure ne t il b ye n
me d a fgrøde rne fore gik ove r G øngehuse ne , vide re t il K onge veje n og a d
de nne ind t il b ye n. Det meste b le v s olgt på Ha lmt orvet , me n ha n ha vde
ogs å ku nde r a ndre ste de r.
P å hje mveje n, de r ofte s kete efte r mørkets fre mb ru d, va r ha n fle re
ga nge u dsat fo r ove rfa ld. Det s kete gerne i Ru des kov omkr ing Age rs ø.
Nogle a f røve rne fors øgte at sta ndse heste ne , me ns a ndre kra vle de op på
vogne n. Så va r det godt at væ re t o på vogne n, e n t il at pis ke på heste ne og
e n t il at b ru ge pis k på de m, de r fo rs øgte at komme op. Det be dste va r at
følges me d a ndre. Det væ rste O le Je nse n va r u de fo r, va r e n mørk aften,
h vor et reb va r t rukket tvæ rs ove r K onge veje n. Heste ne sta ndse de , så de r
b le v et re gulæ rt s la gs mål.
Sk råt ove r fo r E lles lette gård lå i s in t id e n e ng me d et ga mme lt hu lt
piletræ . P ilet ræet va r fre det . Sa gnet fortæ lle r, at h e r på e nge n sa d Gw1 ild
Saxe og ma lke de , da e nglæ nde rne efte r la ndga nge n ve d Ve dbæ k 1807
kom ma rch e re nde . Gu nild s mutte de ind i piletræet , og he rfra ku nne hu n
se , at e nglæ nde rne va r inde på gårde n. Men min mormor Ma rie Nie lse n
(fø dt på E lles lette gård) sa gde , a t det passe de ik ke. De n, de r ge mte s ig i
piletræet , va r e n h yrde dre ng, og det va r ham, de r s å E nglæ nde rne i nde på
gårde n. P ilet ræet b le v de r værnet om, og det fors va ndt fø rst, da E lle 
s lette gårds vej b le v a nla gt i 193 9 .
O ve r for E lles lette gård gik de r e n ma rk vej ne d til nab ogårde n mod s yd,
E lle mose gård. M in mor ha r forta lt mig, og he ndes mode r ha r fo rta lt he nde
og s åda n fle re le d t ilbage , at i e n pe riode omk ring 1830 eje des E lle mose
gård af en e nke . En mørk efte rårsafte n kom to af la nde veje ns væ rste »rid
de re « ind og fi k lov t il at ove rnatte. De satte s ig i b orgestue n, h vor de
pla nla gde et røve ri u de n at opda ge , at de r i de n a nde n e nde af stue n lå e n
ga mme l ma nd, de r ogs å va r kommet ind fra veje n. Da de t o opda ge de de n
ga mle , ville de s lå ha m ihje l. Me n e nke n gik i fo rb øn fo r ha m, ha n va r døv
og ga mme l og fi k s å lov at b live ligge nde. Me n næste da g gik de n ga mle t il
Ole Pedersen Kollerød (1802- 1 840) var en subsistensløs landarbejder, der begik
et rovmord i Nymølle og blev henrettet for sin udåd. Han skrev og tegnede en
usædvanlig beretning om sit liv. Her er han tegnet efter sin anholdelse af P. Gem
zøe 183 7 .
Efter bogen »Ole Pedersen Kollerød«, 1 9 78.
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P iletræet som en hyrde
dreng gemte sig i i 1 807.
Det stod på marken med
den lille sø sydvest for
Elleslettegård. Det for
svandt ved anlæggelsen af
Elleslettegårdsvej - en af
Hørsholmmotorvejens
tilkørselsveje, anlagt 1 93 9.
Foto fra Holte Juleblad
1 93 4·

Nyt stuehus

herredsfogeden, og han fik de to farende svende anholdt. Den ene af røver
ne var Ole Kollerød, en af de sidste, der blev halshugget her i landet, i 1 840,
efter at han havde myrdet en kusk i Nymølle ved Mølleåen.
Efter sin fars død i 1 8 2 9 trodsede Ole Jensen sin moder, idet han byg
gede et nyt stuehus. Sammen med to medhjælpere og en tømrer gik han
i gang. Han købte træer fra skoven til tømmer, billige brædder købte han
i Sverige, der blev losset ind fra Sundet skråt over for hotellet, hvor han
havde et bådehus. Med en snedker fra Skodsborg blev der sluttet akkord
om tolv fag vinduer samt to glasdøre. Det blev opført i bindingsværk med
ler i tavlene. Tagdækningen var af egen avl, langhalm som han selv havde
skåret. Huset kostede 3 5 8 rigsdaler i rede penge. Ole Jensen udtalte sene
re, at med det byggeri begyndte han at værdsætte sig selv.
Ole Jensen var en flittig mand, år efter år blev velstanden på Elleslet
tegård større og større, men ægteskab turde han ikke tænke på. En kone
ville han ikke byde at være under samme tag som hans moder.
2 I

Ole Jensen
gifter sig

Fryden/und
Teglværk

Endelig i 1 848 døde moderen, Gunild Saxe, 66 år gammel. Næppe var
hun begravet, før Ole, der nu var 48 år, friede til og giftede sig med den
2 6-årige Adolphine Eleonore Carlsen født den 9. januar 1 8 2 2 i Nyborg. Hun
var datter af købmand Hans Carlsen og hustru Karen Hansdatter.
Adolphines forældre døde, da hun var to år, derefter kom hun i pleje hos
en velhavende apotekerdatter fra Nyborg, Charlotte Gertrudine Riejfesthal
( 1 800- 1 8 7 5). Da Charlotte Rieffesthal i 1 844 købte Frydenlund slot,
fulgte den da 2 2 -årige Adolphine med. Hun havde fået en god og omhyg
gelig opdragelse. Blandt andet blev hun sendt på forskellige herregårde,
hvor hun for eksempel lærte mejeri på Bjørnemosegård ved Svendborg.
Så det var en dygtig kone, der flyttede ind på Elleslettegård. I nden ægte
skabet blev der lagt trægulve i stuehuset, og det var der ikke mange gårde,
der havde på det tidspunkt.
Ægteskabet med Adolphine og ægteparrets færden på det fornemme
Frydenlundførte til, at han også kom til at bestyre landbruget på Fryden
lund, hvilket Elleslettegårdens anseelse ikke blev mindre af. I 1 8 5 2 etab
lerede han så småt F rydenlund Teglværk i samarbejde med Charlotte
Rieffestahl. Den ide var Ole Jensens. Han skulle bruge sten til sin gård og
sparsommelig, som han var, mente han, at dem kunne man selv lave; men
ler havde han ikke selv, så efter en samtale med Charlotte Rieffesthal på
F rydenlund sagde hun: »Er der ler på min jord, så lad os lave et teglværk
sammen og deles om overskuddet«. Ler var der nok af, men Ole Jensen
begyndte i det små med et mindre teglværk, bestående a f et maskinhus
med en høj skorsten, en aflang brændeovn, nogle tørrelader og en lergrav,

Frue P lads med
Domkirkens kor til
venstre og Metro
politanskolen til
højre. I midten gav
len af Universitets
biblioteket i Fiol
stræde.
Foto Jens Johansen,
9. marts 2 000.
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hvorfra l e ret blev trukket op med hestekraft. Desuden blev der bygget
bol iger til teglbrændere, pottemagere, og maskinpassere.
Effektiv som Ole J ensen va r, fik han hurtigt sat en produktion i gang af
mursten i forske l lige størrelser, brøndsten, drænrør og tagtegl . Driften af
teglværket gav a l lerede det første år overskud. Det b lev anvendt til udvi
delse året efter. I 1 8 5 5 fik teglværket en kæmpeordre fra professor Her
holdt på 400.000 sten, en mængde formsten efter 2 2 forskellige tegnin
ger, til opførelse af det nye un iversitetsbibl iotek i Fiolstræde i Køben
havn. Dette krævede nye maskiner af alle sl ags og gav en masse arbejde de
næste to-tre år. Senere fulgte l everinger af munkesten til genopbygnin
gen af Frederiksborg Slot, der nedbrændte i 1 8 5 9 og til mange nye byg
ninger i København. Det var gode år for teglværkerne, ikke mindst for
Frydenlund.

Universitetsbibl io
tekets facade mod
Krystalgade. Alene
gavlenes murværk
fordrede et stort an
tal forskellige sten.
Efter »Danske Arki
teknirstrømninger
1 8 50-1 950«,
side 1 06.

Frydenlund Teglværk, aharel (20 x 14 cm) af Jenny S. Meyer ( 1 866- 1 9 2 7), ca. 1 895.
Søllerød Museum.

IJllli 1111111ed 1 867 blev de1· i F1yde11/uud teglv,erk solgt:
80.000
2 5 .000
1 4.000
7.000
3 . 3 70
1 . 500
1 -400

mursten n r.
mursten n r.
m ursten n r.
mursten n r.
bronclsten
dræn ror
tagsten

1.
2.
3.
5.

a I I rbcl. pr. ! 000
a IO rbcl . pr. ! 000
a 9 rbcl. pr. 1 000
a 6 rbcl. pr. 1 000
a 1 6 rbcl. pr. 1 000
r , 5 -4 tommer

a 2 5 rbcl. pr. 1 000

880
2 50
1 26
42
48
30
37

rbcl.
rbcl.
rbcl.
rbcl.
rbcl.
rbcl.
rbcl.

I alt
Lobencle betali nger fra faste murermestre

r .4 1 3 rbcl.
2 .000 rbcl.

I alt

3 .4 1 3 rbcl.

Rbd. = rigsbr111kdale1: Produkt/011 afsten i den11e måned

r 50.000 sten

Teglværksproduktionen blev solgt over et område fra København over
Hillerød til Helsingør og ned langs kysten. En del kunder hentede selv
deres sten. Men Ole Jensen havde også sine egne folk og køretøjer til at
køre ud med varerne. Kørsel til Ryesgade i København kostede f.eks. 5
rbd. pr. 1 .000 sten. Teglværket havde mange kendte kunder. Kongen, som
Ole Jensen skriver, til Frederiksborg og Skodsborg slot. Drewsen på
»Strandmøllen«, Da nneskjold fra »Enrum«, Georg Wulff fra Tårbæk,
Statsråd Carø fra Ordrup, »Frydenlund«, »Aggershvile«, Grøn fra » Ro
lighed« samt mange andre. Også kendte naboer var kunder, Peder Cri
stoffersen »Lindevangen«, I-Ians Jensen »Dyrlægegården« og Jens Jør
gensen » Krogholmgård« samt Niels Jørgensen »Smidstrup«.
Efter et længere studieophold hos Kahler i Næstved påbegyndte Ole
Jensen en ret betydelig produktion af krukker, kander og fliser. Det mest
specielle blev produktionen af formsten, og på den store Nordiske Indu
stri- og Konstudstilling i København 1 8 72 vakte 50 par Frydenlund
formsten efter 5 0 forskellige tegninger stor opmærksomhed.

O pkøb afjm·d

På Elleslettegård gik det stadig Fremad. Ole Jensen købte nye jordarealer,
24 tønder land sammen med Cha rlotte Rieffestahl i Maglemosen , til en
pris af 1 30 rigsdaler. Jorden havde tilhørt Nærumgård. I-Ian lagde sin del
ind u nder gården. Jorden lå på begge sider af Mathildevej (Kulmileen
gen), hvor der nu er gartneri, og resten af jorden ligger bag Magleholm,
øst for Mathildevejen.
Desuden købte Ole Jensen den fiskerige Giesesø ved Rundforbi (nuv.
Kratmosen) samtidig købte Charlotte Rieffestahl den lidt nordligere Svi
nesø. I 1 864 købte de sammen en grund på Strandvejen, mellem Larsens
vej og Gøngehusvej (matr.nre. 2g og 2 m), samt endnu en grund på den
anden side af Strandvejen overfor hotellet (matr.nr. 2 a), men få år efter
25

Jens Olsen (1747-1829)
g.m.
Gunild Saxe (1782-1848)

Ole Jensen (1 803-1892)
1848 g.m.
Adolphne (1822-1912)

Karen Margrethe

(1852-1911)
1885 g.m.
Ole Jensen
(1852-1 904)
(Krogholmgård)

Eleonora

(1853-1925)
g.m.
Jorgen Jensen
(1847-1915)
(Usserod)

,\1arie
(1856-193J)
1875 g.m.
Ole Nielsen
(1 849-1923)
(Smidstrup)

Charlotte
(1892-1982)

1915 g.m.
Laurits Nielsen

Charlotte Dorthea

(1857-1880)

Rigmor

(1897-1979)

Emilie

(1861-1940)
1877 g.m.
Christian Olsen
(1856-1913)
(Donse)

Caroline

(1863-1950)
1896 g.m.

Rasmus Vinthcr

(Svendborg)

Jens Christian

(1866-1936)
1896 g.m.

Kirstine Larsen

(

-1918)

Ellen
Edith
(1891-1946)
191o g.m.

Wilhelm

(1890-1981)

\Verner (f. 192 5)

»Elleslettegårds beboere gennem ca. 2 5 0 år«. Skematisk oversigt.
Se også slægtstavle i Gunnar Sandfeld: »Søllerød - som det var engang«,
bind 4, 1 976, side 2 50.
blev det delt imellem dem. På grunden overfor hotellet havde Ole Jensen
i mange år et bådehus. Senere, i 1 890, byggede svigersønnen Jørgen Jen
sen sig et hus på stedet. I Femsølyng i Høsterkøb havde Ole Jensen også
lejet en del jord, hvor der blev avlet hø til den store kreaturbesætning.
I ægteskabet med Adolphine gik det godt, og hurtigt blev det til syv børn:
Ka re n Ma rgre the f. 1 8 5 2 , gift 1 885 med Ole Jensen Krogholmgård i Trø
rød. Død 1 9 1 1
E le onore f. 1 8 5 3 , gift med Jørgen Jensen Krogholmgård, død 192 5 .
Ma rie f . 1856, gift 1 8 7 5 med Ole Nielsen, Smidstrup, død 1 9 3 3 .
Charlotte D orthea f. 1 8 5 7, død 1 880.
Emilie f. 1 86 1 , gift 1 87 7 med Christian Olsen, Donse. Død 1 940.
Caroline f. 1 863 , gift 1 896 med restauratør Rasmus Vinther, Christians
minde ved Svendborg. Død 1 950.
Jens Christian f. 1 866, gift 1 890 med Kirstine Larsen, Kajerød. Død 1 9 3 6.
Børne ne s skolegang

Børnene gik de første par år i skole hos søstrene Adrian i Jægerhuset på
Mathildevej ved Frydenlund. Herefter blev de sendt i privat skole i Vedbæk,
Frøken Asmussens Institut, der lå ved Ti:ørødvejens udmw1ding på Strand
vejen. Senere blev skolen flyttet hen på Miramare, det tidligere toldsted.

Adolphine med sine børn foran Elleslettegård 1 868: Bagest står Margrethe (f.
1 85 2 ) . I midten fra venstre: Marie (f. 1 856), Adolphine med Jens Christian (f.
1 866) på skødet, Charlotte (f. 1 85 7) og Emilie (f. 1 86 1 ) . Forrest Eleonora (f.
1 85 3 ) og Caroline (f. 1 863). (By)

Børnene lærte, foruden de almindelige skolekundskaber, tysk og en
gelsk. Med den gode skole, deres baggrund, gode opdragelse og manerer,
skilte de sig ud fra andre børn og unge på egnen. Men det var ikke skole
det hele, i hverdagen måtte de hjælpe til, trods piger og karle på gården.
Særlig i høhøsten måtte de hjælpe med. Min mormor fortalte, at de blandt
andet blev sendt til Femsølyng i Høsterkøb for at hjælpe til med høhø
sten. Frokostretten var ærtegrød og hjemmelavet øl. Hjemmelivet var
dog ikke kedeligt for børnene. Der var karle og piger at snakke med, flere
af dem var svenske. Børnene spillede komedie og skrev digte i lommebø
ger. Et digt af en 1 6-årig veninde h andlede om Søllerød kirkegård og
lyder således :

D igt om Søllerød
Kirkegård

Hvor Bøgeskoven hældei; sig ned mod Søens bred
Og Bakkeskr,enten skraaner helt tæt mod Vejen ned
Hvor som i små Ten·asser der rart er dannet til
Der driver liv med Døden, et såre sælsomt Spil
Foroven knejser Taarnet, med Kirken højt mod Sky
Forneden ligger halv skjult i Skov den lille By
og Storken bygger Rede, på Kirketårnet Kjæk
hvor er vel den, der nænner den Fugl atjage væk
Hvis ikke Blomster skjulte, det sælsom kjække Spil
som Livet her med Døden, at lege synes vil
hvis ikke B lomster dækked, den sære Trappesti
man kun med mørke Tanke1; gik Søllerød forbi
Men nu hvor Gøg og B lomster, sig lige kærligt sno
om Kirken og om Granen, og om de Dødes Bo
så k,erligt synes somme nu rækker Synet kun
I al vor Glæde, Vemod, en lille stakket Stund
Lidt Vemod kan det række, men dog en yndig Ro
Der er så smukt og stille, i disse Dødes Bo
Det er sorn Himmelstigen, man føler at de fik
I bytte for det Fodtrin de ned af Ti·appen gik
Det er en sælsom Ti·appe, den minder ganske lidt
om Stigen op til Himlen, hvorom vi talte lidt
her hersker Rangen ikke, her tælles Ti·inet ej
den laveste kom øverst, måske på denne vej
Det ene Trin blev smykket maaske med Monument
Måske af sjældne Blomster, til det er blevet sendt
Det andet danner Højen vist kun afJorden graa
Men højere på Trappen, jeg tror at dette laa
Der må der kunde saves, når Dagen den er endt
Smuk er den simple Gravhøj og den med Monument
Smuk er den, som det Minde er venlig for os staar
Om Søllerød er stille, og dets Kirkegaard
Elleslettegaard I 8 65

Ved Søllerød kirke
gårdsmur 1 857.
Maleri af Andreas
Juuel ( 1 8 r 6- r 888).
Søllerød Museum.

Også andre har skrevet i pigernes lommebøger, f.eks. Frants Wedel,
sognepræst i Søllerød 1 863-97:
Armd over Armder kom ned fi·a det Høje
Sand som med Fader og Søn e1· en Gave
Kom vore I-tjener tilsammen at Føje
Kom at berede den himmelske Fred
Fmnts Wedel
Den som elske Gud
Maa alting tjene til det Bedste
Søllerød Kirke 2 . Oktobe1· 1 870 I frants Wedel

Børnene bliver
inviteret ud

Pigerne blev også inviteret ud. Til private baller på de større gårde, ikke
blot de nærmeste, men også de kendte gårde ved Hørsholm, Agilte, St.
Hvedehave, Havegård o.a. Selskabeligheden var særlig omfattende til jul,
påske og pinse. Om vinteren, hvis der lå sne, blev de kørt i kane, ellers i

åben eller lukket karet. Her lærte de andre unge at kende, og tiden gik
med leg og dans, indtil de blev hentet til aftalt tid. De korn også på Ho
tellet i Vedbæk. Her var de på hjemmebane, da de voksne, der mødtes her,
var nære venner. Spadsereture rundede gerne Trørød, hvor de havde fa
milie og venner. Det skete sommetider, at de kongelige fra Sorgenfri korn
kørende, og så blev der nikket og nejet.
Ole Jensens
gøremål

Ole Jensen havde og fik mange gøremål. Gården skulde passes, forpagt
ningen af Frydenlunds jorder tog også sin tid, teglværket voksede år for
år, og det var efterhånden store ordrer, der skulde leveres. Det kneb for
Ole Jensen at passe sine offentlige hverv. For det meste gik han til fods,
når han skulde møde som medlem af sogneforstanderskabet i Søllerød
( 185 1- 185 3), eller som distriktsforstander for Vedbæk ( 1 8 5 0- 1 8 5 3 ),
skoleforstander, medlem af komite til Vedbækbroens (dampskibsbroen)
istandsættelse (fra 185 1 ), vandsynsmand ( 1849 - 18 5 3 samt I 860- r 866),
voldgiftsmand ved af:løsning af husmænds pligtarbejde ( 18 5 0- 1856 samt

Ole Jensen ( r 803 - r 892), omkring 70 år gammel .
Foto optaget hos e n københavnsk fotograf om
kring 1 87 5 .
Foto i privateje.

Adolphine Jensen ( 1 8 2 2 - 1 9 1 2 ), ca . S o år gammel,
fotogra feret af Asta Lichtenberg Madsen i Kyst
Atelieret i Vedbæk omkring 1 902 .
Foto i privateje.

Elleslettegård set
fra sydøst, Foto ca.
1 9 2 0 . (By)

O leJensen slutter
med Te glvterket

Dagligliv på
Elleslettegård

r 863- r 866), stiller af distriktsheste ( 1 863), medlem af kommission til
oprettelse af en tvangsarbejds- og forsørgelsesanstalt i Søllerød (fra
r 868). Det blev for meget, så lidt efter lidt bad han sig frigjort for de
offen tlige hverv.
Samarbejdet mellem Charlotte Rieffestahl og Ole Jensen om Fryden
lund teglværk sluttede i r 8 7 2 . Da regnskabet blev gjort op i r 87 5, blev der
et udbytte til Ole Jensen på 2 .008 rbd. Charlotte Rieffestahl døde samme
år og blev begravet i Søllerød. Ole Jensen var nu, i 1 8 7 3 , 70 år, men gik
ikke på aftægt. Gården blev drevet videre, og han førte regnskab med hver
en skilling og efter 1 8 75 (da møntsystemet blev lagt om fra daler til kro
ner) hver en øre.
Elleslettegård blev dyrket som et rigtigt landbrug med køer, svin, korn,
hø og kartofler, og som den første på egnen roer, som han såede tæt,
hvorefter han solgte de overskydende planter til naboerne. Hø var en stor
del af foderet. Derfor behøvede han alle de engarealer, som han havde
købt og lejet. De første år havde de et lille mejeri på gården, da Adolphine
havde lært faget, inden hun blev gift. De fremstillede produkter blev solgt
på Strandvejen og indefter mod byen. Efter nogle år sendte de hver anden
dag mælk og fløde til Tårbæk. Af Ole Jensens regnskaber kan gengives en
del priser på varer og tjenester på den tid. Arbejdslønnen i r 888 var for en
daglejer 1 kr. om dagen. En karl eller en pige fik for vinterhalvåret 3 5 kr

Kort over Trørødegnen omkring 1 900.
Dette er en stor del af Ole Jensens verden . Hans jord er vist med raster. Nordvest
for landsbyen Trørød ligger bygningerne på hovedlodden (på 1 9 ha) forbundet
med Trørød med Krogholmgårdsvej-Gøngehusvej (som de kaldes nu). Øst for
Trørød ses Frydenlund, og syd herfor ses teglværket (»Tglv«). Banen (med sta
tion) er Lyngby-Nærum-Vedbæk-banen, anlagt 1 900.
Udsnit af »Specialkort Søllerød-Rungsted« udsendt af Generalstabens Topogra
fiske Afdelin g 1 90 7 .
Søllerød Museum.

plus kost og logi . En rejse til Fyn, tur/retur kostede 1 5 kr. Et barnebarns
(Elisabeth) skolegang kostede Ole Jensen 3 kr hver anden måned. Køb af
5 pund smør kostede 4.50 kr, 5 liter petroleum kostede 18 øre, 5 liter øl
r kr, 2 lampeglas 50 øre, V2 pund kaffe 80 øre, løvetand (kaffeerstatning)
r o øre, køb af latrintabletter 1 6 kr. En tønde kartofler gav 5 kr. I I pund
ribs blev solgt for 1 , 1 6 kr, et læs hø for 7,26 kr, et kalveskind for 2 ,60 kr,
60 æg for 60 øre.Et læs gødning fra hotellet i Vedbæk, græsfrø til såning
i marken, 50 pund rødkløver, 5 pund hvidkløver samt 16 pund rajgræs
blev betalt med i alt 3 5 , 2 8 kr.

hidtcegteu af111,elkeprndukter i september 1 888 på Elleslettegåi·d var:
1 . 2 8 3 potter mælk 1 . klasse
a 1 2 ore pr. pot
= r 5 3 ,96 kr.
1 . 3 6 1 potter mælk
2 64 potter flade

2.

klasse

a 5 ore pr. pot
a 80 øre pr. pot

l ait

= 75,75 kr.
= 2 r r ,20 kr.
4+0, 9 1

(en pot knapt en liter)

kr.

Reg11skabså1·et for 1 888 balancerede fint på Elleslettegård
Indtægt
Udgi fter

6 . 7 1 7, 1 4 kr.
6 . 5 2 9,62 kr.

Overskud
Dertil kan man sige, at overskuddet kun er 2 ,87% af driftsinvesteringen
(udgifterne), men sådan tænkte en landmand nok ikke på det tidspunkt.

En af børnene dør

I 1 8 80 mistede Adolphine og Ole Jensen en af deres døtre (Charlotte
Rieffethals gudbarn) af en pest efter et besøg hos sin søster Eleonora på
Usserød Bryggeri. Pesten havde raset i det meste af Europa. Det blev
bekendtgjort ved følgende annonce :
Ave1·tisse111ent
At vor kjtere Datte1; Charlotte Dorthea Jensen, efter et koi-t men smertefuldt Sygeleje
er afgaaet ved døden Lørdag Aften den 1 7. Juli bekjendtgø1°es herved af hendes dybt
sø1gende Forælch ·e, Søskende og Svogre.
Paa Familiws vegne
rldolphi11e Jensen.
0. Jensen
Tiyggernd den 1 8.de Juli 1 880
Begravelsen finder sted 011sd11g den 1 1 .de Juli kl. 1 2 fm Sølle1·ød Kirke.

Det var hårdt for de to gamle mennesker, men trods dette og alderen,
førte Ole J ensen sin gård videre indtil r 890, hvor hans 24-årige søn Jens
blev gift med en gårdmandsdatter fra Kajerød, Kirstine Larsen. Kort efter
brylluppet mellem J(j rstine og J ens på Elleslettegård skrev Ole J ensen sit
testamente, hvor han samtidig overdrog sin gård til sønnenj ens, men ikke
uden bitterhed:
Til min Søn har jeg overdraget m in Gaard med Inventar, værdi i Gaarden,
indestående Penge nemlig
10 ooo kr.
Til min Datter Caroline
6 ooo kr.
Min Sons Arv
6 ooo kr.
Suma
2 2 ooo kr.
Samt Underlag (underhold) til mig og min Hustru på livstid. Efter de
tilstedeværendes Paavirkning, blev min søn Jens bedt om at overdrage

Testame ntet
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endnu 2/3 del af Jorden (matr. 2a) på Strandvejen i Vedbæk til min Sviger
søn Jørgen Jensen da han allerede her havde fået i/3 del til sin H us
Grund, mod at betale til hver af de tilstedeværende 5 Sostre 300 kr.
Overført 2 2 ooo kr. + 5 gange 300 = suma 2 3 500 kr.
Da min svigersøn J orgen Jensen ved at betænke sig, for at bygge på sin
egen, for lille Grund, Dagen efter oven anførte Overdragelse, tilbyder
min Son 5.000 kr. som Avance, for en vis Del. Dette afviser min Søn med
et Nej, synes haardt i mellem Søskende og det vil ikke forundre alle, at en
Fader bliver ilde berørt, når han horer sine Børn omfatte hverandre på en
saadan Maade.

O le Jensens død

Huset blev dog bygget kort efter og næsten ikke ændret, indtil det for få
år siden blev revet ned, da stranden skulle renoveres.
Januar 1 89 2 holdt Ole Jensen stadig regnskab for gården. I februar var
der kun få poster, blandt andet en løn på 5 kr til min mormor Marie for
sygepasning på gården. Den sidste post skrev han den 6. marts: garn r kr.

Kirstine Larsen, gård
mandsdatter fra Kajerød,
og Jens Christian Jensen
fra Elleslettegård som
forlovede i I 888.
Parret blev gift i 1890.
(By)
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Efter 44 års ægteskab med Adolphine fra Frydenlund døde Ole J ensen
den 30. marts I 892 89 år gam mel. Et godt og trygt ægteskab, hvor Adol
phine med stor dygtighed styrede gården og holdt sammen på børnene,
når hendes mand var ude i officielt ærinde, eller han passede sin virksom
hed i Fryden lun d. Hele familien var samlet ved Ole Jensens dødsleje på
Elleslettegård. Ved begravelsen den 5 . april 1 892 Fulgte et stort følge den
kendte og a fholdte mand til Søllerod J(j rkegård, hvor endnu flere vente
de. Han blev begravet nær kirken . Familiegravstedet er i dag fredet.

Den 87 år gamle
Ole Jensen ( 1 803 - r 892 )
fotograferet ved Elleslette
gård i I 890.
Foto i privateje.
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Dette salmevers blev sw1get i kirken ved begravelsen.
Lær rnig, o Skov, at visne glad
Sorn sent i Høst det gule blad.
Et bedre foraar kommer;
Der grønt rnit Træ skal herlig staae
Og sine dybe Rødder slaae
Evighedens Sonnnei'.

Ole Jensens begravelse kostede 2 96 kr.

Sønnen Jens ha r
overta get gården

Elleslettegårds
have, gjort klar til
fest, med fint klip
pede buske og
træer. Fotografi på
indbydelse til Jens
og Kirstines datter
Ellens bryllup med
Vilhelm Høg Han
sen, den 20. novem
ber 1920.
Privateje.

Der skete nu hurtigt forandringer på Elleslettegård. Jens Jensen startede
en vognmands- og entreprenørforretning, anlagde en grusgrav ned mod
Dronningeng, kørte renovationskørsel og havde en ret stor tørveproduk
tion. Samtidig solgte han Gissø bag Trørød. Det gik godt for Jens Jensen,
han tjente mange penge. I ægteskabet med Kirstine fik han to døtre Ellen
og Edith, som blev ført frem med god skole og opdragelse. Begge blev gift
med børsfolk, og der blev holdt kæmpeb ryllupper for dem på Elleslette
gård. Jens Jensens mor Adolphine måtte hurtigt forlade gården, da der
kom uoverensstemmelser mellem hende og svigerdatteren. Hun fik nu sit
faste hjem hos datteren Emilie i Donse, og herfra flyttede hun på skift
rundt til sine andre børn.

J ens Christian Jensen, ca. 55 år gammel,
omlu·ing 1 920.
Foto i privateje.

Adolphine dør

Gården bliver solgt
Skypumpen

Kirstine Jensen (f. Larsen), ca. 40 år gammel,
omlu-ing 1 9 1 0.
Foto i privateje.

Under et besøg i Vedbæk hos datteren Eleonora blev hun syg og døde
2 7. november 1 9 1 2. Børn og børnebørn vågede på skift over den 90 årige.
Jens Jensen førte sig frem, brugte mange penge, og tog ud og morede
sig. Driften af gård og forretning blev passet dårligere og dårligere. Æg
teskabet knirkede, og i 1 9 1 8 døde hans kone Kirstine. Han fik hurtigt en
husbestyrerinde, frøken Kristoffersen. Men han forandrede sig ikke.
Hver anden dag tog han toget til København (et bestemt tog om formid
dagen blev af de lokale i Vedbæk kaldt for Ellesletteekspressen), hvor han
holdt til i en beværtning på Vesterbro »Bræddehytten«, hvor der blev
serveret god mad, vin og hindelige bekendtskaber. Dette liv kunne økonomien ikke holde til, så efter en brand på gården i 1 9 2 9 blev den solgt på
auktion i 1 9 3 r . Jens Jensen flyttede herefter ned til sin søster Emilie på
Marievej r o i Vedbæk, hvor han døde i 1 93 6.
I 1 9 3 8 drev en skypumpe hen over Elleslettegård. Den kom fra bakkedraget mellem Sanddalene og Østerskov. Uden for Gammel Holte skole
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Jens Christian Jensen
nyder en øl - men her er
det vist i kke i »Brædde
hytten« på Vesterbro.
Foto i privateje.

stod jeg sammen med min klasse og skoleinspektør Aksel Jensen og så
dette naturdrama. Et uvejr med skyer i rødt og gult og mørkeblåt, med en
roterende kegle rettet ned mod jorden, der sugede alt hvad den magtede
op i luften. Da den nåede Elleslettegård så vi hønsehustaget blive suget op
, ELLEJLETT.i'(AANfJ "

Facader til den
nye Elleslettegård,
opført efter
branden 1929.
Søllerød
Kommunes
bygningsarkiv.

□
Æod V"f

Elleslettegård på
fre mm ede hæn der

og falde ned på en af længerne, hønsene blev spredt over et stort område,
nogle havnede helt i Trørød sammen med kornneg, da det var midt i
høsten. Skypumpen fortsatte mod Trørød, hvor den raserede Kurt Han
sens hus (skråt over for B ryggeriet), hvor alle teglene fløj af, men inden
den nåede Jægersborg Hegn, var den gået i opløsni ng.
Efter auktionen blev Elleslettegård overtaget af en ejendomshandler
Sally fra København. En ældre sparsommelig herre, der lejede en del af
stuehuset ud. Jorden blev passet af forpagter Johansen, der sammen med
sin søn Jørn drev et traditionelt landbrug med korn og køer. Efter Sallys
død i 1 946 overtog hans datter frøken Sally gården. Hun solgte den videre
til Van forefonden i 1 95 5 .
Fra a t være e n stille gård med ældre mennesker skiftede Elleslettegård
fuldstændig »ansigt« ved salget til Van førefonden. Fysisk og psykisk han
dicappede unge mellem r 7 og 30 år kunne her lære at arbejde med og
uden maskiner, lære at begå sig mellem andre mennesker, lære at leve og
tro på sig selv, og med forstander Arne Ptak er der i ngen tvivl om, at de
vil klare sig godt fremover og få et godt liv.
Elleslettegård ligger stadig i skønne omgivelser. Da jeg for nylig var på
besøg og stod og så ud af stuehusvinduet, her hvor slægten har levet på
godt og ondt i r 50 år, var det med stærke foleiser, at jeg gik ud derfra og
satte mig i bilen. Korte mod Gøngehusene ad vejen , der bugter sig med
sine mange vejtræer, næsten u forandret fra dengang Gunild Saxe flygtede
til H østerkøb efter englændernes landgang i Vedbæk i 1 807.

LI ODli I
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N utidens Elleslettegård, nu som revalideringscenter.
Efter postkort ca. 1 980.

K I L D E M ATE R I A L E :

Elleslettegård er omtalt flere steder i den lokale litteratur:
Den hule pil fra englændernes besøg omtales i »Holte Juleblad« 1 9 34, side 24, hvor
Hans Ellekilde fortæller om »Englændernes landgang i Vedbæk 1 807«.
Ole Jensen portrætteres i Gunnar Sandfeld: »Det kommunale styre i Søllerod 1 84 1 1 9 78«, bind 1 , side 140-143.
Om Elleslettegård fortæller Gunnar Sandfeld i »Søllerød som det var engang«, bind
4, side 70-74.
Om forfatterens bedsteforældres liv på egnen har han fortalt i en artikel i Søllerød
bogen 2002 .
I anledning af aflevering af arkivmateriale omtales Elleslettegård i beretning fra
Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune i Søllerødbogen 1997, side 1 35-r 36.

H. C. Andersen i Søllerød
1 864 og 1 865
Af Peter M. M. Christensen

I 2 005 fejre s Danmark s stoi-e nationaldigte r H. C. A nderse ns 200 -års dag ove r
hele ve rden. No tudig;u is e r vi også i Søllemd 111 ed til atfejre be give nheden. Inte t
e r de ifor me i·e naturligt e nd atf011ælle historien 0111 digte i-ens op hold på vore s e gn
udfra hans e gne dagbogsnotate r og bre ve til ve nn e r og bek e ndte.
F01fatte re n til de nne o i-tik e l er født i r 95 4 og er cand. mag. i historie og
e tnologi. Han er ansat v ed Søllerød Museum og ho r tidlige re sk re ve t artik lern e
»Sølle rød Kirk e«(1991) , »En musikalsk somme r i Sølle rød 1868 - Edvard
Grieg og Dm11no rk«(1 994) og »Ma tthias Moth - Embedsmand, heksedomme,;
lek sik ograf og landligg e r i Sølle rød« (I 9 97).
Den 2 . juli 1 864 stod Danmarks store nationaldigter H. C. Anderse n af
toget på den nye station i Holte. H er blev han standsmæssigt modtaget af
en vogn fra sin værtinde, Fru Ne e igarml på Olufshoj i Søllerød. '
I et brev til vennen Edvm-d Co/lin a fsendt allerede dagen efter ankom
sten, fortæller Andersen om turen og fru Neergaards landsted: » Ve ie n

Holte station 1864

he rud vm· ellers sm11k, foi-ste Gan g i·eist ej e gpao den Je rnbane; Frn Ne e igaards
Huus e i· lidet og grmnm lt, me n under To get e r en Mæn gde hygg e lige Gje ste væ
re lse r; j e g ho r e e t af de støru, det ligne r aldeles e n Kfl hy t. Hje rte ligt blevj e g
modtage t, inderlig v e lk omme n e i-J e g, d e t e 1· klart at forn e mme. «

Nordbanen va r blevet indviet mindre end en måned tidligere, den 8 .
juni 1 864, så det e r ikke så underligt, at det var første gang H . C. Andersen
rejste med banen. Holte station var bygget over samme skabelon som
Hellerup og Gentofte.' Den bestod af en ganske lille prunkløs stations
bygning i mørkegule sten med et halvfladt skifertag. Et vigespor gjorde
det muligt for to modsatkørende tog at passere hinanden. Der var ikke
megen trafik i 1 864. Stationen var ikke blevet opført, fordi der var et stort
behov for person- eller godstransport. Det var vandet i Vejlesø, der var
årsagen til stationen i Holte eller rettere: Det var de prægtige damploko
motivers behov for vandet, der motiverede stationen på dette øde sted.
H. C. Andersen befandt sig i Københ avn , da han fik invitation fra fru

Holte station 1 88 7. Der skete i kke meget omlu-ing banen i Holte de forste år efter
indvielsen. Den brede forperron, hvor de herskabel ige vogne kunne kore helt op
til toget, eksisterede til efter 1 900. Vognen på billedet er Hanne Nielsens fra
I-Iavarthigården i Øverød, men sceneriet har været det samme, da H . C. Andersen
blev hentet af fru Neergaards vogn i 1 864.
Byhistorisk Arkiv - Søllerød M useum (By)

Neergaard.l Invitationen kom belejligt. Andersen var i dårligt humør. I
november 1 86 3 var landet blevet kastet ud i en krig med Preussen, man
slet ikke var rustet til. Krigen gik dårligt, og beretningerne om tabene ved
fronten i Sønderjylland indløb til hovedstaden i en lind strøm. Rygterne
om fjendens fremrykning fik en stadig mere alarmerende klang efter tabet
af forsvarsværkerne ved Dybbøl den 1 8. april. En længere våbenhvile blev
effektueret den 1 2 . maj, mens parterne forhandlede i London, men den
udløb den 2 5. juni, uden at en ny a ftale var indgået. ➔ Pausen i kamphand
lingerne gav befolkningen lidt ånderum, men kunne ikke fjerne uroen for
fremtiden. Det var en uro, som snart viste sig velbegrundet. Onsdag den
2 9. juni 1 864 angreb fjenden de tilbagetrukne stillinger på Als. Samtidig
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Portrætfoto af H.C.
Andersen, optaget 1 86 5 ,
samme år som han for
anden gang besøgte
Søllerød. (By)

blev det klart, at Danmark ikke kunne vente h jælp fra England og Frank
rig. Den 1 . juli skriver H. C. Andersen i sin dagbog: »Gud har sluppet os,

v i narr e ham ikke;jeg grrrrei· og venter som Fa nge npaa sin Dødsdom . Jeg har m in
re ne lille Stue, hv or l, enge? L ev e ny de, det kort e M inut -forbi -fo rbi! - G ud har
slupp et m ig og os.1 - hv or erj egforladt, ingen Ve nnei; eensom m ed m ig selv, i m ig
selv og Dagene som kom me bliv e endnu v, effe, t il det ender- ender i Grav en!«.S
Det er i denne sindstilstand H . C. Andersen d e n 2 . juli tog toget til
Holte. I dagbogen skriver han om turen: »Hen v ed 3000 hav e v i mistet (80

Ve lkomsten i
Sø llerød

Officere1), klok ken halv 1 2 m ed Banetog til Holt e. I først e Classe sannnen m ed
Fru D occum der var uendeligt talende og hendes Sø ster Frø ken Bauditz «.
Velkomsten til Olufshøj var overdådig: » . . . Milde Øj ne ly ste, folkelige
Melodiei· klang derinde; hun hav de en Moden Sind fo r 111 ig som D igter og
Menneske. Det var en heel Fest, daj eg ko111 . D en lille Hav e bely stes af Blus og
bro gede Lam per; man kj,elede v elfor den Hjertesy ge, ogjeg hav de det saa godt.
En elskv ænlig og aandf11ld Kreds sluttede sig om hende, og det er særligtf ra dette
Hjem, at jeg har læ1t at kjende den sjeldent begav ede Philosop h R.asm us Ni el
sen. 6 O gsaa Fru Neergaard opf0 1-drede m ig til at v ende Tanken 1110 d en ny
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Ny Holte kro ved Geels Skov set fra stationen 1864. Tegning C. E. Baagøe ( 1 8 291 902). M åske har H. C. Andersen passeret kunstneren på sin vej fra stationen op
til Søllerød By den 2 . juli 1 864.
Søllerød Museum.

Andersen går på
visitter

Digtning. Mi n kjære, geniale Ve n Professor Hartmann 7 b ad mig om en saadan,
og jeg skrev O rdene til en fem Akts O pera 'Saul' «
Således opliv et af den hjert eli ge v elkomst, som blev ham til del hos fru
N eergaard, blev H. C. Andersen inst alleret i »... et net li lle Tag værelse ved
siden af Grev Alefeldts ... « Eft er middagen engager ede digt eren sig st raks
i sin yndlingsbeskæfti gelse: han gik på v isit . Den før st e v isit gj aldt den
nær liggende Søllerød P ræst egår d. Her resider ede P ast or Fra nts Wedel 8
og hans hustr u Emm a. P ar ret v ar blev et gift 1 ½ år t idligere, den 2 . februar
1863 . Emma Wedel var datter af H. C . Ander sens gode v en og jæv naldren
de, Danm arks st ore Nat ionalkom ponist på denne t id, J. P. E. Hart mann.
Emm a v ar en livfuld og udadv endt kvinde og et modst ykk e t il sin noget
stiv e og alv orsfulde gemal. I et brev t il Hartmann den 1 r . dec ember 1863
hav de H. C. Andersen udtr ykt ønsket om at kom me t il at se »Pastor We dels
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præste gaard v e d søen«. Det var dette øn ske , d igteren se lv sør gede for gik i
o pfy lde lse .9
E fter be sø get spa d serede d igteren i b yen , hvor han mødte Fm Tm p' 0 ,
der var ind lo geret på Fo ged gården , naboejendommen til O lufs høj . Det
var dej ligt vejr, o g efter a ften smaden kørte vært inden og d igteren en t ur
ud t il D ronn in ggård . Se lskabet gik en tur i parken , hvor der var rem ini 
scen ser e fter Frederik de Con inck s stor slåede ha ve .1 1
Anderse n s n yvundne gode humør fik e t knæk a llerede den før ste nat.
Det viste sig, at den ind lo gerede nabo , G rev Ahle fe ldt , ha vde medbra gt
en skøde hund , som var lukket inde i et være lse ved siden af d igteren .
Hunden ga v udu- yk for sin m isfornøje lse ved en ved varende hy len , som
efter lod Andersen søvn lø s o g de sperat . Et forsø g på at skæ lde hunden t il
ta vshed , fik den b lot t il at gø arr igt . Søvn lø sheden fik di gteren s tanker ti l
at fare ti l Ho ve d staden o g de prob lemer, han neto p var flygtet fra . I da g
bo gen udu- ykker han det sålede s: » . . . j e g har være t gudløs o gforladt. I de nne
tid at tage f ra Kj øbe nhav n ud paa Lande t, e r so m at løbe til Børne ne ind i
Sandhulle tfor de r ikke at se e L yne t o g høre Rabalde ret. « "

Olufshøj , hvor
H . C . Andersen var
ind logeret i somre
ne 1 864 og 1 865, i
tegneren Marianne
Martins streg.
Akvare l 2 004 .

cOey.st..-J·
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Morgenkaffe hos Emma og Frants Wedel i Søllerød præstegård 1895. Foruden
Wedels er det L.N.V. Tolderlund- Hansen, kapellan, ansat til at assistere Frants
Wedel, efter at han i 1 894 fik amputeret det ene ben . Yderst til højre er det
komponisten Axel Grancljean, hvis kone har optaget fotografiet. Personernes lidt
stive holdning må tilslu-ives, at alle skulle sidde stille, mens billedet eksponerede.
(By)

Ta ndpine og besøg
på Sorgenf r i

Vejret i Søllerød var klart, men koldt og blæsende, så Andersen kastede
sig over arbejdet med »Saul«, som Hartmann havde bedt ham skrive tek
sterne til. ' 3 Det blev dog ikke rigtig til noget. De kommende dage skulle
ikke gøre tilværelsen mere tålelig for den stakkels digter. Faktisk var da
gene den 4. til 6. juli nærmest katasu·ofale. Det er en kendt sag, at H. C.
Andersen havde mange problemer med sine tænder'\ og netop i disse
dage, hvor han med egne ord »Drev om ond og gudløs i Hjertet« , valgte
denne lidelse at vise sig fra sin værste side: Andersen udviklede en tand
byld. Det begyndte allerede den 4. juli, hvor digteren var inviteret med
sine værtsfolk til aftenselskab hos Enkedronning Caroline Amalie på Sor
genfri. ' 5 Andersen var meget tvivlrådig omkring sin deltagelse, men tog
dog af sted til Lyngby i god tid for at blive barberet før besøget. H er tog
tandpinen til i en sådan grad, at han besluttede at tage hjem i seng. Han

afventede sin vogn i et værelse hos Enkedronningens hofdame, Frøken
Rosen ' 6 , som imidlertid overtalte digteren til at følge med hen til Dron

ningen et kort øjeblik. Noget fraværende synes Andersen dog at have
været, og det gik uheldigvis ud over den velmenende frøken Rosen: »Jeg
Ti·ådte i Frøken Rosens Kjole så den sagde Ritchratch!« noterer Andersen i sin
dagbog. Trods sin pinefulde tilstand havde digteren bevaret sin humori
stiske sans. I det samme viste Enkedronningen sig og afværgede formo
dentlig det pinlige i situationen. Andersen blev vel modtaget. Filosofipro
fessoren Rasmus Nielsen læste først en Salme af H. C. Andersen højt' 7,
siden hans nationalromantiske digt »Danmark« . Andersen noterer til sin
tilfredshed, at både D ronningen og oplæseren var meget grebet af digtet
og havde tårer i øjnene. Tandpinen tog imidlertid til, og Andersen måtte
tage hjem, inden Nielsen atter skulle læse op. »Dronningen rakte mig to

Tandpine, pleje og
oms01g

Gange Haanden og tiykkede 111in hjerteligt. Jeg kjørte hjem; Lægen vai" fm·
endnu, han fik mig i Seng, lagde Suurdei zmder 111ine Fødder ogjegfik et Glas
stærkt Totti for at sove. «
Trods toddy'en sov digteren dårligt: »Natten hjen1111e var qua/fuld; jeg
sov ikke et Minut. Igaar havdejeg stærk Febe1; og de1f01; so111 sagt, have de i Nat
vaaget ovei· 71lig . . . Aldrig hm-Jeg prøvet saadanne lege111lige STnerte1:«. ' 8 Hen

Henrik Sigvard Lund
( 1825- 1889) var læge i
Øverød fra 1860 til r87 1
og en af de lokale person
ligheder, som H. C.
Andersen besøgte - og
lyttede til.
Medicinsk Historisk
Museum, København.
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på morgenstunden fik Andersen bragt en kop kaffe op af en tjener. Han
blev på sit værelse hele dagen og blev tilset af lægen, formodentlig do kto r
L und, som boede i Øverød. 1 9 Om aftenen ved spisetid var han nede i kort
tid, før han atter gik tilbage til sit værelse. Lægen insisterede på, at Ander
sen fik en kone til at våge over sig, selv om digteren udtrykte sin beklagel
se over af at være til så meget besvær'° : »De t e r i dag tre dje Dag , je g e r .ry g

o g sidde r paa mit lille Q vi stvære lse, me n har e n Pleie , so mje g aldri g fik de n i
Byen; i mi dle rti d genere r det mig do g, at saale de s he le Huset skal være i Be væ
gelse fo r min Skyld. (. . .) i Nat skulde nødve ndigvi s e n Ko ne vaage o ve r mig; de t
piinte mi g me get, o gje g var i e vi g Uro fo 1; at hun so vfra L yset, o g ime lle m havde
je g slemme Kuldegysni nge r o g Phantasie i: « (Brev til Edv. Collin 6. juli I 864.)
Det var da heller ikke så meget konen kunne gøre for Andersens nat
tesøvn, selv om hun troligt blev siddende ved hans seng til klokken to om
natten, gav ham varme omslag og hyldemælk at gurgle. Digteren noterer

Søllerød Gadekær ca. I 895 . Gadekæret blev fortrinsvis anvendt til vanding af
heste og lidt sopperi af områdets børn. Den meget begrænsede vandmængde om
sommeren levnede ikke meget vand til vask eller brandslukning. Brønden havde
også sine begrænsninger, så de lokale drenge kunne stadig tjene en ekstra mønt
ved at hente vand i Søllerød Sø. I baggrunden Fogedgården og Olufshøj. (By)

Tandpinen går
over

selv tiden i sin dagbog. Faktisk slappede han først af, da konen var gået.
Stearinlyset, som han var så bekymret over, står han selv op og slukker, da
hun er væk.
Onsdag den 6. om aftenen var H . C. Andersens trængsler med tæn der
ne forbi for denne gang. I løbet af dagen modnedes tandbylden og briste
de, hvorefter Doktor Lund foretog et lille snit for yderligere at lette pres
set. Smerterne aftog næsten øjeblikkeligt. »Jeg blev et helt andet Menneske,
igj en god i S ind og taknemlig i Ta nke«. Selv om der stadig var smerter tilba
ge om torsdagen den 7., havde en god nats søvn havde gjort underværker.
H . C. Andersen kom endda i tanke om et lille intermezzo fra den foregå
ende dag, som han undrede sig over at have glemt at indføre i dagbogen:
» ... dajegstod v ed mit Vindue og stirrede ud kom tre Da111 e1; de standse[de], saae

op, det var Fru L ind med sine D øttre Ingeborg og Anna, de maa have kjendt
mig , j eg stod i Tanpine Betagels e og stirrede uden og at hilse og de gik. «

På visit igen

En køretur til
Højbj erg i Rude
Skov

Om aftenen var Andersen i fuld vigør. Han læste sit nyeste lystspil
»Han er ikke født« for husets beboere og fortalte historier til sent på
aftenen. Til gengæld havde han onde drømme om natten. Det var stadig
tænderne, der spøgte. I en drøm, som havde hjemsøgt ham flere gange
tidligere, så han alle sine tænder falde ud af munden .
De næste dage besøgte Andersen flere a f byens beboere. Hos naboko
nen Fru Trap, hvis mand havde været kabinetssekretær under Frederik 7.,
fik han den 8. juni et udpluk af de folkelige beretninger om denne konges
særheder, og han gik atter til præstegården, hvor han besøgte Emma
Wedel. Fru Louise Lind og hendes døtre, som han i sin febersyge havde
undladt at hilse på nogle dage i forvejen, fi k også besøg. De var indlogeret
hos en enke i byen og var lige gået mod stationen for at modtage hr. Lind,
der åbenbart tog på arbejde i København en gang imellem ' \ da H . C.
Andersen kom anstigende. Fruen og pigerne blev kaldt tilbage af den
unge pige, hvorefter de underholdt digteren en halv times tid. Ved aftens
maden fik de nyheden om, at Ministeriet Monrad var gået af, hvilket gav
anledning til en livlig snak og stor belryinring." Senere på aftenen besøg
te den store digter skolelærer Josias Pedersen' 3 , for hvis døtre han læste
»En historie mellem klitterne« og »Sommerfuglen«. Skolelærerfamilien
må have været Digteren et behageligt bekendtskab, for han forlod først
det lille skolehus ved gadekæret omkring klokken 2 3 .
I de følgende dage fortsatte visitterne og turene i området. Der gik
også jævnlige ture til Holte station, hvor den nyudnævnte stationsforstan
der G. J. Jessen havde postindleveringssted. '4 Lørdag den 9. juli sendte H.
C. Andersen salmen »Jeg har en Angst som aldrig før« til Dansk Kirke
tidende, som bragte den al lerede den 1 7. juli. Andersen kalder i dagbogen

49

Søllerød gamle skole ca . 1 868. Skolehuset hvor H. C. Andersen besøgte lærer
Josias Petersen den 8. juni I 864 og læste eventyr for husets døtre. En af døtrene
sidder i vinduet, mens en søn står i døren til skolen, som blev nedrevet i 1884. (By)

digtet »et øjeblikkets AK . . . « Efter at have postet digtet på stationen gik
turen med hestevogn til Løgsø i Rude Skov og til det nærliggende Høj
bjerg, hvorfra der var udsigt ud over Øresund til Ven og Landskrona.
Vejret var blevet godt igen efter regnvejr de seneste dage, men vejene var
opkørte. Således var hulvejen op til Søllerød Kirke ufremkommelig, så
selskabet måtte omvejen over Holte og blev forsinkede til aftensmaden.
Det bekom ikke digteren godt. »Je g havde trang til at gn ave« skriver han
i dagbogen.
Om søndagen den ro. juli var vejret særdeles varmt. Andersen var atter
noget forstemt over den politiske situation og hengav sig til religiøse spe
kulationer. I modsætning til sine værtsfolk, som jævnligt tog den lange vej
ind til Vartov for at høre en af N. F S. Grundrui gs lange prædikener, var H.
C. Andersen ikke begejstret for Grundtvig. Han havde nylig mødt denne,
uden at Grundtvig så meget som hilste på ham. Om aftenen havde H. C.
Andersen dog overskud til at læse syv eventyr og historier op »for Folke ne
he r og Indvalide rne ... « i Søllerød.
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H . C. A ndenen
i Ve dbæ k

Både mandag den r r . og tirsdag den 1 2 . juli 1 864 tog Andersen med
Fru Neergaard og hendes datter til Vedbæk. Mens damerne badede ved
badeanstalten, blev digteren tiltalt fra flere sider. Vedbæk var åbenbart et
godt sted at få informationer, og mange ville gerne tale med digteren .
Situationen omkring regeringskrisen syntes at være lettet lidt. Et nyt mi
nisterium var kommet på plads, og der var tegn på, at tingene nu ville løse
sig. '; En dame, dr. Ottos kone, bød H . C. Andersen indenfor og indbød
ham til at komme og overnatte hos dem.
Om natten drømte Andersen, at badehuset i Vedbæk flød med blodet
fra sårede soldater, som lå tæt derved. Han havde ondt af kongen (Chri
stian 9.), som blandt befolkningen åbenbart måtte bære hovedskylden for
krigen . Trods de dystre tanker tilbragte Andersen den lune sommerdag i
selskab med Fru Lind og hendes to døtre. Han spadserede med dem gen
nem Kirkeskoven ud til markerne mellem Øverød og GI .Holte, hvor han
bandt buketter til Fru Neergaard.
Sommerstemning fra Vedbæk med den gamle kro, malet samme år som H. C.
Andersen besogte det lille badested, 1 864. Maleri af Carl Emil Baagøe på Sølle
rød Rådhus.
Søllerød Museum.

Hos doktor L und
på G ammelbo i
Øverød

Det næsten drømmeagtige sceneri fortsætter de følgende dage, hvor
Andersen den 1 4 . juli bl.a. besøger doktor Lund i dennes smukke hus i
Øverød, som han beskriver således i dagbogen: »Jeg gik ned til Øverød og

besøgte D r. L und der boer smukt; Hjor tegevier paa Huset, en Mylr af Ra ser
udenf0 1c Væ relsern e net holdte, der laae en D ee! æstetiske B øge1c I Haven mange
Blomster, denfø rte gjennem en lille L und ned til Søen der sænker sig med brat
D yb. L undfulgte med over [til} Søllerød. «. Digtet bliver der ikke meget af i
de dage: »Dovnet på Sophaen, drevet aandløs om i Skoven, vegeterer kun (. . .)
O m aftenen kom Emil Hartmann her, han seer drengeagtig ud til nu at skulle
giftes - !aften r oede de andre på Søllerø d Sø«.
I et brev til Henriette Thyber g ' 6 afsendt samme dag ( 1 4. juli) afslører H.

C. Andersen, at han er ved at være træt af opholdet i Søllerød. Han er
rastløs og nedtrykt over krigen, som stadig raser, og over ikke at få skrevet
noget: »Jeg er mæt og træt nu at være her ude. Venlig O mgang, et r igt B ord, en
smuk Natur rundt om harjeg: hvad kan ønskesMer e? D et som ønskes, kan ikke

Udsigt fra Gammelbo over Søllerød Sø, anno 2005. Selv om der er solgt et stykke
fra nede ved søbredden, kan man godt få et indtryk af det skrånende terræn i
Gammelbos have, der på H. C. Andersens tid åbenbart var en b illedskøn blom
sterhave tilhørende lægen H. S. Lund.
Foto Ole Tage Hartmann, marts 2005.

Strandmøllen Papirfabrik i røg og damp. Fabrikken blev udvidet og moderniseret
i 1 866 kort efter H. C. Andersens Søllerødbesøg. Kludelugten, som Andersen
bemærkede, fornemmes næsten i dette prospekt af]. N. M. Thorsøe, 1888, hvor
røgen blæser den ene vej, mens flaget »slår op i vinden«.
Søllerød Museum.

erholdes ... . (. . .) Intet harjeg bestilt den lange Tid herude. (. ..) maaske Krigen
ender; men paa hvilke Beti ngelser? Hvad vilfordres af os . . . « .' 7 Det var stadig

varmt, men blæsende. Dagen gik med en lang køretur i Fru Neergaards
hestevogn forbi Eremitagen, gennem Dyrehaven til Bakken: » . . . en heel
Gade med pjaltede Te lte«. Derfra til Tårbæk og Skodsborg. Dagbogen af
slører, at H. C. Andersen har været i Skodsborg tidligere: »Alt var her
f

forvandlet; li dtforud passerede vi Stra ndmøllen der lugtede a Silkeborg, samme
Klude-L ugt; vi komforbi Brobergs s111u kke Villa, saae Emil Hartmanns Sviger
forældres Have med dens D ri v/m us, nu di·eiede vi til Ve nstre og konz gjennenz
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Skove[n} og Nænnn hjem«. Om aftenen efter hjemkomsten fik Andersen

lidt gang i sin pen, og i løbet af fredagen den r 5 . og lørdag den I 6. juli
gjorde han tredje akt af »Saul« færdig. Han gik straks til Pastor Wedels og
læste den for dem. I dagbogen beklager han sig over, at tredie akt er det
eneste udbytte af opholdet i Søllerød. Denne udtalelse gør han imidlertid
selv til skamme i de følgende dage. Inden han tager afsked med Søllerød
mandag den 1 8. juli, har han færdiggjort fjerde akt, hvis indhold modsva
rer hans dæmoniske stemning. Hele byen synes at være af huse for at byde
Afsked med Søllerød digteren farvel: Dr. Lw1d, Wedels, Frøknerne Petersen . . . . »De vilde A lle

1 8 64

Tilbage til Søllerød
august r8 65

glæde mig; jeg fik endnu Blomster fø r Afskeden; Pa stor Wedel kjørte Klokken
henim odfm1 mig ned til Holte-Station (. . .) Va r ene i enførste Klasse Vogn og
kom Klokken 6 til Byen; der gjorde et tr ykkende Indt1 yk paa mig . . . «.

Som han havde forudset, var hjemkomsten til København ikke forløs
ningen. Andersen var stadig forstemt og ulykkelig. Nu følte han sig også
ensom. Allerede den 2 I . juli tog han toget fra København til Fredens
borg. Denne gang havde han ingen ventende på sig, og mren skal kun
nævnes her for et lille pudsigt intermezzo, der giver et billede af en anden
tid. Da toget, som digteren var med, stoppede i Holte for at fylde vand på
kedlen, afleverede stationsforstander Jessen et brev fra Hr. Henriques til
H. C. Andersen. Brevet var ikke mere vigtigt end, at det indeholdt et godt
råd om at investere i aktier i w1derholdningsetablissementet Casino i
København. Men det var altså muligt at få afleveret et brev til en togrej
sende, når denne alligevel passerede stationen. I hvert fald hvis den rej
sende var et kendt ansigt.
Freden i Wien i oktober I 864 føjede et nyt dansk nederlag til de mange
tidligere. Det danske monarki mistede Slesvig, Holsten og Lauenborg og
var efterhånden blevet reduceret til en lille plet på Europakortet. Men
nederlag kan også gøre stærk og skabe en samhørighed i bestræbelserne
på at komme på fode igen. Det var i nogen grad, hvad der skete for Dan
mark efter 1 864. Hvorom alting er, så synes krigens gru og frygten og
bekymringerne for fremtiden at være aldeles skubbet i baggrunden, da H.
C. Andersen fra 1 2 . til 2 1 . August 1 8 6 5 atter besøgte sin veninde Fru
Neergaard på Olufshøj i Søllerød.
Det var et besøg, der gav gensyn med det meste af persongalleriet fra
året i forvejen, kun var Familien Traps logi i Fogedgården overtaget af en
Justitsr åd Bern er og hans kone. Der var rejst en æresport for digteren, da
han ankom den 1 2 . august, og han blev indkvarteret i den samme »Kahyt
sme« som året forinden. Æresporten var forsynet med hans navn og ordet
»Velkommen« . Den var af grønt og sat med røde og hvide georginer. Om
aftenen var den oplyst, og gæsterne sang en sang for Andersen. Sangen var
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Det kunne na:stcn være 1 J . C. Andersen, der har indtaget slu-ivepulten i havestuen
på Olufshoj . Akvarel, ca . 1 9 1 0, af Sigvard Hansen ( 1 8 59- 1 938).
Privateje.

skrevet af en anden gæst: Adjunkt ved Sorø Akademi Michael R osing. ' 8
Udenfor var byens folk stimlet sammen, og de sang med. Senere måtte
Digteren ud til dem for at modtage ni hurraråb.
Også i 1 865 fik H.C. Andersen rig lejlighed til at læse op af sine værker,
nye som gamle. For det meste mødte han begejstring, men der forekom
kritiske røster. Dr. Lund fandt »Stormen« for »stærk og bitter« og fore
slog nogle beskæringer, som Andersen først gik ind på, men senere følte
sig meget misfornøjet med » . . .je gfø lte Eve ntyret nu tabte n oget ve d B0 11skje 1·in g. « skriver han.
Vej ret var ikke med sommergæsterne dette år. Der var en del regn, men
det blev dog til nogle ture i området. På en tur til Taarbæk tirsdag den 1 5.
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Udflugt til
Hellebæk
1 7. august 1 865

august, hvor Fru Neergaard skulle bade i badeanstalten, mødte Andersen
den østrigske digter Ludwig August Frank/ ' 9 , som boede på Marienlyst.
Frankel stod ud af sin vogn og talte med Andersen og forærede ham et
portrætfoto af sig selv. Mens de talte, kom også digteren Molbech og hi lste
på. Om aftenen læste Michael Rosing en række digte, som han havde
skrevet under opholdet.
I øvrigt var Andersen optaget af efterretninger om, at der var udbrudt
kolera i Spanien, som han havde besøgt i 1 86 2 - 6 3 . Han havde planer om
en ny rejse sydpå, men udbruddet af sygdomsepidemien gjorde ham tvivl
rådig. Han gennemførte dog en længere rejse til Portugal i r 866J0 • Helt
fri for sygdom var digteren heller i kke w1der sit andet besøg i Søllerød.
Han klagede over trykken for brystet, men fik dog ikke brug for doktor
Lund, som el lers var en flittig gæst på Olufshøj .
Mothsgården i slutningen af r800-tallet. AJierede i begyndelsen af 1800-tallet var
Søllerød kendt blandt det københavnske borgerskab som indbegrebet af landlig
geridyl. Med åbningen af jernbanen i 1864 fik endnu flere adgang til Søllerøds
herligheder. (By)

»D enne Mand er
tilvisse ikke den
Dy gtighed mange
vil troe og
paastaae!«

Torsdag den 1 7. august 1 865 tog Andersen på udflugt med toget til
Hellebæk for at besøge Jonas Co/lin (den yngre) og hans søster L ouise. Det
var gråvejr og trist og havde regnet hele natten, så de to søskende havde
ikke ventet, at Andersen ville give sig i kast med turen. Der var derfor
heller ingen vogn til at hente ham på stationen i H elsingør. Han måtte
hyre en droske til at køre sig til Hellebæk. Kusken måtte spørge om vej til
Collins hus, hvor Emil Hom eman, som få år senere ledsagede den norske
komponist Edward Grieg til Søllerød 3 ' , stødte til selskabet sammen med
sin kone. De kom som sædvanlig en halv time for sent, konstaterer Ander
sen syrligt. Om aftenen ledsagede Jonas og Louise Collin H. C. Andersen
i vogn tilbage til Helsingør. I Holte ventede som sædvanlig fru Neer
gaards ekvipage på den berømte gæst.
Fredag den 1 8. august benyttede H. C. Andersen sig af et par timers
opklaring i vejret til at besøge doktor Lund i Øverød: »Fruen stod og satte
D unhanrm ere og G rønt i en Vase, dei· var py nteligt m ed Blomster og Haven selv
ligg er tei7assefonnig ned til Søen«, fortæller Andersen. Samme aften var
Rasmus Nielsen med sin kone og to døtre samt en Pastor H elveg med
husbestyrerinde til middag på Olufshøj. Efter middagen læste H. C. An
dersen nogle nye eventyr for selskabet, hvorefter pastor Helveg holdt en
i flg. digteren » . . . tom, aldelesfå ifejlet Ta le ved Bordet, der viiste han slet ikke

havdefårstaaet mit Eventyr, udbra gte Skaalenfå r Fru Neergaard, gjorde hende
til Mosekonen og Nielsen til en afLy gtemæ ndene. (. . .). I Haven talte han om til
mig at han havde tæ nkt paa at skrive en Sammenligning meiiem Ingemann og
mig som Eventy rdigtei·e; (. . .) D enne Mand er tilvisse ikke den Dy gtighed man
ge vil troe og paastaae« sluttede Andersen sin nedsabling af pastoren. Ras

mus Nielsen havde til gengæld digterens sympati. Nielsen var også fuld af
lovord overfor digterens nye eventyr, hvoraf især »I børnestuen« blev
betegnet som et højdepunkt i hans produktion.
Det dramatiske selskab sluttede med, at »Den unge H ornemann om Af

tenen v,eitede en stor Lampe, den stak lid på en Stol, og vi kunne gjerne have
faaet Ilde bra nd; det gik imidlertid denne Gang heldi g af< . Og så fik pastor
Helveg en afskedssalut: »Eftei· de A ndre vare Borte talte vi en D eel 0111 Hel
veg, jeg sagde min Mening om ham «.

Lørdag den 1 9 . august var Andersen eneste gæst på Olufshøj, men om
aftenen » . . . kom aiie Folkene, sam tflerefra By enfEx vaskekonen, Ku. dsken og
jeg læ steflere Eventy r fo r dem. Mest tiitalet No get og G uldskat. « 3 ' fortæller
digteren i sin dagbog. Måske er det fra denne lejlighed, det er blevet
erindret af ældre i byen, at H. C. Andersen sad i døren til havestuen på
Olufshøj og læste op af sine eventyr.
Selv om »alle« ifølge digteren var i kirke, enten i Vartov (N. F. S.
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H. C. Andersen
fotograferet
sammen med
Carl Bloch i haven
ved Rolighed på
Østerbro i 1 868.
Det var hos familien
Melchior på Rolig
hed, digteren døde i
1 875.
Stereoscopi
i privateje.

Digt f ra Søllerød
1 832

Grundtvig) eller hos pastor Rørdam i Lyngby (ingen udover de lokale folk
gik åbenbart til pastor Wedel i Søllerød Kirke lige på den anden side af
gaden), vrimler det med besøgende i løbet af dagen, og Andersen læser
eventyr højt, både om eftermiddagen og om aftenen. Bl.a. var Justitsråd
Berner, som havde indtaget familien Traps logi i Fogedgården, på visit
hos digteren sammen med såvel sin moder, søster og svoger.
Mandag den z r . august fulgte pastor Wedel i regnvejr digteren til to
get. Han kom bl.a. til at sidde i kupe med en enkefru Rosen og hendes fem
børn. En af de mindste sad på digterens skød på turen. Besøget i 1865 blev
sidste gang H. C. Andersen besøgte sin veninde Fru eergaard i Sølle
rød. Fru Neergaards helbred blev hastigt dårligt. Hun døde allerede året
efter i 1866 i sin bolig i An1aliegade. H. C. Andersen overlevede sin ven
inde med ni år. Han døde hos familien Melchior på villa Rolighed på
Østerbro i 1875.
Gennem H. C. Andersens breve og dagbogsnotater får vi et levende
billede af Søllerød som landliggerby. Det var imidlertid ikke kun i kraft af
besøgene i 1864 og 1 865, at H. C. Andersen kendte til stedet. Han omta
ler allerede byen i 183 2 i det morsomme, satiriske digt »Gretes glæde
over sommeren«. Digtets indledning lyder:
I denne Maaned flytte vi paa Landet
Min Tante vil saa gjenie nu derud.
I Aar det bliver noget ganske Andet
End sidst. - Vi laae i Søllerød. Ved Gud!
Den hele Uge vi os maatte kjede.
Jeg fandt til sidst, at Egnen var saa styg;
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Det Neergaardske
papirklip. Dette
usædvanligt store
papirklip af H. C.
Andersen (34 x 3 3 ,8
cm.) var indtil 2 004
ukendt for offent
ligheden. Det er
formentlig klippet
under et af H. C.
Andersens ophold
hos fru Neergaard i
Søllerød i 1 864 eller
1 86 5 . Klippet blev
solgt hos Arne
Bruun Rasmussens
bogauktioner i
november 2 004,
hvor det blev oplyst,
at det havde tilhørt
fam ilien Neergaard
på Olufshøj. Verset i
midten lyder:

Den Klipning her er
noget dyi- I Den er sat
til en halv Rigsdaler I
Men det er et heelt
klippet Eve11tyr I Den
Dit Hjerteslag betnle1:
f-1. C. Andersen.

De1· var om Dagen snnda11 Sol og f-lede,
Og saa om .Ynttw - uh.' Saa m1111ge J\1yg.1
lVlnn saae jo ingen Ting, kun Mark og Enge,
Og grønne Tr,eer og en Blomstei--Plet,
Og skal man see paa sa11d1111t Noget /,enge,
San bliver mn11 til sidst, ved Gud, saa Træt.1 . • .

.

D i gtet var trykt i Kjøbenhavns-Posten den 1 9 . maj 1 8 3 2 . Det antyder, at
det at tage »på landet« i Søllerød blev betragtet som en slags indbegreb
af borgerligt land liggerliv, et landliggerliv med alle sommerlandets vel
signelser i form af naturoplevelser og rekreation.
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Søllerød M useums originale I-I. C. Andersen-brev, skrevet på en af digterens sidste udlandsrejser:
Nizza (Nice) den 6. januar 1870
K-cre Fru Melchior'
Vil De begynde med at læse Brevet til Frøken Louise, og derefter denne lille Skrivelse, der
bringer Dem mit hele Hjertes Tak og Hilsen i det Nye Aar. !aftes havde jeg en stille Forvisning om at
fornemme »Hjerte-Klang« ovre fra Africa, men der hørtes Intet, (.. . .) Jeg sad imidlertid ikke ganske
Brevløs iaftes, jeg fik et meget hjerteligt Brev fra Etatsraad Collin og dernæst ogsaa eet fra Robert Watt,
som er vendt hjem fra Aegyptens rige Deilighed og fra det livlige Paris for at sidde otte Dage i Varetægts
Arrest fordi han udfordrede den Referrent der angreb ham ærerørigt, han sender mig Udklippet af
»Dagens Nyheder« en Skildring fra Arrestlivet, det er livligt skrevet og troer vil interessere Dem, jeg
lægger det derfor herind i brevet, det er som De seer Begyndelsen, men jeg eier kun den. (... . ) Lad mig
endelig høre om Annas Befindende. Nu glider Tiden frem mod den glade dag for Dem at De seer Deres
Kjære Mand; jeg faar Dem og Deres ikke at see før ind i Sommeren, om Gud vil jeg lever' Skal jeg døe
vil jeg helst døe i Danmark og der gjemmes eller glemmes, som de Flestes Lod jo er. Gud give Dem
mange lyse Solskins Dage, ude i Verden og inde i Hjertet.
Deres taknemlige, ærbødige
H . C. Andersen
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N OT E R

1 Hans og Ella Ellekilde: H . C. Andersen og Søllerød. Søllerød bogen 1 962.
Louise Charlotte Elisabeth de Neergaard, enke efter Kammerherre Johan Fer
dinand Neergaard på herregården Gunderslevholm (han ejede desuden Prior
skov og Fuglsang på Lolland og Trøjborg i Sønderjylland). Olufshoj var Fru
Neergaards landsted siden 1 85 2 . Olufshøj var kun beboet i sommermånederne.
Resten af året boede Fru Neergaard i Amaliegade 7, hvor H. C Andersen var fast
lørdagsgæst når han var i byen.
2 E. L. Parsbøl: Da jernbanen kom til Holte. Sollerødbogen 1 962, s 1 56 ff. Se også
John Poulsen: Nordbanen, 1 99 1 , side 1 2 9 ff.
3 H . C. Andersen: M it Livs H istorie. Her fortæller Andersen: »En anden ældre

trofast Veninde, Ka111merherreinde Neergr/(/rd, fik mig ud til sit hyggelige Hjem i det
skovrige Søllerød, ved den stille blanke indsø . . . «

4 På Londonkonferencen stod Danmark stejlt på sine synspunkter. Det var D.G.
Monrad, som afstak retningsli nierne for den danske forhandlingsdelegation
under konferencen i London. Han mente, ikke helt uden grund, at England eller
Frankrig kunne bringes til at intervenere til fordel for Danmark, hvis landet
fortsatte kampen tilstrækkeligt tappert. Danmark ville i de to stormagters øjne
gøre sig fortjent til en ærefuld fredsslutning, mente han og afviste de strenge
tyske krav til dansk opgivelse af sydslesvigske områder.
5 AJie dagbogscitater er fra det danske Sprog- og Litterarnrselskabs udgave 1 97 2 ,
fotografisk genoptryk 1 996.
6 Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. bd. ro side 502-4. Rasmus Nielsen ( 1 8091 884). Filosof. Søn af husmand Niels Bertelsen og Anne Catharine Rasmusdat
ter i Rorslev ved M iddelfart. Sognepræsten i Rorslev opdagede drengens bogli
ge evner og gav ham undervisning, til han 20 år gammel blev discipel ved Viborg
Katedralskole. Srndent 1 8 3 2. 1 83 7 teologisk embedseksamen. 1 84 1 professor
ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. 1 868 æresdoktor i
Lund. 1 876 medlem af Videnskabernes Selskab. 1 880- 8 1 rektor ved Køben
havns Universitet. R.N. havde en stor produktion af filosofiske bøger og skrifter.
Han følte sig stærkt knyttet til Soren l(jerkegaards tanker, men opnåede sin
største anerkendelse i grundtvigske kredse.
7 Torsten Søgaard: J. P. E. Hartn1ann og hans familie i Søllerød og Nærum. Sølle
rødbogen 2003, s. 3 2 ff. Johan Peter Emilius Hartmann ( 1 805 - 1 900) var tidens
førende nordiske komponist. Han var gennem 40 år fra r 86o landligger i Næ
rum. Artiklen rummer mange billeder fra Søllerød-området i sidste del af 1 800tallet, samt ungdsomsportrætter af Emma Wedel f. Hartmann.
8 Frants Sophus Christen \Nede! (18 2 6- 1 906). Født ud af en kendt københavnsk
embedsmandsfamilie og meget tyder på, at H. C. Andersen kendte familien
Wedel i nden besøget i r 864. H. C. Andersen delte pastor vVedels alvorligt kon
servative religionssyn. I ngen af mændene var store tilhængere af Grundtvigs
lære. Frants Wedel var præst i Søllerød fra 1 863 til 1 897, hvor han på grund af
alvorlig sygdom (vistnok sukkersyge, han fik efterhånden amputeret begge ben)
søgte og fik sin afsked. Gift med Emma Hartmann (1842 -1914). Ved Frants
Wedels fratræden købte ægteparret villaen Skovlyst (senere »Æblegården«) på
Søllerødvej, hvor de boede til deres død .
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9 Det var muligvis ikke H. C. Andersens første besøg i Søllerød. Se omtalen af

ro
11
12
13

digtet »Gretes glæde over sommeren« fra r 8 3 z i slutningen af denne artikel. At
Søllerød nævnes i et digt i 1 8 3 2 er naturli gv is ikke ensbetydende med, at Ander
sen har set byen med egne øjne på dette tidspunkt.
Gift med Jens Peter Trap ( 1 8 1 0- 1 885), topograf og kabinetssekretær hos Frede
rik 7.
Jens B. Friis-Hansen og Finn Slente: Frederic de Coninck og Dronninggaard
( 1 987).
Sandhullet var et skab, hvor man i gamle dage opbevarede sand til at strø på
gulvet, et mørkt sted hvor bange børn åbenbart gemte sig for lyn og tordenvejr.
Udtrykket svarer nærmest vore dages »at stikke hovedet i busken«.
Opfordringen ved denne lejlighed var dog ikke den første, Haronann havde
gjort Andersen omkring operaen. AJierede i Juni beskriver digteren i et brev til
Hartmann et forsøg på at komme i gang med projektet: » . . . der er Noget indeni

mig, der vil s,ette Blomst endnu engang. Jeg har strnx taget og lagt Papir foran mig, sat
med store Bogstaver derpaa: »Saul«: Pennen har ogsaa vimset lidt, men det gaar endnu
ikke:jeg skal melde naar det ganer«. Det var åbenbart en diskret forespørgsel fra
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Hartmann om, hvorvidt Andersen var kommet i gang med arbejdet, der fandt
sted i Olufshøjs have.
»Store n1tend har stor tandpine, små mænd har lille tandpi11e« skrev H.C. Andersen.
Måske har han haft opholdet i Søllerød i tankerne ved den lejlighed.
Caroline Amalie var enke efter Chr. 8, som var H. C. Andersens mæcen i hans
unge år.
Dorothea Hermine Charlotte von Rosen ( 1 8 2 3- 1 909). Kammerfrøken hos Ca
roline An1alie.
Sandsynli gv is salmen »Jeg har en Angst som aldrig før« som H. C. Andersen
skrev efter nederlaget ved Dybbøl.
Brev til Edv. Collin 6. j uli 1 864.
Henrik Si gvard Lund ( 1 8 2 5- 1 889) var læge i Øverød fra 1 860 til 1 87 1 . Han
boede på ejendommen »Gammel bo« ned til Søllerød Sø. Huset er næppe det,
som ligger på grunden i dag. I øvrigt var Lund ejer af Mothsgården r 8 56-57. Se
også note 30.
OverlægeJersild, som senere blev ejer afOlufshøj, meddelte i 1 96 2 , at den gamle
gartner Frederiksen i Øverød havde fortalt ham, at det var hans moder, der måtte
våge ved H. C. Andersen. Hun hævdede imidlertid, at det var fordi, digteren ikke
turde sove alene, da det spøgede i værelset ved siden af. Forklaringen skulle være,
at det var en mår på Olufshøjs loft, der lavede et farligt spektakel. Snarere aner
man i denne spøgelseshistorie en fantasifuld eftertids sammenblanding af An
dersens to beretninger: hunden der ødelagde hans nattesøvn og den sønderri
vende tandpine, som krævede overvågning af patienten.
Lind er ikke den eneste af Søllerøds sommerbeboere, der j ævnligt tager jernba
nen til byen. Bl.a. kan man læse af H. C. Andersens dagbog, at både Grev AJ1le
feldt og Etatsråd Trap af og til tager til København under deres sommerophold
i Søllerød. Sommergæsterne tog hurtigt jernbanen til sig.
Kongen Christian 9. bad den 8. juni statsminister D. G. Monrad om at tage sin
afsked. Det var Monrads stejle holdning overfor Bismarck under Londonkonfe
rencen (se note 4), som havde ført til tabet af Als den 29. juni, og som nu for alvor
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truede selve den danske suverænitet. Ejendommeligt nok havde ,\ fonrad stadig
stotte i væsentlige dele af befolkningen.
Svend Balslev og N. P. Stilling: Et udvandrerbrev fra Nykobing S. Sollerodbo
gen 2003, side 190 ff. Skolelærer Josias Petersen blev i 1 87 3 efterfulgt i skolelæ
rerembedet af sin son Nicolaj Emil, som nærmest blev en lokal pendant til H . C.
Andersen. Det var Nikolaj Emil Petersens sostre 1 1. C. Andersen læste for.
Nikolaj Emil Petersen var elsket af sine elever for sin fa rverige musiske under
visning. Desuden digtede han og er endnu i dag kendt for bornesangen »Og se
lille mor, hvad har du i din kurv i d,1g«, som stadig er at finde i den populære bog
» De små synger«. l Byhistorisk Arkiv findes desuden bl.a. et melankolsk digt fra
N ikolaj Emil Pedersens hånd om nedrivningen af den gamle skole i Sollerod.
Jens Johansen: H olte Landpost 1 864- 1 8 7 3 . Sollerodbogen r 997, s 78-79 . Om
Georg Joachim Jessen ( 1 8 3 2 - 1 908) H oltes forste stationsforstander og en fore
gangsmand inden for postvæsenet. Han organiserede udbringning af post i Hol
te-området. I 1 868 trak han sig tilbage fra stillingen i H olte for at hellige sig
arbejdet med landposten i Frederiksborg og H olbæk amter.
D. G . Monrad havde selv hjulpet til med at finde sin afloser, inden han for en tid
trak sig tilbage fra politik for at tilbringe nogle år under beskedne forhold på
New Zealand. Efterfolgeren blev en ældre embedsmand, C. A. Blume, der også
havde gennemfort aftalerne r 85 r - 5 2 med stormagterne efter den forrige krig.
Henriette Oline Thyberg ( r 8 1 3- 1 894) gi ft den 10. august 1 836 i Sollerod Kjrke
med Edvard Collin ( r 808- 1 886). Edvard har beskrevet det ikke helt uproblema
tiske forhold til H. C. Andersen i bogen »H. C. Andersen og det Collinske
H uus« ( 1 882). H . C. Andersen v,ir ikke med til parrets bryllup i Sollerod. Han
blev bevidst inviteret så sent, at han ikke kunne nå at deltage.
Rygterne gik over hele landet, at Danmark som betingelse for fredsslutning
skulle lægges ind under Tyskland.
Hans Peter Michael Rosing ( 1 8 30- 1 904). Forfatter. Fra 1 863 til 1901 adjunkt
ved Soro Akademi. Hans poetiske arbejder er præget af en levende naturfølelse
og en dyb religiositet.
Ludwig August von Fra n k l - 1 loch wart ( 1 8 1 o- 1 894). Læge, digter, fortæller og
bladforlægger i \Vien, lwor han desuden var direktor for Musik.foreningen og
professor i æstetik.
Bjørn Fabricius: Renlighed gennem I oo år. Sollerodbogen r 960-6 1 . M on ikke
den gode I I. C. Andersen var blegnet lidt, hvis han havde anet, at den nye vej fra
H olte station til 0\·erod næsten fra starten havde givet så store problemer, at det
i 1 866 foranledigede doktor Lund til at indberette det til Sundhedskommis
ionen med henvisning til den aktuelle fare for Kolera. Problemet var, at vandet
fra den nye vej løb ned i Øverods bybrønd, som naturligvis forurenedes. Lægen
foreslog, at bronden flyttedes til den modsatte side af vejen. Sundhedskommis
sionen pålagde Sognerådet at foretage det fornodne så hurtigt som muligt.
Peter M. M . Christensen: En musikalsk sommer i Søllerød. Sollerødbogen
199 +
Eventyret »Noget« er fra 1 8 58 og udkom som en del af samlingen »Nye Eventyr
og Historier, Første Række. Forste Samling«. »Guldskat« er et af H . C. Ander
sens seneste eventyr. Det var endnu ikke udkommet på n-yk, da Andersen læste
det op i Sollerod. Det udkom 1 7. november 1 865.

A/S Dansk Hattefabrik Skodsborg
f

A Torben Senn

Den 2 0 . september r905 blev aktieselskabet Dansk Hattefabrik etableret som et
selvstændigtfirma i Brede. I r oo-åretforfirmaets stiftelsefortælles her historien
0111 Hottefabrikken, der i 1 9 1 3 blev flyttet til Skodsborg. I Skodsb01g udviklede
Hattefabrikken sig til Skandinaviens største inden for branchen, men do hatten
gik afmode i r96o 'erne måttefabrikken lukke ved årsskiftet r969/70. En lang
industriel epoke i Skodsborg afsluttedes endeligt, do mon i r 972 vedtog at nedrive
f
fabriksbygningerne på det sydvestlige hjørne a Skodsborgvej og Skodsborg
Strandvej.
Artiklens foifatter Torben Senn erfødt i r9 2 7 i Skodsborg som søn afHatte
fabrikkens sidste direktør Bjarne Senn (19 o r - 1986). Torben Senn blev student
fra Holte Gymnasium i I 94 6 ogfire år senere ansat på fabrikken i Skodsborg,
hvor han virkede frem til r967. Foifatteren har boet i Søllerød Kommune det
meste afsit liv.
B E G Y N D E L S EN I B R E D E

Johan Carl Modeweg (r 782 -r 849), der oprindelig var urtekræmmer, be

gyndte sin virksomhed som klædefabrikant i København 1 809. I 1 8 3 1
udflyttede han fabrikken til Brede, og allerede før 1 8 50 havde den udvik
let sig til en af Danmarks betydeligste klædefabrikker. ' Efter I . C. Mo
dewegs død i 1 849 førte sønnen Julius Emil Modeweg fabrikken videre, fra
1 85 5 som Modeweg & Søn A/S.' På klædefabrikken i Brede anvendte
man bl.a. strøggarner i klædeproduktionen. 3 Affaldet herfra bestod i en
mængde korte fibre, som faldt ud under karte-, spinde- og væveprocesser
ne. Dette affald var den oprindelige anledning til, at man, efter at Edmund
Daverkosen ( r854- r 9 r 8) i r 88o havde overtaget ledelsen af klædefabrik
ken, begyndte at tænke på, hvad man kunne udnytte dette affald til. Gen
nem Daverkosens forbindelser i Tyskland opstod den ide, at affaldet kun
ne anvendes til fremstilling af filthatte.
I slutningen af 1 800-tallet var det gamle hattemagerhåndværk ved at

Notits i
Kjøbenhavns Amts
Avis fra
1 2. december 1 889.
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blive fortrængt af den industrielle fremstilling af hatte. I Tyskland blev
byen Guben ved floden Neisse et par hundrede km sydøst for Berlin cen
trum for den tyske filthatteindustri. 4 Berlin-Gubener Hutfabrik var
grundlagt af Hermann Le vin og Ape lius Cohn. Fra denne fabrik fik Daver
kosen teknisk bistand og hjælp til at anskaffe det nødvendige maskineri og
materialer til at starte hattefabri kationen i Brede i slutningen af 1 88o'er
ne.; Den industrielle fabrikation af hatte blev indledt den 1 9. marts 1 890
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l.ondonner <Rutte, ;iny .Fa"on, sorte & kul., 4,00.
Lager , 11,f · Hodeakere prima Filthatte.

Laurits . Møller.

Annonce fra Amtsavisen, den I r .maj 1 891 , hvor manufakturhandler Laurits
Møller tilbyder varer fra hattefabrikken i Brede, men også prima filthatte fra
Bodecker. Sidstnævnte firma bestod indtil for få årtier siden. Deres butik lå på
hjørnet af Frederiksgade og Gammeltorv.

Hans Cohn

Bowler-hatte

i den nyopførte, tre etager høje bygning bag ved Bredes ældre hvide byg
ninger langs mølledammen. Den nye gule murstensbygning, der i 1 894
blev forlænget mod vest, var fra begyndelsen indrettet til væveri og hat
tefabrikation.6 Produktionen blev oprindeligt organiseret af tyske specia
lister. Lederen hed Schmidt, han blev assisteret af herr Reiker og hatte
teknikeren Hans Paul Cohn ( 1 8 74- 1 947). Sidstnævnte var søn af Guben
fabrikkens grundlægger, og Hans Cohn skulle siden blive leder af den
selvstændige hattefabrik i Danmark. I første omgang vendte de tyske eks
perter tilbage til Guben efter to års ophold i Brede, hvorefter Daverkosen
bistået af sin faste stab overtog ledelsen af Hattefabrikken, der blev drevet
som en integreret del af klædefabrikken.
Det kostede naturligvis klædefabrikken mange penge og dyrekøbte
erfaringer at etablere den hidtil ukendte fabrikation af hatte, men allerede
tidligt i 1 89o'erne var der dog nogenlunde balance i regnskabet, ligesom
fabrikken var velforsynet med maskiner, værktøj og råvarer. Blandt de
nyanskaffede maskiner var de første spindemaskiner fra fi rmaet Zimmer
mann, en af disse stod endnu funktionsduelig og klar til brug, da fabrik
ken lukkede med udgangen af 1 969.
En annonce i Københavns Amtsavis, maj 1 89 1 , dokumenterer, at man
hurtigt fik afsat produktionen til lokale handelsfolk, idet manufaktur
handler Laurits Møller, Hovedgaden 54 i Lyngby stolt tilbyder »Sorte,
stivede Filthatte med Atlask-Foer, 2 , 50 a 3 kr. (af Brede-Fabrikata). Han
tilbyder dog også »Londonner Hatte, ny Facon, sorte & kul. 4,00« og
annoncen viser, at han også fører »Lager af Bodeckers prima Filthatte«.
I de første år produceredes hovedsageligt sorte, kraftigt stivede hatte
(»Bowlere«) og ganske få »bløde« hatte. Farvningen fo regik i en stor
kobberkedel, som man rørte rundt i manuelt. Det siger sig selv, at det i en
fabrikation, som var domineret af sorte varer, var vanskeligt at frembringe
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Hans Cohn ( 1 874- 1 947).
Foto fra omkring 1 930.
Byhistorisk Arkiv Søllerød Museum (By)

lyse fa rver t il dam ehatten e. Det var således n ødven digt at pift e de h vide
stump er (=ha lv fab rikat a f en hat) op m ed tal k um '
I b egyn delsen af det n ye århun drede, hvor pro duktion en var kraftigt
stigen de, b lev det n ødven digt at have en pr ofe ssion el t ekn iker som daglig
leder af hatt eafdelin gen . H an s C oh n b lev t ilb udt jobbet , og i 1905 ven dt e
C ohn t ilb age til Danm ark ledsaget af sin hustr u Betty Cohn (f. Neustadt) .7
Den n e gan g b lev C ohn i lan det og ledede H attefabr ikken lige t il sin død
i 1947 . U d over b ehovet fo r en spec ialist t il at lede fabr ikken var der også
en an den grun d t il at kalde C ohn t il Danm ark: Tilkaldelsen af C ohn fa ldt
n em lig sam m en m ed den i somm eren 1905 udb rudt e t ekstilarb ej der str ej 
ke i Dan m ark. Ved an kom st en t il l< lædefab rikken i Br ede skred C oh n s
hest et rukn e fl ytt evogn ud, og alt han s in ven t ar b l.a. m alerier vælt ede ud
på gaden . Som fø lge af den n egative st em n in g b lan dt arb ej dern e var der
im idlertid in gen , som ville hj ælpe m ed at få fl ytt elæsset på b en en e igen! Af
n ogle b reve fr em går det i øvrigt , at han de først e år ikke som de fl est e
an dr e an satte b oede på B rede, m en in de i Kgs. L yn gb y.

HATTEFA B R I K K E N UD S K I L L E S S O M S E L V STÆND I GT F I R M A

Hattearbej dern e
organi serer sz g

Dansk Hattefabrik
AIS stiftes

Baggrunden for a t kalde Cohn til Danmark i 1 905 var efter a l sandsynlig
hed den landsomfattende tekstilarbejderstrejke, som brød ud den 1. juli
1 905, idet man fra ledelsens side satsede på at opdele virksomheden mel
lem den grundlæggende klædefabrikation og den senere tilkomne hatte
fabrikation. Allerede i slutningen af 1 899 havde hattearbejderne på Brede
diskuteret at udmelde sig af tekstilarbejder-forbundet og indmelde sig i
Hattemagersvendenes Fagforening. 8 Da hattearbejderne forelagde øn
sket om at indtræde i Hattemagernes Fagforening for Daverkosen, mødte
de imidlertid stor modstand. Det endte med en fem-årig aftale, som inde
bar, at man ikke før tidligst i 1 904 ville skifte forbund. Ved denne aftales
udløb stiftedes den 1 . juli 1 904 en lokal afdeling af det nye Hattearbejder
forbund ved et møde på Lottenborg. Jens Jensen, som havde været be
skæftiget i hattefabrikationen siden begyndelsen i 1 890, valgtes som før
ste formand.9
Daverkosens reaktion på fagforeningens stiftelse havde i første om
gang været at afskedige hele flokken, men han besindede sig, da det jo ville
betyde lukning af den på det tidspunkt velkørende hattefabrik. I stedet
lykkedes det Daverkosen som betingelse for at anerkende den nye fagfor
ening at få den nye bestyrelse til at skrive under på, at lønstigningerne i de
næste 5 år ikke måtte overstige 4 øre pr. dusin damehatte og 8 øre pr.
dusin herrehatte !
Da hattearbejderne altså kort forinden var trådt ud af Tekstilarbejder
forbundet, betød det, at de ikke var omfattet af den i forvejen varslede
strejke den 1 . juli 1 905. Alligevel nedlagde de arbejdet den 4. juli 1 905 i
sympati med kollegerne på Brede Klædefabrik. Den uvarslede strejke blev
mødt med en stærk reaktion fra ledelsens side. Fabrikant Daverkosen
indberettede »den ulovlige strejke« for Voldgiftsretten, der den 1 8.
august pålagde hattearbejderne at genoptage arbejdet. Hattearbejderne
fulgte påbudet, men indgav samtidig et strejkevarsel, hvorefter den nu
lovlige strejke blev indledt r 4 dage senere i begyndelsen af september.
I håbet om at splitte arbejderne ad valgte man så at udskille Hattefa
brikken fra Brede Klædefabrik som en selvstændig økonomisk enhed
under navnet Dansk Hattefabrik AIS. Den stiftende generalforsamling
fandt sted den 2 0 . september 1 905, og i stiftelses-dokumentet, som findes
på Københavns Stadsarkiv, fremhæves det, at Edmund Daverkosen og
Hans Cohn begge kan forblive i bestyrelsen, så længe de ønsker dette! Af
Cohns » Engagements-Kontrakt« fremgår det i øvrigt også, at han som
direktør er uopsigelig! Samtidig udnyttede man Cohns kontakter til
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Uddrag af Hans Cohns personlige regnskab for de første r 5 måneders produk
tion på den selvstændige hattefabrik i Brede pr. 3 1 . 1 2. 1 906. (By)

Tyske mestre

moderlandet til at indforskrive faglærte, tyske hattearbejdere fra Guben,
og navne som Borngraber, Heller, J ohn, Maisenach, Meulengracht,
Mudderspach og Stegemiiller var fra 1 905 - og helt frem til slutningen i
Skodsborg - knyttet til Hattefabrikken. Strejken fortsatte til 2 6. decem
ber 1 905.
Da arbejdet atter blev genoptaget ved nytårstid 1 905/ r 906 bestod pro
duktionen udelukkende af færdige hatte, langt den største del stive, sorte
herrehatte og specielt de tre forårs/sommermåneder også af en del for
skelligartede damehatte. Personalet var på godt 50 mænd og kvinder for
uden enkelte større drenge som medhjælpere, indtil børnearbejdet i 1 9 1 3

b lev forb udt. ' 0 Der va r tre afdelingsledere (m estre): B orngrab er, Joh n og
Stegemiil ler, a ll e tyske indva ndrere. F orb eha ndlingen af ma teria lerne og
fa rveproc essen bl ev ledet af far vem ester M eul engrach t, ligeledes af tysk
h erkom st.
F LYTN I N G T I L S KO D S B O R G

Fra garveri til
hattefa brik

Eft er de første b egy nderva nskeligh eder udviklede ha ttefab rika tionen på
B rede sig til en succ es. P roduktionsstigningen afspej l ede sig im idl ertid
ikke i den til rådigh ed stående by gning i B rede, h vor pla dsfo rh ol dene
efterh ånden b lev fo r tra nge. Da klædefab rika ntJoh nsen i 1 9 1 2 nedla gde
sin klædefab rik i Skodsb org, overtog Ha ttefab rikk en i 1 9 1 3 denne ej en
dom og fly ttede fab rika tionen h ertil.
Ejendom m en på ma tr. nr. 7m af Aggersh vile, Skod sb org, va r på 7 .9 77
m', og omfa ttede den gam le produktionsby gning på hj ørnet af vejen til
Nærum (Skodsb orgvej ) og Stra ndvejen og en del a rb ejderb oliger sam t en
ga nske pæn direktørb olig i schw eiz erstil. Hele a nlægget va r fu nktionsdu
eligt, og Ha ttefab rikken kunne stra ks eft er overta gelsen og indretningen
m ed de fra B rede overfly ttede ma skiner genopta ge pr oduktionen af ha tte
i klædefab rikk ens gam le by gninger.
Egentlig tilh ørte grunden et lyststed fra b egynd elsen af 1 700- ta llet
ka ldet R etra ite . " Dette ly ststed b l ev i I 785 afh ændet til to indva ndrede
engelske industrifo lk, Nelth r opp og Harris. M ed dem indl edtes en næ
sten 200 -år la ng industri-epoke på stedet. Det b egy ndte m ed englænder
nes ga rveri eller læderma nufa kni r, som det også ka ldtes.1 2 Efter a t sta ten
ha vde overta get ejendom m en i 1805, insta lleredes h er den første dam p
ma skine på la ndet i Da nma rk. Senere under J. C. D rew sens ej erskab b lev
der indrettet stea rinly sfab rik, olieraffi na deri og et b legeri nedenfor på
stra nden. I 1849 lejede en væversvend fra B rede, Johan Palle Johnsen, sig
ind på R etra ite og b egy ndte et lille væveri, og a llerede i 1850 køb teJoh n
sen ej endomm en af Drew sen for 500 rd. Da Joh nsen døde i 1 896, b eskæf
tigedes der ca . r oo ma nd på klædefab rikken i Skodsb org, og ha ns a dop
tivsøn J.S. Joh nsen fo rsøgte a t føre tra ditionerne videre. Det va r im idler
tid ny e tider m ed større indfly delse fra fa gfo reningerne og skærpede kra v
fra my ndigh ederne, og det førte til, a t Joh nsen lukkede klædefab rikken
den r . feb rua r 1 91 2 . ' J
I Skodsb org va r fo rh oldene a llerede fo rud for Ha ttefab rikk ens indtog
præget af den pa tria rkal ske ånd, som Joh nsen ha vde m edb ra gt fra sin tid
h os M odew eg på B rede. Om kring fab rikken i Skodsb org fa ndt ma n insti
tutioner som f. eks. fo rsam lingssa l m ed kegleba ne, b ørnea sy l og ma rkten-

J ohnsens klædefabrik, som Hattefabrikken flyttede til i r 9 r 3 . Bygningen til ven
stre i schweizerstil var fabrikantens direktørbolig. Til højre den egentlige fabriks
bygning i to fløje vendt mod henholdsvis Strandvejen og vejen til Nærum (Skods
borgvej).
Litografi efter tegning af J .N.M. Thorsøe, 1 887. Søllerød Museum.

Brugsforeningen

deri, ligesom der var oprett et en gen sidig syge- og alderdom sk asse, hvor
in dskudden e b etalt es m ed halvdelen af fi rm aet og halvdelen af arb ejder
n e. I 1905 m edvirkede klædefab rikk ens arb ej dere til et ab leringen af
Sk odsb org B rugsforen ing, der var den første b rugsforen in g i lan ddistrik
tern e nord for Køb enhavn.' 4 B aggrunden for ø nsk et om en b rugsforen ing
var den enk le, at stør stedelen af de ø vrige b eb oere i Skodsb org var velha
ven de fo lk , der ikke var så nøjeregn en de m ed prisniveauet. Derfor b ereg
nede den stedl ige købm an d på Sk odsb orgvej , Jørgen Henriksen, sig priser,
som de an satte på kl ædefab rikken og Stat sb an ernes person ale på Sk ods
b or g Station slet ikk e k unn e b et ale.
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Indretningen

I Sk odsb org b lomst rede Hattefab rikken, idet rn oder6 rrn aet M odew eg
igen n em n æsten h ele 1 . verdenskrig s ikrede, at s åvel k læde- s om hattefa
b rik ken 6k t ilst rækkeligt m ed mat erialer og råvarer.' 5 F ørst i det s idst e
krigs år, 1918, forekom der drifts in dsk rænkn in ger på grun d af man gel på
råmat erialer, b l. a. s om følge af uldrat ion erin g fra eft eråret 1918 .
P å dette t ids punkt dis pon erede man k un over den oprin delige klæde
fab riks produktions lokaler på hjørn et ved Stran dvejen . B orts et fra far ve
riet, s om lå s om en s elvstæn dig b ygn in g, fo regik h ele produktions proc es 
s en i denn e en e b ygn in g, h vor der var valkeri og t vist eri i st ueet agen og
slib eri og kontor på r .s al ud imod vej en t il Nærum. F yret st od, hvor den
s en ere glas overdækkede »lys gård« blev an lagt . Her lå ogs å s medeværk
stedet, der st od for reparat ion og vedligeholdels e af fab rikkens mas kin 
park. Direktør C ohn b oede i den gamle h ovedb ygn in g, k aldet direkt ør
b oligen . Siden hen b lev h us et in drett et til fab rikkens kont orb ygn in g.
U D V I KL I N G EN E F T E R I . V E R D E N S K R I G

Fab rikken udvides

I 1 9 1 8, det år Akties els kabs regist eret blev st ift et, b estod Hattefab rikkens
b estyrels e af E drn . Daverk os en s om forman d, prokurist Edouard Nielsen,
Nikolaj Munck og Hans C ohn . P å det t ids punkt var produkt ion en b levet
t redob let s iden start en, og pladsfo rholden e var att er s å t ran ge, at det b lev
n ødven digt med en udvi dels e, s om der da h eldigvis var plads t il på den
forh olds vis st ore fab riks grun d. U dvi dels en b et ød dog, at de s idst e rest er
af lystst edets gamle have b agved direkt ørb oligen fo rs van dt .
M ed h enb lik på en udb ygn in g af fabr ikken afh oldt es den 20 . august
k l.18 en ext raordin ær gen eralfors am lin g, hvor det vedt oges at udvide
aktiek apit alen fra 200 .000 k r. t il 600.000 kr. M ed dette øk on omis ke fun 
dament i ry ggen projekt eredes den n ye st ore t re-et agers b et onb ygn in g,
s om b lev opført af ent repren ør6 rrn aet Christiani & Nielsen i 1919 . Derud
over b lev arb ejderb oligern e udvidet i fo rlæn gels e af den lave h us række,
s om lå um iddelb art n ord fo r n ab oen, Skodsb org B ades an at orium, hvort il
korn n ogle n yopført e arb ejderh us e ud m od Su· an dvej en, hvor fab rikss ko
len, s en ere Sk odsb org F ors kole, ogs å lå. En delig opført es på arealet ud
mod jernb an est ien den gule, t re-et agers b oligej en dom, s om ligeledes
rummede b oliger fo r de ans atte. Hermed var grun den i praks is t ot alt
udb ygget . De s en ere t ilføj els er b estod m esten dels i omb ygnin ger af de
eks ist eren de produkt ionslok aler og min dre udvidels er.
I 1920' ern e erhvervedes yderligere n ogl e h us e i N ærum, h erib lan dt
ejen domm en e Højdenb org (n u n edrevet) og L in dehøj på hovedgaden, s om
blev in drett et til arb ej derb oliger, og s iden gik w1 der n avn et Hattehus en e.

/

Den fuldt udbyggede Hattefabrik i luftperspektiv set fra nordøst. Den store vin
kelbygning i forgrunden på hjornet af Strandvejen og Skodsborgvej er den gamle
klædefabriksbygning. Videre langs Skodsborgvej l igger marktenderibygningen
og dernæst det toetagers hus, hvor købmand Henriksen h avde sin forretning frem
til 1928, hvor den blev overtaget af købmand Alfred Pedersen, der i 1953 blev min
svigerfader. Lidt tilbagetrukket fra vejen ligger endeligt et mindre hus, der senere
blev indrettet til underdirektor Bellers bolig. Bagerst på grunden ses den store
treetagers arbejderbolig, der blev opført omkring 1920.
Fabrikkens hovedindgang var fra Strandvejen, hvor den gamle direktørbolig ses
l iggende lidt tilbagetrukket. Bagved ved denne står den store nye fabriksbygning
i beton opfort i 1 9 1 9. Til venstre for denne ses l i dt af den lave h usrække, der
rummede arbejderboliger, og foran disse ligger den lille smedie. Til højre for den
nye fabriksbygning ses kedelhuset med den høje skorsten og huset med det mær
kelige aftrappede tag, der rummede fa rveriet.
Tegning i katalog fra Hattefabrikken i Skodsborg, 1955. (By)
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Hattehuset også kaldet »Skodsborghus« blev opført i 1 920'erne oppe på Nærum
Hovedgade, i dag nr. 1 1 - 1 3 . Fra det højtliggende hatte hus er der vid udsigt over
omegnen.
Foto 1 995, Sollerød Museum.

Telefon

Pensionskasse

+---

Som et lniriosum kan det nævnes, at firmaet på dette tidspunkt havde
tlf. nr. Skodsborg 36. Centralen var indrettet i et lille lokale hos vogn
mand Chr. Nielsen på Strandvejen nr. 1 7 6, hvor vognmandens datter
Henriette Nielsen var forstanderinde. ' 6
Daverkosen, der havde været fabrikkens bestyrelsesformand siden
starten, døde i slutningen af 1 9 1 8 . Han blev ved den ordinære generalfor
samling 2 0 . november 1 9 1 8 e�erfulgt som formand af den nyindvalgte
grosserer og meddirektør på Brede, Carl C. Jensen. Firmaet Modeweg
havde, lige fra begyndelsen en dominerende indflydelse i Hattefabrikken,
og det fortsatte faktisk næsten lige til fabrikken lukkede. ' 7
I 1 9 1 9 blev der oprettet en pensionskasse for fi rmaets funktionærer.
Startkapitalen kom fra firmaet, og de ansatte og firmaet bidrog hver med
5 % af årsgagerne, idet firmaet dog i begyndelsen, indtil et vist minimum
var nået, betalte det dobbelte. Desværre faldt interessen for pensionskas
sen hurtigt, så den ophævedes igen allerede i 1 9 2 2 . I 1 9 1 9 var der også
lange forhandlinger om arbejdstiden, men i juli 1 9 1 9 enedes man om at

Hattehuset »Højdenborg« ved Nærum Torv. Maleri af Jørgen Andersen-Nærum, 1 947. Arbejderk.'Unst
neren Jørgen Andersen-Nærum ( 1 9 1 8- 1 990) var bosat på Vognmandsgården ved Nærum Gadekær.
Maleri på Søllerød Museum.

Foto fra omkring 1 9 2 0 fra karteriet/spinderiet, der lå på r . sal i den nybyggede
fabriksbygning. Maskinen i forgrunden til venstre var endnu i funktion, da fabrik
ken lukkede 50 år senere. Bemærk den lange aksel under loftet, som viser, at man
på det tidspunkt kun havde en stor kraftig motor, som drev hovedakslen, senere
fik hver enkelt maskine sin egen motor.
Herren med hat og hvid flip m idt i billedet er fabriksmester Meulengracht, som
var af tysk oprindelse ligesom Borngraber, der står i baggrunden med en spunden
stump i hånden. Manden, som klipper pelse ved bordet, hed Bentzen og arbejdede
hele sit voksne liv på hattefabrikken. Damen til højre i baggrunden med knold i
nakken hed Anna Andersen, hendes søn Edvard kom også senere til at arbejde på
fabrikken i mange år.
Foto i privateje.

Krise

19 2 0

Bjarne Pe tenen
rm s,e tte s

Forholde t til
arbejderne

reducere a rbejdstiden til 8 timer, d.v.s. arbejdstid fra kl. 6 .50 til kl . 5 med
1 ½ times middagspause gældende fr a nytåret 1 9 1 9/ J 9 2 0. Det blev fagfor
eningsformanden JensJe nse ns sidste indsats for hattearbejderne, idet han
i 1 9 2 0 gik af efter r6 år som formand. Han blev belønnet af sine kamme
rater med et dobbeltkapslet guldur.
I 1 9 2 0 var der stor arbejdsløshed med deraf følgende tryk på lønnin
gerne. Arbejdsløsheden skyldtes især den stigende import af udenlandske
hatte, specialt fra Tyskland, og resultatet var, at fabrikken i en periode i
slutningen af året måtte afskedige en stor del af arbejdsstyrken. I begyn
delsen af 1 9 2 1 stoppede produktionen fuldstændigt i flere måneder og
blev først genoptaget henimod sommeren. Som beskæftigelsesforanstalt
ning medvirkede nogle af arbejderne fra Hattefabrikken ved anlæggelsen
af Vestre Stationsvej (senere kaldet Bøllemosevej) i foråret 1 9 2 r. I juni
genoptoges fabrikationen efter en aftalt timelønsreduktion på 5 2 øre for
mænd og 42 øre for kvinder. Hattearbejdernes fagforeningen havde bl.a.
medvirket til en henvendelse til folketingsmand Th. Stauning med ønsket
om en udvidelse af beskyttelsestolden for tekstilfærdi gvarer.
I løbet af 1 9 2 1 kom fabrikken atter på fode, og i 1 9 2 2 var årsproduk
tionen vokset til over 500.000 stk. hatte, og sa lget var udstrakt til også at
omfatte eksport til de omliggende lande. Den hastigt voksende produkti
on betød, at Cohn havde behov for en hjælper i den daglige ledelse af
firmaet. En ung handelsmand, Bjarne Pe tene n, der oprindeligt var uddan
net som cigarruller hos sin far, cigarfabrikant Carl Pe tersen (kaldet »Fuen
te«- Petersen efter navnet på hans cigar!) blev antaget og begyndte den 4.
november 1 9 2 2 som direktionssekretær. Bjarne Petersen erfarede snart,
at der ud over ham selv på det tidspunkt var 26 andre ansatte på fabrikken
med efternavnet Petersen, og det huede ham ikke. Han gik derfor på jagt
i sin families annaler og konstaterede, at h ans tipoldefar, en dengang gan
ske kendt kobberstikker ved navn Johanne s Se nn, som var indvandret fra
byen Liestal (nær Bern) i Schweiz, måske kunne være løsningen på pro
blemet. Bjarne Petersen søgte om at antage navnet Senn og fik dette be
vilget mod betaling af kr. 3 3, 3 3 !
En sidefløj til den gamle direktørbolig blev familien Se1ms hjem de
første godt ti år på Hattefabrikken. Her blev forfatteren til disse linier
født den 1 5. september 1 9 2 7, og her tilbragtes de første seks børneår med
gode legekammerater blandt de mange børn, som boede på fabrikken.
Bjarne Se nn havde det ikke helt let med samarbejdet med arbejderne de
første år, og der indkom adskillige klager over opfarende reaktioner over
for arbejderne, bl. a. udfærdigede han i 1 9 2 6 et opslag, i hvilket han kri
tiserede formanden Lauritz O lse n på bekosming af et andet bestyrelses77

Foto fra 1 9 30 optaget på familien Senn 's tagterrasse i direktørboligen med den i
19 19 byggede nye fabriksbygning i baggrunden. Personerne er artiklens forfatter
i selskab med sin mor Merete Senn ( l90 1 - 1988) og Bjarne Senns søster Inga
Sebelien.
Foto i privateje.

C . V Pe te rse n

me dle m. ' 8 Så sen t som i 193 1 påtalte s han s u korre kte opførse l igen fra
hove dforbun de t, men me d tiden ble v samarbejde t me re gn idn in gsløst og
præge t af gen sidig tillid.
Samarbejde t me lle m C ohn og Senn var me ge t frugtbart og førte til en
stadig fo rbe drin g af stan darden og u dvidelse af e ksporten ikke min dst til
de t øvrige Skan din avien . Salge t af he rre hattene ble v re organ ise re t, såle de s
at salge t til den dan ske de tailhan del fr a 192 5 ble v ove rtage t af e t datte rse l
skab, Dan ic a Hat AJS, me d hove dsæde i Køben havn . De tte fi rma havde
re gn skabsår 1 /6 til 3 1/5 i modsætn in g til Hattefa brikken, som fulgte kalen
de råre t, hvilke t senere skulle vise sig at være en skatte mæssig fo rde l.
En væve r fr a B re de, C . V Pe dersen, de r før 1 . ve rden skrig havde opholdt
sig i Sc hwe iz som væve me ste r på en kl ædefa brik, øn ske de i 192o'erne at
ven de hje m til Dan mark. H an re turne re de til Dan mark i 1 923 og me d
bragte en bån dvæv, som han havde købt i B asel me d hen blik på at starte
en fabrikation af hatte bån d. Til formåle t leje de han sig in d i e t lokale i
bon de byen i Lyn gby i 1923 . I midle rtid gav produk tionen ham ikke de t
forven te de afk ast. Da han fr a sit tidlige re arbejde i den dan ske kl æde in du-

stri kendte Cohn, var det derfor naturligt at henvende sig til ham, og det
endte med, at maskinen i 1 9 24 blev opstillet i Skodsborg. Der blev tilmed
snart anskaffet yderligere tre væve, og fabrikationen, som C.V Pedersen
kom til at stå i spidsen for, bestod af bånd til hattene og andre lignende
artikler, bl.a. til militæret.
K R I S E OG STATS LÅN

Slutningen af 1 9 20'erne var krisetid for det meste af industrien, og Hat
tefabrikken i Skodsborg var ingen undtagelse. Det var hårde tider med
Datterselskabet
nedsat forbrug, svigtende markedsandele og hård konl-..7.lrrence fra udlan
Danica Hat A/S
det. På Hattefabrikken begyndte det at gå galt allerede i 1 92 6, og man
blev etableret i 1 9 2 5
i København. Vare søgte derfor ved den ordinære generalforsamling den 2 6. april 1 9 2 6 at
rekonstruere økonomien ved at nedskrive aktiekapitalen med 80% til
mærket Danica lod
fabrikken dog først
1 20.000 kr. Desuden måtte der tilføres yderligere 60.000 kr. til aktiekapi
indregistrere i 1 9 3 3 . talen. Ved denne lejlighed måtte direktør Hans Cohn afskrive sit tilgode
havende i firmaet på 1 06.000 kr. Firmaet Modeweg måtte i samme anled
ning notere et tab på 3 1 5 .ooo kr.
Nogle år senere oprettede rigsdagen en erhvervslånefond ved lov af 3 1 .
Erhvervslån
marts 1 9 2 8. Hensigten var at forbedre beskæftigelsesmulighederne i
dansk industri. Hattefabrikken opnåede her et lån på meget fordelagtige
betingelser (bl.a. 5 , 3 5 % rente). I henhold til et pantebrev med sikkerhed
i alle fi rmaets ejendomme lånte man 3 3 8.000 kr. Lånet var gjort betinget
af, at både firmaet Modeweg og Hans Cohn fortsat lod deres tilgodeha
vender indefryse. Lånet skulle dels anvendes til indfrielse af anden gæld,
dels til nye maskiner og til forøgelse af dri ftskapitalen. At ikke alle proble
mer løstes ved hjælp af lånet, fremgår af beretningen for 1 9 30, som blev
fremlagt på generalforsamlingen den 2 5. marts 1 9 3 1 : Årets første 8 må
neder var forløbet tilfredsstillende, idet produktionen var steget med
7.000 dusin og omsætningen med I 1 0.000 kr., men herefter gik salget i
stå, og året endte med et lille underskud. Dette år var i øvrigt det første år,
hvor lovgivningen foreskrev offentliggørelse af regnskabet. ' 9 Det lykke
des dog i de følgende år at modernisere fabrikationen, således at konkur
renceevnen i forhold til især de tyske hattefabrikker blev forbedret. Den
gunstige udvikling betød samtidigt, at Bjarne Senn i 1 9 30 blev udnævnt
til underdirektør i Dansk Hattefabrik A/S.
I 1 9 3 1 udvidede man vareudvalget ved at indlede en fabrikation af
Filthatte
herrehatte af hårfilt ved siden af den traditionelle produktion baseret på
fåreuld. De nye filthatte blev fremstillet af filt fra kanin- og harehår, som
gav et lettere og mere elegant produkt. Produktionen var baseret på im-
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porteret filt, oprindeligt fra firmaet Moores i England, men efterhånden
som man fik mere overblik over markedets muligheder, kom andre leve
randører, dels engelske (f. eks. »Christy's« og »Failsworth«) dels schwei
ziske, franske og spanske firmaer ind i billedet.
Konkurrencen fra udlandet blev atter skærpet i begyndelsen af
1 93o'erne. I takt hermed steg også intensiteten i kravet fra de indenland
ske hattefabrikker om at få forbedret beskyttelsestolden.'0 Ligeledes for
søgte man sig med aftaler om priser, avancer og rabatter med de øvrige
hattefabrikker og hatteimportørerne. På trods af de indgåede aftaler var
den indenlandske konkurrence hård. Kampen førtes bl.a. på varemærker,
som lå tæt på hinanden. Som følge heraf følte Dansk Hattefabrik A/S sig
i 1 9 3 3 nødsaget til at indregistrere navnet Danica Hat og forsøgte sig
også med andre navne som f.eks. »Dana«. Der var også slagsmål om va
lutaattester til indførsel af materialer og komponenter fra udlandet. For
handlinger med konkurrenten Københavns Hattefabrik endte med, at
sidstnævnte indvilgede i at købe 2/3 af sit forbrug fra Dansk Hattefabrik!
De hårde tider for branchen satte også sine spor blandt de ansatte.
Fagforeningen måtte således hjælpe hattearbejderne med at finansiere
indkøbet af koks til hjemmebrug ved hjælp af låneordninger. Tilbagebe
talingen af disse lån indgik kun langsomt, og det medførte et forslag om
ophævelse af ordningen. Det blev dog nedstemt, fordi der var et virkeligt
behov for denne støtteordning. Enkelte forbedringer for arbejderne gen
nemførtes dog også i disse år. I 19 3 2 fik syerskerne f.eks. gennemført, at
de ikke længere selv skulle betale for den nål, tråd og fingerbøl, som de
anvendte til syning af hattene.
I 1 9 3 3 viste det sig, at situationen, trods det ministerielle lån, fortsat
ikke var under kontrol, idet man måtte meddele Handelsministeriet, at
virksomheden ikke kunne overholde betalingen af de aftalte ydelser og
derfor søgte om en lempeligere ordning. Ministeriet var ikke særligt for
handlingsvenligt og overgav sagen til en overretssagfører Park. Efter
langvarige forhandlinger kom man frem til et acceptabelt kompromis i
juni 1 9 3 5. En af ministeriets betingelser for at forlænge lånet var, at Bjar
ne Senn blev udnævnt til direktør med fælles prokura med Hans Cohn,
hvilket Senn dog modsatte sig, da Cohn på dette tidspunkt lå syg i Karls
bad. Det endte med, at denne passus faldt ud, men lånet blev bevilget
alligevel.
I de følgende år fortsatte skærmydslerne med Handelsministeriet om
lånet, og da situationen i 1 93 8 igen var prekær, satte ministeriet under
Johs. Kjærbøls ledelse trumf på og forlangte, at indtil restgælden, der da var
på r 1 2 .ooo kr, var afviklet, måtte der ikke udbetales tantieme eller gratia82

De færdigformede hatte er ved at være klar til nedpakning fra (fin-)pudseriet.
Foto fra omkring r 930, optaget af fotograffirmaet Blocl, & Claussen A/S,
Vesterport 2 1 3. (By)

Båndvæveriet

ler af nogen art. Herudover forlangte ministeriet indsat en af ministeriet
udpeget rådgivende ingeniør og driftsøkonom fra firmaet Otto Rostrup til
at gennemgå firmaets økonomi og organisation med det formål at frem
skaffe bedre resultater. Dette blev indledningen til et langt og positivt
samarbejde med firmaet.
Fabrikken havde som tidligere nævnt sin egen fabrikation af silkebånd
til herrehattene ledet af væver C. V Pedersen. Båndvæveriet var oprinde
ligt placeret på 2 . sal i den nye fabriksbygning fra 1 9 1 9. I 1 9 3 3 , hvor
vævene i mellemtiden var flyttet til den gamle fabriksbygning ud mod
Strandvejen, blev der brug for den plads, som vævene optog. Da der sam
tidigt var blevet mulighed for at købe hattebåndene billigere fra England,
overtog C.V Pedersen maskinerne og restlageret (bl.a. af cigarbånd, som

Villa So/bakken

man også fremstillede!) og flyttede det hele til ejendommen »Askebak
ken« på Rundforbivej i Nærum."
Samme år, 1 93 3, blev det nødvendigt at inddrage den bolig, som Bjar
ne Senn og hans familie havde beboet, til bogholderi m.v. Familien lejede
sig derfor ind i villa »Skovbakkehuset« på Strandvejen ved foden af Ag
gershvile Bakke. Her boede de et par år, indtil de i 193 5 købte ejendom
men »Skovhuset« i Nærum på hjørnet af Hegnsvej og Nærum Hovedgade, hvor de boede resten af livet.
Familien Cohn fraflyttede i samme periode direktørboligen. Deres del
af huset blev ombygget til ekspeditions- og lønningskontorer. Fra den i
193 3 afdøde grosserer Holger D ruck ers bo købte de i 1 9 3 5 »Villa Solbak
ken« ved Strandvejen få hundrede meter nord for Hattefabrikken. 22 En
væsentlig del af grunden var i forvejen solgt fra af boet til et konsortium,
som byggede boligkomplekset »Solgården« på det nordlige hjørne af
Strandvejen og vejen op til Nærum.'l
En af de få strejker, som virksomheden oplevede, indtraf i øvrigt no
genlunde samtidig med udvidelserne på fabrikken, der ud over kontorhuEn af Hattefabrikkens gamle funktionærboliger ud mod Strandvejen med selve
fabriksbygningen i baggrunden.
Foto fra omkring 1 9 50. (By)

-

set også omfattede en ny arbejderboligblok ved engstien bagved fabrik
ken. Strejken foregik i 1 9 34, da et forligsresultat for tekstilbranchen blev
forkastet af hattearbejderne. Strejken varede kun to uger og endte med et
forlig, der dog mest var til firmaets fordel.,;
E K S P O RT

Hans W Bellers

Tekstil fabrikantforeningen, som ledelsen af fabrikken havde meldt sig ind
i , henledte i 1 93 6 Handelsministeriets opmærksomhed på f:1ere tilfælde af
tysk dumping af hatte på markedet. Efter næsten to års forhandlinger
endte det dog med, at handelsminister Kjærbøl i 1 9 3 8 sagde nej til yder
ligere foranstaltninger til at begrænse importen fra Tyskland.
Produktionen i Skodsborg nåede samme år op på 5 3 .660 dusin. Ønske
de man yderligere vækst, var den eneste vej selv at forsøge sig på eksport
markederne. AJierede i begyndelsen af 1 9 3o'erne havde Hattefabrikken
etableret sig på den nordiske scene, men udvidelser i Skandinavien, sær
l igt i Norge og Sverige, krævede store investeringer i kraftig konkurrence
med den stærke tyske hatteindustri.
I 1 9 3 9 blev Bjarne Senn optaget i aktieselskabets bestyrelse og H. W
Jacobæus, der i 1 9 2 3 havde afløst den afdøde Carl C. Jensen i bestyrelsen,
overtog formandskabet for A/S Dansk Hattefabrik. I januar samme år fik
fabrikken også tilført nyt blod på den tekniske side, idet Hans W Bellers fra
Guben, en søn af Hans Cohns kusine, tiltrådte som teknisk leder af valke
riet. Bellers havde arbejdet i Berlin-Gubener Hutfabrik, men h an valgte
at blive i Danmark, da Verdenskrigen brød ud syd for Danmarks grænser.
I 1 940 blev han gift med Bitten Andersen, som var datter a f en a f fabrikkens
ældste arbejdere, Hans Andersen.
FAB R I K K E N U N D E R 2 . V E R D EN S K R I G

Krigens komme i 1 93 9 ændrede den kommercielle situation for den dan
ske hatteproduktion til det bedre. I Tyskland fik man andet at se til end at
producere hatte, og landets exporttilskud til denne produktion bortfaldt.
Dermed kunne den danske h attefabrikation konkurrere på lige fod med
Tyskland, da eksportti lsh1ddets bortfald medførte væsentl ige prisforhø
jelser her. På det tidspunkt rådede man over lagre af råprodukter til ca. 5
måneders produktion. Samtidig rustede man sig til fremtidige problemer
med importen af f.eks. hårfi ltsn1mper til herrehatte fra England, hvorfor
man udbad sig støtte fra fagforeningen til ansøgningen om valutahjælp
hos Valutacentralen.

D e ældste
hattearbejdere

Hans Coh nfly gter
til Sverige

Kort før besættelsen kunne to af fabrikkens arbejdere, Carl Nielsen og
JensJensen , der havde været med fra den spæde begyndelse i Brede, fejre
deres 50 års jubilæum den 1 7 . marts 1 940.
I kølvandet på den vanskelige situation efter 9. april søgte bestyrelsen
i slutningen af 1 940 at udvide aktiekapitalen, men forgæves. I takt med at
krigen skærpedes, blev råvarerne stadig sværere at opspore. Flere og flere
leverandører blev afskåret fra transportnrnligheden til Danmark. For at
afhjælpe råvareproblemet begyndte man at iblande såkaldt shoddy i fil
ten, dvs. regenererede uldfibre fremkommet ved opkradsning af uldne
klude. Dette støvede forfærdeligt, og det blev derfor nødvendigt at karte
materialet om natten. I januar 1 942 medførte krigen også, at man løb tør
for kul, således at hele produktionen gik i stå i vintermånederne.
Hans Cohn, der var af tysk-jødisk familie, følte sig mere og mere truet
i det tysk-besatte Danmark og forsøgte derfor at sikre sig og sine værdier
bedst muligt. Det førte til, at han i marts 1 943 overdrog sin bolig, »Villa
Spinderiet i 1 943. Under krigen blev det nødvendigt at supplere den rene hvide
uld med »shoddy«, som blev fremstillet ved oprivning af gamle farvede klude.
Foto i privateje.

Hattefabrikkens personale i 194 3 eller 1944 efter at Hans Cohn var draget til
Sverige. Den forreste bænk er indtaget af ledelsen samt tre af fabrikkens ældste
arbejdere, der da var blevet forfremmet til afdelingsledere. I m idten sidder di rek
tør Bjarne Senn med slips og hat , mens de tre andre, yngre ledelsesrepræsentan
ter, Hans W. Bellers, Soren Andersen og Carl V·lex, bemærkelsesværdigt nok i kke
bærer hat i modsætning til afdelingslederne, Iversen, Bendtzen og Svendsen .
Bagved optræder fabrikkens øvrige personale stort set alle uden hat.
Willemoes' fotoalbum. (By)

Solbakken« til firmaet, således at denne ikke kunne beslaglægges af ty
skerne. Da jødeforfølgelsen satte ind i Danmark den 2 . oktober 1943, blev
Cohn advaret i tide, og familien slap afsted til Sverige med en nordsjæl
landsk fiskerbåd. Han og familien boede i Sverige til krigens ophør.
Regnskabet for 194 3 bærer den lakoniske efterskrift: »Firmaets admini
strerende direktør Hans Cohn opholder sig for tiden ikke i landet«.
Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, så da produktionen i
krigens sidste år blev næsten umulig at opretholde, fandt man på råd. En
af firmaets grossistkunder havde i begyndelsen af 1 943 leveret en samling

Danica R ense
Service

Hans Cohn vender
hj em

brugt e hatte til fa brikk en t il ren sn in g, og den n e ide greb m an m ed kys
hån d: »Dan ic a R en se Servic e« blev h urt igt lan dsken dt og en m eget p op u
lær virksomh ed. I al hast fi k m an organ iseret sig m ed in dleverin g hos alle
Dan ic a's kun der, og hurt igt var m an i st an d t il at genn emføre op ren sn in g
og n y-garn erin g af herrehatt en e, så de brugt e og m ere eller m in dre sl idt e
h atte fort sat kun n e an ven des. Da den n orm al e fa brikat ion p å dette tids
p un kt var reduc eret t il et absolut m in im um p å grun d af m an glen p å m a
t erialer, m uliggjorde ren se-akt ivit et en , at m an kunn e holde samm en p å
p erson alet, in dt il det i eft eråret 1 945 igen blev m ul igt at gen opt age n or
m al fa brikat ion . P r. r . m aj 1946 ophø rt e den ellers så givt ige ren seservic e.
O m st il lin gen af p roduktion en t il ren se-akt ivit et en m edført e fo rskel lige
fagm æssige p robl em er, idet alle n orm er blev æn dret i l yset af krigst iden s
betin gel ser. I somm eren 1944 op st od der en uoveren sst emm else m ed
syerskern e om afgarn erin g af de gam le hatte, og det en dt e m ed en st rejke,
hvor fa brikk en s 16 syersker akt ion erede p å grun d af de op st åede ulem p er
som føl ge af dårl igt sygarn ! M en i eft eråret gen in dt rådt e L auritz O lsen
en dn u en gan g som fa brikk en s fagfo ren in gsfo rm an d. 2 ; Et fo rbil ledligt
sam arbejde m el lem fi rm aet og fagfo ren in gen skabt es i de følgen de år, et
frugt bart sam arbejde som også omfatt ede den i 1945 n yudn ævn t e fo rret
n in gsfø rer i Hatte- og B untm agerfo rbun det Fr ithi of Holst.
R en seaktivit et en m edført e også et behov for en kap it alfo rø gel se, hvor
for det p å et best yrel sesmø de 29 . juli 1 943 bl ev vedt aget at fo rdoble akt ie
kap it alen fr a 1 80.000 kr. t il 3 60.000 kr. , idet d e h idtid ige aktion ærer fi k
aktiern e t ilbudt t il p ari-kurs. D et b lev sen ere m eddelt , at Han s C ohn
havde kø bt alle de n ye akt ier. 26
Han s C ohn m ed fam ilie kom hjem fr a eksilet i Sverige allerede fem
dage eft er befr iel sen , den r o . m aj 1945 . F am il ien blev budt velkomm en
og hyld et ve d et sp ont ant arran gem ent , hvor hele virksom heden s besæt
n in g m ed fagforen in gsform and L auritz O lsen i sp idsen t og im od den
hjem ven dt e direktø r. Sen ere p å somm eren fejredes befr iel sen m ed en af
fa brikken støtt et fest p å rest aurant »U dsigt en « i Skodsborg, en fe st som
også blev gent aget p å årsdagen i de følgen de år.
Å ret eft er var alle hjul i gan g, og arbejderant allet st eg i lø bet af r 946 fr a
88 t il r So. P rodukt ion en var dett e år stø rre en d um iddelbart før k rigen
bl. a. p å grun d af gen opt agelsen af eksp ort en t il Norge og i 1947 også t il
Sverige. V ækst en m edført e også stø rre behov for p asn in g af arbejdern es
bø rn, og en v uggest ue og børn ehave blev in drettet i et p ar lej ligheder i
boligrækk en bag ved fa brikken .

88

Familien Cohn kom tilba
ge fra det ufrivillige eksil i
Sverige under krigen alle
rede den T O . maj 1 945, og
blev modtaget af h ele fa
brikkens besætni ng. Betty
og Hans Cohn sidder i for
grunden, og bag dem Bjar
ne og Merete Senn. Mel
lem fru Senn og Hans
Cohn ses den tidligere
nævnte Edvard Andersen,
hvis mor arbejdede i spin
deriet i 1 92 0 .
Foto Enrico Gudnitz. (By)

RAT I O N AL I S E R I N G , M O D E R N I S E R I N G O G N Y L E D E L S E

Colm dør r 94 7

Da alt så u d til at gå allerbedst, afgik H a n s Cohn ved døden d e n 3 1 . j uli
1 947. Cohn nåede at være firmaets administrerende direktør i 42 år, og
han havde stor ære af og en afgørende indflydelse på, at Hattefabrikken i
Skodsborg ved hans død havde uclvikJet sig til Nordens største inden for
branchen. Den 2 9. september 1 947 udnævntes B j arne Senn til Cohns
efterfølger som direktør.
Den store stigning i produktionen medførte snart indførelsen af et helt
nyt begreb i samarbejdet med arbejderne: rationalisering. Det i n debar, at
aftaler om akkordsatser nu blev truffet på basis af tidsstuelier. Til dette
formål a nsattes Sv e n Åke A ndersson, som var uddannet hos en af pionerer
ne indenfor rationaliseringsområdet, }dogens Jaco bse n. Samarbejdet med
h attearbejderne om denne modernisering forløb overraskende godt. Al
lerede i 1 947 kan man i fagforeningens beretninger læse, at der blev op
nået væsentlige forbedringer af løn niveauer på baggrund af tidsstudie
akkorderne, som også blev indarbejdet i den nye overenskomst, som ved-

Den 4. november 1947 kunne direktør Bjarne Senn fejre sit 2 5 års jubilæum. Han
er her fotograferet ved modtagelsen i forhaven til fabrikken. I baggrunden til
højre for direktøren ses Torben Senn (med butterfly). Den yngre kvinde med den
hvide hat er Hans Cohns datter Eva og yderst til højre står Hans Cohns enke fru
Betty Cohn ( 1 8 8 5 - 1974) samt den mangeårige bestyrelsesformand, direktør
H.W. Jacobæus ( 1 8 8 r - 1974), der havde været ansat hos Modeweg siden 1905.
Foto i privateje.

Inspirationen fra
USA

toges i juni 1 948. I bemærkningerne dertil noteres det, at lønningerne,
som i 193 9 havde været 1,3 0 / 0,8 2 kr. pr. time for henholdsvis mænd og
kvinder, nu var fordoblet til henholdsvis 2,60 og 1,85 kr. pr. time. Samti
digt noteres det, at der nu er ansat 2 01 arbejdere på fabrikken.
T il tidens tekniske fremskridt og forbedringer hørte, at man nu efter
amerikansk forbillede fik air-conditionering i råvareproduktionen for at
holde en ensartet fugtighedsgrad, ligesom rørtransportsystemer til trans
port af råmaterialer indførtes mellem de forskellige processer på de for
skellige etager. Dertil kom anskaffelsen af nye højeffektive, rustfrie farve
maskiner med væsentlig forhøjet kapacitet, og inspireret af samarbejdet
med det amerikanske firma Bollman i Danbury, Conn, anskaffedes auto
matiske maskiner til afløsning af det meget belastende håndarbejde med
at spinde smmperne.
På boligområdet skete der også en positiv udvikling, idet man erhver
vede en grund nær hattehuset »Skodsborghus« på Nærum Hovedgade.
Her indviede man i 1 94 7 endnu en ejendom med moderne lejligheder (i

Torben Senn

indtræder i firmaet

dag nr. r 7-2 1 ). Hermed rådede fabrikken over godt 1 00 l ejemål, og ho
vedparten af de ansatte boede i firmaets ejendomme.
I . december 1 9 50 tiltrådte Bjarne Senns søn, Trn·ben Senn, som drifts
leder af hårhattefabrikationen. Baggrunden for at indtræde i ledelsen var
bl.a. et år som voluntør på en af datidens førende herrehattefabrikker i
Europa, firmaet Fai!sw011h Hats Ltd. i Manchester. I et tæt samarbejde
med Stetson Hats i USA havde Failsworth udarbejdet et fuldkommen nyt
og effektiviseret koncept til færdigfabrikation af herrehatte, hvor de fleste
håndarbejdsprocesser blev afløst af maskinel produktion. En af de første
opgaver var at medvirke til indkøbet af de nye amerikanske maskiner.
U N D E R S K I FT E N D E K O NJ U N K T U R E R

I begyndelsen af 1 9 5o'erne steg konkurrencen udefra atter. Nye firmaer
fra Italien, Belgien, England og lidt senere Vesttyskland trængte sig ind
på det frie marked. En vis stagnation fulgte i Skodsborg, hvor arbejderan
tallet faldt fra langt over 2 00 til 1 7 1 i juni 1 9 5 2 , og der indu·ådte tilmed

De i 1947 opførte nye hattehuse på Nærum H ovedgade 1 7 - 2 1 . I en pjece fra
Hattefabrikken betegnes de som »moderne personaleboliger«, hvad de jo også
var 1 1 947.
Jubilæumsskrift fra Hattefabrikken i Skodsborg, 1 95 5 . (By)

perioder med nedsat arb ejdstid for de t ilb ageværende arb ejdere. F or at
forb edre vores konku rrenc eevne int ensivere des rat io naliseringsarb ej det ,
og selv arb ej dern e organiserede rat ionaliserings-kurser og uddannede
»t idsst udiefolk«, der lnm ne medvirke ved akk ordfast sætt elser.
Selv om h att efab rikationen er en af de mest konjunkturfølsomme pro
duktioner, var der et fa stt øm ret soc ialt fællesskab i det lille fab rikssam
fu nd i Skodsb org. Det h ang b l.a. sammen m ed, at arb ej dern e i perioder

Det sociale
fæilesskab

Foreningen »Dansk Arbejde« afholdt i oktober 19 5 1 en stor udstilling i Forum,
hvor Hattefa brikken deltog med en smuk stand tegnet af kgl. bygni ngsinspektør
Niels Koppel.
Under loftet hænger alle mulige typer og farver af sn1mper, ligesom der på væg
gene vises mangfoldigheden af typer i herrehattefabrikationen. (By)
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med arbejdsløshed ikke blev opsagt i deres lejemål, og man således altid
havde en erfaren arbejdsstyrke til rådighed, når konjunkturerne atter
vendte. Hvert år var der fælles sommerudflugt, og der blev afholdt store
julefester for hele personalet og deres ofte børnerige familier. Sangfor
eningen var vistnok den første arbejderforening i Skodsborg, lidt senere
opstod der en fodboldklub, som først spillede på en græsplæne, som en
villaejer stillede til rådighed ved Strandvejen, men senere holdt til på
Rundforbi Stadion i Nærum. Efter krigen blev der dannet en bordtennis
klub, som holdt til i lokalet på r . sal i kantinebygningen, og i 1 95 1 kom
l'llnstforeningen til, hvilket på den tid var temmelig enestående blandt
fabriksarbejdere. Her blev uddelt kunstværker til medlemmerne og af
holdt foredrag, arrangementer og udfl ugter. Bl.a. holdt den lokale kunst
ner Jørgen A ndenen-Ncennn et velbesøgt foredrag om kunstforståelse.
Kunstneren, der boede ved Nærum Gadekær malede i 1 947 et herligt
bil lede af hattehuset » Højdenborg« ved Nærum Torv. Dette hattehus
blev nedrevet i r 96o'erne.' 7
Den 1 9. november 1 9 5 1 fejrede Dansk Hatte- og Buntmagerforbund
Hatte- og
Buntmage1fo 1·bundets 50 års jubilæum, og et udtryk for det gode samarbejde var, at firmaledel
sen deltog i hovedforbundets fej ring af jubilæet.
5 0-å rsj ubilæum
Siden 1 9 3 r havde man importeret hårfiltstumperne fra kanin og hare
hår, men i 1 9 5 3 begyndte fabrikken i Skodsborg selv at producere hårfilt,
idet man dette år overtog en mindre belgisk filtfabrik og flyttede hele
H a nefabrikkens ledelse i midten a f 1 95o'erne. Fra venstre til højre: Prokurist
Torben Senn, prokurist Erik Nielsen, adm. Direktor Bjarne Senn, teknisk un
derdirektor Hans \N. Bcllcrs, ekspeditionschef f or herrehatte Carl \Nex, expe
ditionschef for damestumper H. C. Thrane.
Jubilæumsskrift fra H attefabrikken i Skodsborg, 1 95 5. (By)
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Fagforeningens bestyrelse på Hattefabrikken i 195o'erne. I midten troner For
manden Lauritz Olsen, der havde været med i foreningens bestyrelse siden 1919
og med enkelte afbrud formand fra 19 24. Omkring ham ses siddende fra venstre
Willemoes Jensen, Hedvig Larsen, Laurits Petersen, Magnus Jensen. De to stå
ende kvinder er Clara Wiinberg og Ingeborg Espersen.
Willemoes' fotoalbum. (By)

maskineriet herop. Det blev installeret i stueetagen i den gamle fabriks
bygning langs Strandvejen. I begyndelsesfasen ansattes midlertidigt nog
le belgiske teknikere. Med tiden lykkedes det at opnå et rimeligt kvalitets
niveau i fabrikationen af hårstumper, og snart kunne vi tilbyde vore skan
dinaviske kunder i damehatte-branchen adskillige versioner hårfilt.
I midten af r 95o'erne begyndte man endvidere med succes at fremstille
mønstrede uldfiltstumper til damehatte. Det foregik ved, at man efter
spindingen pålagde felter af forskelligt forfarvet materiale og ved, at man
indpressede forskellige mønstre i overfladen af de færdige stumper, såle
des at mønstret kom til at fremstå som relief. 28 På denne måde skabte man
helt nye muligheder til damehattene, og denne ide slog godt an på alle
vore markeder.
Stump: grundformen af enhver hat. Betegnelsen »en stump« er branchens navn
for den koniske grundform af halvfabrikatet til en hat, det være sig en herre- eller
damehat.
J ubilæumsskrift fra Hattefabrikken i Skodsborg, 1 9 5 5 . (By)
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Foto fra sliberiet i begyndelsen af 195o'erne. I sliberiet blev stumperne overfla
debearbejdet. En ganske »stovet« beskæftigelse, hvorfor der, som det fremgår
af fotografiet, var a fsugningsanlæg til hver enkelt arbejdsplads.
Jubilæumsskrift fra Hattefabrikken i Skodsborg, 195 5. (By)

Hans Bellers og
To rben Senn
unde1·dii·ekt ører

»På lånt tid«

Det gik igen den rigtige vej. I efteråret 1 9 5 5 nåede fabrikken op på et
personale på omkring 2 60 personer. Man kunne således fejre virksomhe
dens 50 års jubilæum den 2 0 . september 1 9 5 5 i optimismens ånd, og i tråd
med væksten udnævntes nye underdirektører: Hans W Bellers og Torben
Senn. '9 På omtrent samme tid blev Hattefabrikkens direktør Bjarne Senn
udpeget til vicepræsident i branchens europæiske organisation, Associa
tion Europeenne de Fabricants de Chapeaux, en position han beholdt i
filthattenes sidste blomstringstid frem til midten af 1 96o'erne.
Fremgangen fortsatte de følgende år, ikke mindst i kraft af stigende
markedsandele for vore herrehatte på det norske og svenske marked.
Dertil kom en lovende udvikling i eksporten til det store vesttyske og
hollandske marked. Til gengæld begyndte indlandssalget at gå tilbage,
men det vigende danske marked opvejedes dog let af den stigende eks
port. Det hele kulminerede i 1 9 5 7, hvor årets arbejdsløshed nåede sit
absolutte minimum med kun 3 , 5 % på helårsbasis mod 2 3 , 5 % få år tidli
gere.
Men som det skulle vise sig: »vi levede på lånt tid«. Set på europæisk
plan foregik der store omvæltninger i anden halvdel af 1 9 5o'erne. Og
først og fremmest bilens udvikling som hvermands eje havde afgørende 95

8. august 1 96 1 fejre
des fagforeningens
60 års jubilæum. Et
sabL.thn- •ig fc,nuij�l.en af
udtryk for det gode
&,_f}� � .s�✓- /�
samarbejde på Hat
b,�og<lii!• ....,..,...,,., til � ,;p a./4 ��
tefabrikken var, at
�
b•g b,n /' aur-t
kl.
firmaets ledelse del
tog i festen, både
ved den formelle re
ception og den e f 
terfølgende gemyt
lige fejring af dagen negativ - betydning for vores branche. Med bilen blev der mindre behov
for at iføre sig hat. I første omgang gjaldt det chaufføren = manden, men
hos skovløber He
berg i Skodsborg.
det varede ikke længe, før også kvinderne holdt op at gå med hatte.
Original i privateje.
Allerede i 1 95 8 sporedes den faldende aktivitet, og arbejdsløsheden
nåede dette år op på 1 9 , 7 5 % . Nedgangen afspejlede sig også inden for
faget, idet fagforeningen for hatte- og buntmagere i 1 95 8 blev sammen
sluttet med Dansk Skrædderforbund og få år senere, i 1 96 1 , indgik i
Folkevogns
Dansk Beklædningsarbejderforbund. Fabrikationen blev dog holdt gåen
de ind i 1 96o'erne, og eksporten udvidet til nye markeder. På et vist tids
kasketter
punkt solgte vi vore hatte så langt borte som i New Zealand.
Fabrikken har gennem hele sin eksistens frembragt alle typer af fi lthat
te til herrer lige fra de hårdt stivede, sorte bowlerhatte over Mr. Edenhat
te til brogede og melerede typer sportshatte. Dertil kom alle mulige typer
halvfabrikata til damehatte. Af mere specielle type r kan nævnes spejder
hatte, specielle typer hatte til teatrene, nogle få (3 !) Pjerrot-hatte. I
1 96o'erne havde vi betegnende nok en vis succes med at producere de
såkaldte folkevognskasketter.
Produktionen af fi lthatte var stærkt præget af varme, fugtighed og ke
mikalier af forskellig art, og arbejdet hermed var, trods de tekniske hjæl
pemidler, i høj grad af manuel karakter og dermed også for mange proces
sers vedkommende en fysisk krævende opgave. Når man dertil lægger, at
lønniveauet absolut ikke hørte til de højere, indebærer det, at arbejds
pladsen bød på andre, mindre håndgribelige fordele, idet en stor del af
besætningen arbejdede og levede på fabrikken i adskillige årtier. Mange
familier arbejdede i flere generationer samtidigt, og mange familier blev
gennem giftermål nært forbundne.
Men set fra en hattefabrikants synspunkt var den endelige og triste
konsekvens af bilismens fremstormen og 1 96o'ernes skiftede modebille
de, at det ikke længere var muligt at opretholde den meget arbejdskraft
krævende produktion af hatte i et land med vort høje lønniveau.
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Hattefabrikant blev
årets tekstilpioner
Højtidelighed i Ingeniørforen ingen, da direktør
Bjarne Senn fik overrakt hædersprisen
Arelci tekstilpioner blev udnævnt
i går ved en højtidelighed i Ingeni
ørforeningen. Det blev direktør Bjm·
ne Scnn, A/S Dansk HatteCabrik i
Skodsborg, der fik overrakt h\.lmle
bien. Da fabrikant Alfred Lund i 1963
trådte tilbage som formand tor Tex
tilfabrikantrorcningens
eksportud
valg, indsti!tede han J,ædersbevis
ningen, ,Arets Texlilpioner• , sym
boliseret ved en humlebi. Når man
har valgt humlebien. skyldes det. at
humlebiens krop ifplge alle flyve
tekniske teorier er tor tung i for
hold til dens vingefang til, at den
kan' flyve. Humlebien ved det ikke,
og derfor flyver den alligevel.

Ved overrækkelsen at hædersbe
visningen sagde formanden for Tcx
tilfabrikantforcningcn. dircklpr, ci
vilingeniør Jørgen G. Hansen, at det
var helt i Alfred I;Jnds ånd, når vJ
har bedt direktdr Bjarne Scnn,
Donsk Hattefabrik, Skodsborg. om
.11 modtage udnævnelsen som årets
tekstileksportpioner.
Direktør Jdrgen G. Hnriscn s.igde
- henvendt til direktør Senn: Alle
rede • i 1920'rne forsøgte De nt eks
portere. Selv om det blev ved tor
spget, var grunden dog lagt. og fro
begyndelsen a! 1930'rnc har De kun
net opretholde en stadig eksport yf
hatte og hattestumper, uanset hvor
h�rde konkurrencevilkårene har væ
ret. Krit:sårcnc afbrdd denne han-

Udsnit af artikel i Berling
ske Tidende, 1 8. maj 1 968, i
anledning af hædersprisen
til Bjarne Senn som »årets
tekstilpioner«. Modsat den
ovrige tekstilbranche blev
Hattefabrikken hurtigt ind
rettet mod eksportmarke
derne, da det hjemlige mar
ked begyndte at vige.

Formanden for Te:dllfabrlkantforenlni,en, direktør Jør,:en Hansen (Ul
venstre) • overræk.ker dlrektpr Bjarne Senn hædersbevlsnlnren, en humlebl, som årets tek.st.Jlpioner.
.

Årets tekstilpioneT

I 1 967 forlod undertegnede firmaet for at begynde i en helt anden
branche, men blev dog kort tid efter indvalgt i Hattefabrikkens bestyrel
se. Året efter, 1 968, blev direktør Bjarne Senn udnævnt til årets tekstilpio
ner på baggrund af sin succes som eksportør, hvor 70% af produktionen
blev solgt til udlandet. I den anledning blev han tildelt Tekstilfabrikant
foreningens hæderstegn: en sølvciga retæske med en humlebi på låget,
som skulle symbolisere overvindelsen til at give sig ud på eksportmarke
derne selv om dette, ligesom humlebiens flyvning, på forhånd kunne
forekom me uigennemførligt.
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Nu afdøde læge Olaf Hassing havde mange patienter i »Gaden« bag fabrikken,
hvor en del af de ansatte boede. Hassing har optaget dette foto (formentlig om
kring 1960). Det giver et meget godt indtryk af det nu forsvundne miljø omkring
arbejderboligerne på Hattefabrikken i Skodsborg.
Foto i privateje.
LUKNING

Men på trods af al hæder var udviklingen uafvendelig. Ved årsskiftet
1 969/70 nedlagdes hattefabrikationen definitivt, og hele fabrikskomplek
set blev overdraget til Søllerød Kommw1e. I første omgang blev bygnin
gerne udlejet til formål af meget forskellig art. F. eks. blev der på et tids
punkt produceret glasfiberbåde, sprinkleranlæg, spøg og skæmt, sandpa
pir, Nefa-lygter og damestrømper i den nedlagte hattefabriks bygninger.
En af lejerne var firmaets tidligere underdirektør Hans W. Bellers, som
ikke uden videre var parat til at give op og under navnet Eurofelt videre
førte en mindre del af færdigvarefabrikationen, som omfattede bl. a. spej
derhatte, garderhatte til det norske hof og andre specialartikler. Denne
fabrikation, som er baseret på importerede stumper, blev senere flyttet til
København, hvor den blev fortsat af firmaet Andersen og Berner fra 1 986.

Fabrikken
likviderer

Udbyttet

Ved li kvidationen af aktieselskabet Dansk Hattefabrik, som blev vedta
get i december 1 9 7 2 , blev firmaets boliger i Nærum solgt fra, og den sidst
opførte ejendom på Nærum Hovedgade blev udstykket i ej erlejligheder,
som blev tilbudt de tidligere ansatte beboere til en favorabel pris. Adskil
lige af lejl ighederne bebos stadigt af Skodsborgs sidste hattearbejdere og
deres efterkommere. Samtidig oprettedes en fond med navnet »Direktør
H ans Cohn's Jubilæumslegat«, hvis renteafkast årligt uddeles dels til vær
digt trængende tidligere medarbejdere og deres efterkommere og dels til
en begrænset del a f Cohns familie.
Ved den afsluttende generalforsamling i l i kvidationsboet, den 2 2. april
r 976 kunne det konstateres, at der, efter at alle kreditorer var dækkede,
kunne udbetales 94,45 % til aktionærerne.
N E D R I V N I N G EN

I 1 979, hvor komplekset stod foran nedrivning, raserede en pyroman
brand den oprindelige fabriksbygning, som nedbrændte. Dermed forI Hattefabrikkens tidligere afbegningsanlægs lokaler i den sydligste ende af fa
briksgården indrettede fabrikkens tidligere underdirektør H ans W. Bellers efter
lukningen en mindre hattefabrikation under havnet Eurofelt. Her ses Bellers i
færd med at betjene hattepressen. På hylden oven over ligger forskellige hatte
forme.
Foto fra 1 9 7 8 i privateje.
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Hattefabrikken under nedrivning i sommeren 1 9 80. I baggrunden skimtes gav
len af det gamle Hotel Øresund på Standvejens kystside overfor Skodsborgvej.
vVillemoes' fotoalbum. (By)

Skodsborg
Strandhave

svandt den industrihistorisk mest interessante bygning, den gamle klæde
fabrik. I 1 980 blev resten af fabrikken revet ned. Man kan helt sikkert
begræde, at der herved forsvandt en epoke i Skodsborgs historie og et
vigtigt industri- og kulturhistorisk monument. Men på den kostbare
Strandvejsgrund var det ikke muligt at bevare de gamle og udtjente fa
briksbygninger og arbejderboliger. I 1 98 3 opførtes boligkomplekset
Skodsborg Strandhave på grunden som et veltilpasset anlæg til Sanatoriet
- det nuværende Skodsborg Sundhedscenter - på nabogrunden. Kom
plekset er tegnet af arkitekterne Friis og Moltke, og hovedideen er, at byg
geriet skulle klinge sammen med sanatoriets »hvide by«. 3°
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K J L D E M AT E R I A L E

Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek: Hatte- og Buntmagerforbundets Arkiv.
Byhistorisk Arkiv - Sollerød Museum: Fagforeningsprotokoller og andet materiale
fra lokalafdelingen af Hatte- og Buntmagerforbundet.
Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune: I. C. Modewegs arkiv.
Erhvervsarkivet, Århus: NS Dansk H attefabriks arkiv: bestyrelsesdokumenter,
regnskaber m.v.
Københavns Stadsarkiv, Kobenha,·ns Rådhus: Diverse dol'llmenter vedr. I. C. Mo
deweg og Dansk I -Iattefobrik, bl.a. sti ftelsesdokumentet.
Rigsarkivet: Akiteselskabsregistret, diverse dokumenter vedr. NS Dansk Hattefa
brik.
Værdifulde oplysninger er også indhentet ved samtaler med tidligere ansatte især
Hans W. Bellers, Eli Christiansen, Hans Holm og fru Sonja Madsen, samt nu
afdøde Kaj Madsen og Enrico Gudnitz.
Jeg er Jeppe Tønsberg, som er leder af Lyngby-Tårbæk kommunes Byhistoriske
Samling, en stor tak skyldig for hans utrættelige assistance ved indledningen til
denne for mig helt nye type opgave. Tak også til samarbejdspartnere på Sollerød
Museum og Byhistorisk Arkiv.
NOTER

1 Jfr. O.J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold, 1 8 50. Genudgivet
i 199z med et forord af Niels Peter Stilling, s. 5 74f.
z Jeppe Tønsberg: Brede Klædefobriks produktionsbygninger. Lyngbybogen
1 999, s. 36f.
3 Strøggarn er, i modsætning til knmgnm, garn spundet af relativt korte fibre af
uregelmæssig længde.
4 Guben ligger på begge bredder af floden Neisse, der i dag danner grænse til
Polen, ca. 60 km syd for Frankfurt a.d. Oder.
5 I en notits fra Kobenhavns Amts Avis fra 1 2. december 1 889 meddeltes det
offentligt, at man »i nær Fremtid vil paabegynde Tilvirlmingen af Klædes-Hat
te, der tidligere udelukkende er blevet fabrikeret i Udlandet. Fabrikationen skal
ledes af en Tysker, der er indkaldt fra Frankfurt a.d.Oder. «
6 Jeppe Tønsberg, Lyngbybogen 1 999, s. 42.
7 Ifølge Mandtalslisten 1 906 for Lyngby-Taarbæk Kommune flyttede Cohn til
Kommunen i 1905. Det er således ikke korrekt, når det i Sollerodbogen 199z, s.
r 2 2 , oplyses, at Hans Cohn kom til Brede allerede i 1900. Chr. Reinhold: På hat
med et halvt århundrede. Sollerødbogen 199z, s. 1 zo- 1 6 1 .
8 Fagforeningen udvidedes senere til at blive landsdækkende og fi k ved sti ftelsen
i 1 90 1 navnet »Hattearbejder-forbundet i Danmark« . r.april 1 9 1 7 sluttede
forbundet sig i ovrigt sammen med buntmagerne, så navnet herefter blev Dansk
Hatte- og Buntmagerforbund. Dette bestod indtil 1 9 58, hvor det indgik i
Skrædderforbundet og endelig fra 196 1 endte i Dansk Beklædningsarbejerfor
bund.
IOI

9 Næstformand var Hans Andersen.Johan Svendsen, som senere blev afdelingsle

der i sliberiet, var revisor.
I O Jeppe Tønsberg: Børnearbejde i dansk tekstilindustri. Brede Klædefabrik 1 87019 1 3. Tidsskriftet Arbejderhistorie 1997/3.
1 1 J fr. Niels Peter Stilling: Skodsborg, 4. 1 36 meter mellem skov og strand, 2003, s.
l 6-2 2.
1 2 Niels Peter Stilling: Rawert i Søllerød. Af en dansk rejsendes billeddagbog fra
industriens pionertid. Søllerødbogen 1985, s. 97-98. J fr. 0. J. Rawert 1 850, s.
35 1 ff.
1 3 Niels Peter Stilling i Bo Bramsen (red.): Strandvejen før og nu, bd. r . 199 5 , s.
344f.
14 J fr. Knud Weise: Rundt om Mølleåen. Søllerødbogen, 1987, s. r o6.
15 Jfr. Chr. Reinhold: På hat med et halvt århundrede. Fra arbejdskamp og daglig
dag ved Skodsborg Hattefabrik 1905 - 1 945. Søllerødbogen 199 2 , s. 1 2 5.
16 Jørgen Berg: Da telefonen kom til Søllerød. Søllerødbogen 1998, s. 1 19 f.
1 7 I den forbindelse kan det nævnes, at H. W Jacob,em kom ind i firmaets bestyrelse
i 1 9 2 3, efter at også Carl C. Jensen var afgået ved døden, og bankdirektør Mik
lVleyer fra Landmandsbanken havde overtaget formandskabet. J acobæus forblev
medlem af bestyrelsen og var formand efter Mik-Meyer fra 1939, til han fratråd
te i begyndelsen af 1 9 7o'erne.
1 8 Om Lauritz Olsen, Se Chr. Reinhold, Søllerødbogen 199 2 , s. r35ff.
1 9 Som revisor valgtes dette år det velanskrevne firma C. Jespei·sen, som forblev
firmaets revisorer lige til fabrikkens lukning.
20 Brev til ationalbankens valutakontor af r o. r o. 1934 (Erhvervsarkivet).
2 1 Ejendommen var oprindeligt opført som en lystejendom, men blev nu ombyg
get til produktionsformål. I 1935 var der 7 arbejdere beskæftiget i væveriet. C. V
Petersen døde 56 år gammel i 1946. Fabrikationen videreførtes af hans søn Hen
rik Petersen til 1976, hvor væveriet lukkede. Henrik døde i 2003. Nationalmuse
ets arkiv i Brede: NMB 1 24 (arkiveret w1der »Possementmager« F96).
2 2 Niels Peter Stilling i Bo Bramsen (reel.): Standvejen før og nu, bd. 1 . 199 5 , s. 360.
2 3 Solgårdens arkitekt var Aage Rafn. Ved den lejlighed fandt man også på grunden
to velbevarede oldtidsgrave, som blev gjort offentligt tilgængelige. Se Roar
Skovmand: Lystslotte, landsteder og kæmpehøje på Skodsborgegnen. Søllerød
bogen 1 988, s. 5 3-53.
24 Om strejken Se Chr. Reinhold, Søllerødbogen 199 2 , s. r 4 r ff.
2 5 J fr. Chr. Reinhold, Søllerødbogen 199 2 , s. 1 5 3. Lauritz Olsen fejrede 40 års
j ubilæum 29. maj 1 9 5 7 og døde 74 år gammel 30 november 1960.
26 Ekstraordinær generalforsamling 20. august 1943. Erhve1-vsarkivet.
2 7 J fr. Erik Helmer Pedersen og Niels Briihl: Niarrllarum, 1986, s. 33. Maleriet
tilhører i dag Søllerød Museum.
28 En anden mulighed var at indblande andre materialer, dels af farvet uld, dels af
helt andre fibre.
29 NS Dansk Hattefabrik - Skodsborg 1905 - 1 9 5 5 .
3 0 J fr. Niels Peter Stilling: Skodsborg, 2003, s. 2 2 .
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Lokalaviserne
Det stod i avisen 1 9 1 9
Af Morten Trommer
Byhistorisk Arkiv - Sø llerø d Muse um rå de r ove r e n komple t sam ling af lokal
aviseic M e d dei·e s overveje nde lokale stof og font og fre mmest lokale sy nsv inke l
kan disse, udove r at give e t udmærke t tidsbille de , afspejle Sø lle rø d Kommune s
udviklingfr e m mod i dag. Samtidig få r man ge nnem Søllerø d Tide nde e t bille de
af, hvad de r 1·øi-e r sig i de t danske samfund.
1'v1orten Tro11m1ei- e1født 1953 og har væretfast a nsat på B yhisto risk A rkiv Sø llerø d Mu seu m side n 1998 . Pie 1 5 . april 2 005 e r b an konstitue re t le de r af
Byhistoi·isk Arkiv.
EFTER D E N F Ø R STE VERDENSKRIG

Verdenskrigen 1 9 1 4-19 18 fik en afgørende betydning for danskernes til
værelse. Et verdensbillede sank i grus og ønsket om at vende tilbage til
»de gode gamle dage«, til tiden før 1 9 1 4, blev et omkvæd, man hørte igen
og igen efter krigen.
FATT I G D O M

For d e danskere, der havde set frem til bedre tider efter krigen, blev 1 9 1 9
nok en skuffelse. Den mærkbare mangel på varer, der opstod under kri-

Noget , der fyldte meget i avisen 1 9 1 9 , var de mange festarrangementer og ud
flugter, som lokalområdets forskellige foreninger holdt. Her er Holte Handels
Håndværker- og Borgerforening på skovtur med den lokale vognmand Hans
Rasmussen. (By)

gens si dste år, fo rts att e i 1 9 1 9 . M an sku lle hen ti l mi dt en af året , fø r sm å
m ængder af v arer b egy ndt e at k om m e. A rb ej ds løs heden, der v ar stor v ed
årets st art , fa ldt m ærkb art i si dste h alv del.' Selv om m an fik flere p enge
m ellem h ændern e, gj orde v arem anglen og den store eft ersp ørgs el, at p ri 
s ern e st eg, s å m ange h ar h aft sv ært v ed at få den dagli ge hus holdni ng t il
at hænge s am m en.' Dett e er m åske forklari ngen p å de m ange i ndb rud og
tyv eri er, S øllerød Ti dende ku nne b erette om i 1 9 1 9 . Ifølge avi s en s ærli g
m ange det år. G odt nok v ar en enk elt tyv heldi g, da h an i et p riv at hj em
stj al en ov erfrakk e i ndeh oldende en tegneb og m ed r o .ooo k r., m en ellers
v ar tyv eri ern e s om regel i sm åti ngs afdeli ngen: M ad, øl, spi ri tus , tøj , s en
gelinned osv. Tyv egods , der ikk e ty dede p å, det v ar h ærdede k rimi nelle,
der h av de v æret p å spi l. Da avis en i m arts m åned k unne b ek endt gøre, at
den k endt e »H erlufm agletyv« v ar b lev et p ågreb et , v ar b yt tet fr a h ans
si dste i ndb rud en f laske akv avit , et p ar hundrede ci garer, et v ækk eur, et
p ar strøm p er og et p ar k ludesko. Derudov er h av de t yv en p å gerni ngsste
det sp ist noget fr anskb rød m ed sm ør og drukk et en s lurk b rændevi n.

OTTE T I M E R S A R B EJ D S D AG

1 9 1 9 var et uroligt og dramatisk år med store konflikter. Den yderste
venstrefløj havde vind i sejlene i den første tid efter krigen, og man dan
nede dette år Da nmarks første kommunistiske parti. Det var et år med
mange strejker og arbejdsnedlæggelser. Der var ca. fem gange så mange
tabte arbejdsdage på grund af arbejdsstandsninger i 1 9 1 9 end året før.i I
Søllerød Tidende kan man læse om en del arbejdsnedlæggelser i løbet af
året. En af de ting man kæmpede for, og fik indført, var en 8 timers ar
bejdsdag.
BOLIGNØD

E t stigende problem i 1 9 1 9 var bolignøden. Ved krigens afslutning var
mange tusi nde familier i Danmark berørt af husvildhed. At boligsituati
onen var slem i 1 9 1 9 ses også i Søl lerød Tidende, hvor man kan læse om
folk, der overnattede i togvogne på rangerterræner. Disse mennesker slap

Bogen om de
»Billige Boliger i
Søllerød Kommune
er netop blevet gen
udgivet i efteråret
2004. Heri kan man
læse den overra
skende og vigtige
historie om de Sol
lerød-borgere, der
ikke lige netop var
født med en sølvske
i munden.

endda for straf, da de i retten fo rklarede, at de ikke kunne fi nde noget sted
at b o. D ette fandt dommeren grund nok ti l at lade nåde gå for ret. M an
kan læse om sk oler i Køb enhavn, der var fy ldt op med husvilde, så elever
ne ikke kunne passe deres skolegang. O gså i S øll erød K ommune havde
man prob lemer med husvilde. D a kommunen i april havde modtaget de
første af de husvi ldeb arak.k er, man havde k øb t af G entoft e Kommune,
sk rev avi sen »D et vi l hjælpe noget til at aflaste de husvildes R ækk er, og
der vil b li ve taget fa t paa yderli gere B eb yggelse i B usk ehøj H aveb y«. 4
B yudvikli ng, vejanlæg og servic e havde været stigende i nogle år, og dette
medførte en øget m ængde af tilfl yttere til S øllerød.5 D et drejede si g b åde
om håndværkere, postb ude, stationspersonale, arb ejdsmænd osv. H erved
øgedes m anglen på bi llige b oliger. S øllerød K ommune havde i årene før
og under k rigen kun en lille gruppe b orgere, der ti lhørte middelklassen.
Kommunen b estod hovedsagligt af velstående villaejere og sommerb eb o
ere og fatti ge arb ej dere, der levede under usle kår. R inge b oliger med
mange mennesker på små arealer, med ofte dårlige eller i ngen toi letfo r
hold. D isse var grundlaget fo r den arb ejderb evægelse, der ved sogneråds
valget i 19 17 , fo r første og eneste gang, gav S oc ialdemok rati et fl ertal.
N etop de i avi sen nævnte huse i »B uskehøj H aveb y« i G l. H olte, et ek
sem pel på gode b illige b oliger, kan ses som et resultat af »målb evidst
soci aldemok ratisk arb ej de«. 6
G RÆ N S E S P Ø R G S M Å L ET

Et spørgsmål, der optog sindene i 19 1 9 , var S ønderjylland. H vor skulle
den dansk -tyske grænse gå efter verdensk ri gen? D en dansk e regerings
holdning var, at man sh1 lle dele S lesvi g op i z oner og holde fo lkeafstem
ni ng indenfo r hver enkelt z one. N ationali sti ske kræft er mente, man skul
le b enytte lejligheden til at få mere tilb age af det gamle danske land.
N ogle talte om en lini e syd fo r F lensb org, m ens andre ønsk ede en grænse
ved D annevi rke. M ange danskere engagerede sig, og følelsern e fik fri t løb
i spørgsmålet om at få dette gamle stykke fædreland tilb age. I j uni 1919
endte det dog med, at regeringen ved fr edskongressen i P aris fi k gennem
trumfet sit ønske om folkeafstem ning. S ønderjyllandsspørgsmålet afspej
lede sig også i S øllerød Ti dende. M an oprettede en S ønderj ysk fond,
havde indsamli ngsdage og indsamlingslister ti l fo rdel fo r S ønderjylland.
Arti kler, der opfordrede ti l solidaritet med sønderj yderne og ikke mindst
med det danske mindretal i Tyskland. S øllerød Ki rkes præst F erdi nand
Jensen b eder i avisen pri vate om at tage et sønderj ysk b arn i pleje for en
peri ode af en måned.
r o6

B I LT R A F I K K E N

Bil tr afikk en to g til i 1919 . D anm ark s før ste b enzi ntank åb nede i Køb en
h av n de t år. C yk ler v ar aller ed e hverm andseje, m en nu b egyndte ant alle t
af b iler og motorc yk ler at sti ge dr asti sk .? De n ø gede tr afik havde m an
e ndnu i k ke v ænne t si g ti l. Der fa nd te s i ng en fær dse lslov, 8 o g der sk ete
m ange tr afik uhel d . I Sø llerø d Ti dend e k an man læse o m m ange tr afik
ulyk ker, den ene mere dr abe li g e nd de n and en. De fl este af uhel dene sk ete
v ed v ej sk æringer o g tydeligt for di bi li stern e i k ke vi dste, hv em der skulle
ho lde ti lbage for hvem . Ofte virkede de t so m om, m an v algte at sætte
farte n o p, når m an kom ti l e t kry ds. I avi se n k lages der ofte ov er mangl en
de ski ltning, fo dg ængere der g år på veje n, c ykli ster der svi ng er ud for an
bi ler o sv. Dårlig e vej e o g dårli g eller i ngen gadeb elysni ng9 giv es o gså som
grunde til ulykker.
D E N S P AN S K E S Y G E

De n spanske S yg e, d er b egynd te at gribe om sig i eft er åre t 1 91 8, for tsatte
d e før ste måneder i 1919 . Denne i nfl uenz aepi demi v ar skyl d i fler e tusi n
de dansk er es dø d. I oktob er 1918 b lev der truffet for anstal tni nger for at
Annonce i
Søllerød Tidende
8 . februar 1 9 1 9 .

staar ti l D i s p o s itj o n D ag o g N :1t.
Tel e fo ne r .

fi '.\forge n-li Afte n: Holte 3 1 .
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begrænse sygdommen. »Skolerne lukkes, universitet og de højere lærean
stalter lukker, justitsministeriet på byder lukning af alle teatre, biografer,
varieteer og danselokaler. Der udstedes også forbud mod sportsopvisnin
ger, koncerter og andre møder. Børsen lukkes, og gudstjenestetiden i kir
kerne indskrænkes til en halv time. Sporvognene må kun medtage et be
grænset antal passagerer, og dørene i vognene skal holdes åbne«. 1 0 På
disse drastiske foranstaltninger kan man se, at sygdommen, der ramte
både ung og gammel, rig som fattig, spredte stor skræk. Der opstod man
ge teorier om sygdommens smitteveje. Dr. Jersild foreslog i Politiken, at
man skruede tragten af sin telefon for at mindske smittefaren. Dermato
logen" Dr. Engelbreth mente, det var lapperne, der var smittebærere.
Mange virksomheder indførte længere middagspauser, så det raske perso
nale k'Unne få lejlighed til at række frisk luft. Søllerød Tidende oplyser i
februar 1 9 1 9, at der alene i København var 2 .000 døde som følge af syg
dommen, og begravelsesvæsenet i København var en dag oppe på over 90
begravelser, hvor det normale var 2-3 pr. dag.
Søllerød gik heller ikke ram forbi. Lægerne havde lynende travlt. Tele
fonnettet var på sammenbruddets rand. Man opfordrede folk til kun at

Kontorchef L. C. Schous
nu nedlagte gravsten på
Søllerød Kirkegård. Den
unikke gravsten for »Føre
ren, forkæmperen og idea
listen« L. C. Schou er nu
blevet fjernet trods Muse
ets bestræbelser på at bi
bringe kommunen og kir
kegården en forståelse af
den kulturarv, de forvalter
for eftertiden.
Foto N. P. Stilling, 1989.
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rin ge, hvis det var abso lut nø dvendi gt . En mass e pri vate to g initiati v til at
hjælpe, som sy gepl ejersk er ell er på a n dr e må der i pl ejen af de sy ge. En
»ri gman d« i Vedb æk u dlånte en dda sit pri vatk ør et øj ti l sy getransport.
A vi s en er un der epi demi en pr æget af arti k ler om sy gdomm en o g d ens
ofr e, in dsam lin ger o g opfor dri n g ti l hjælp ti l de syge. Dett e er måsk e
an lednin gen ti l, at C hr. H edetoft i 1919 anskaffer Søl lerø ds først e amb u
lance, »Søl ler ød Sy getransport «. Som der står i a vis en , »nu rin ger man
a ltsaa ikke eft er Falck m en eft er He detoft «." Et af ofren e for Den spanske
Sy ge, der fik s ær li g omta le i Søllerø d Ti den d e, var kontorc hef i fabriks
dir ektorat et L.C. Sc hou (1876-1918 ) . Sc ho u var m edl em af b estyrels ern e
i H o lt e G r un dej er- o g Kom m una lforenin g samt Ru degår ds Grun dej er
for enin g. Sc ho u to g li vli g del i samfun ds debatten o g k æm pede i n dædt for
de sa ger, han tro ede på. Hans m ærk esa g var etab l erin gen af et a potek i
Ho lt e, som han k æm p ed e for til sin død . Sc hous man ge b es øg hos mini 
ster en var sikk ert m ed virk en de ti l, at der b lev gi vet b evill i n g ti l at dri ve
a potek i Holte i 19 1 9 , m ente a vi s en . Sc ho u ha vd e, før han kom ti l fa briks
dir ektorat et , i man ge år vær et ansat i postv æs en et. Dansk Postforenin g
r ejste i 1919 et min desm ærk e for Sc hou på Søl lerø d Kirk egård. Den span
ske Syge fors van dt øjensyn li g li geså plu ds eli gt , som den start ede, for fra
marts mån ed skri ves der ikk e m er e om den i a vi s en.
I D RÆTTEN

I dræts - og sp ej derb evægelsen voks ede i åren e før kri gen. Den var en del
af en ny kro psku ltur , hvor man la gde øget vægt på fysisk u dfo ldels e o g
fri luftsli v. Sk ønt den var dr evet a f voksn e, var den i s ær r ett et mod de un ge.
Antal let a f i drætsu døver e to g ti l, o g d er opsto d et stort b eho v for i dr æts
pla ds er. Søl ler ød Komm un e ha vd e i 19 19 en dnu ikk e et offentl i gt ejet
i dr ætsan læg. Dett e fik Sø ll erød Ti den de ti l at skri ve at for at sikr e, at der
kun n e dyrkes forskell i ge sports gr en e »b ur de vær e min dst 2 komm una le
Sports pla ds er med no gen lun de taa leli ge For ho ld«.' ' Fo dbol dklubb ern e
ha vde et par gan ge ind en for et å r sø gt komm un en o m hj ælp ti l en fo d
bo ldban e m ed hegn om ban en o g omk lædnin gsrum m ed ba d. Som s var
fik de tilla dels e til at br uge komm un eskol ern es a n l æg og om dett e m ente
man i Søl lerø d Ti den de: »La d os ta ge Fo dbo ldban ern e fr em ti l Drø ft el s e.
Kommun en har o ver la dt K lubb en en Grun d til at s pi ll e paa , men den n e
G r un d er saa s let an ven deli g, at Komm unens Un gdom , som har en l even
de Inter ess e fra denn e S port , um uli gt kan dy gti ggør es un der saa s lett e
For hol d. - Det er So gn eraa dets P li gt , at r egul er e o g in dhegn e diss e Pla d
s er o g o pfør e no gle Omkl ædnin gs rum m. m . , saal edes at Folk , der kom -

/ "J I
En af de klubber, der nød godt af den stigende interesse for sport, var Vedbæk
Tennisklub. Fra et medlemstal på 46 ved klubbens start i 1 9 1 7 , var man i 19 19
oppe på 2 00 medlemmer. Som formanden udtrykker det i sin årsberetning: »Vi
har nået en bjergtop i år på vor vej fremad og opad«. På billedet er man i gang med
en herredouble i Vedbæk Tennisklubs sommerturnering r919. Turneringen var
den største af sin art på Sjælland og med deltagelse af alle de store stjerner fra
København og Sjælland. (By)

mer til Holte eller Vedbæk for at konkurrere med de lokale Foreninger
ikke skal kunne give de slette Forhold Skyld for Udfaldet«. ' 4 Allerede få
uger senere kunne avisen da også berette om en Vedbækspiller, der bræk
kede benet under en træningskamp mod Holte. Selvfølgelig skyldtes
uheldet den dårlige bane 1
I IO

SØLLERØD TIDENDE

Søllerød Tidende fik ny redaktør i februar. Den nye redaktør var August
Elnæs, 1 5 en kendt og respekteret Holteborger. Han havde i 1 9 1 9 en glar
mesterforretning på Stationsvej T O . Forretningen, hvor man desuden
kunne købe fotografirammer, spejle, ga rdinstænger m.m., havde han åb
net i 1 9 1 6. Elnæs var dog ingenlunde ny i Holte, han havde, inden han
åbnede sin glarmesterforretning i små ti år haft galanteri- og legetøjsfor
retning på Stationsvej. Samtidig med, at avisen fik ny redaktør, flyttede
den til nye lokaler i Jægermester Tvermoes' nybyggede ejendom »Røjel
slrns« på hjørnet af Kongevejen og Stationsvej . Denne ejendom havde
fået en del kritik i Søllerød Tidende for at ødelægge netop det hjørne, der
skulle give Holte sit præg som en moderne forretningsby. Udover kontor
indrettede Søllerød Tidende i de samme lokaler et bureau for udlejning
af sommerlejligheder, køb og salg af ejendomme og grunde, indlevering
af annoncer til dag- og ugeblade m.m. Redaktørskiftet betød ikke den
store forandring for avisen. Den fortsatte den upolitiske linie og avisen
afslørede ikke noget klart partipolitisk tilhørsforhold. Det politiske stof

Stationsvej i Holte, år 1 9 1 9. Her havde August Elnæs over en årrække forret
ning fem forskellige steder. (By)

I II

Røjelshus på hjørnet af Stationsvej og Kongevejen blev opført 1 9 1 8- 1 9 1 9 af P.
Tvermoes fra Søllerød Slot. Det omskældte hus på hjørnegrunden, husede Søl
lerød Tidendes redaktionslokaler og en ejendomsforretning foruden butikker
ne i stueetagen. Foto r 9 r 9. (By)
indskrænkede sig stort set til dagsordner og referater fra Sognerådsmø
der. En del artikler er hentet fra andre aviser og blade. Søllerød Tidende
indeholder dog flere lokale nyheder end før, skrevet af mange forskellige
skribenter. Der er overvægt af nyheder fra Holte, måske på grund af re
daktionens placering. Avisen inde holder stort set ingen illustrationer. En
vigtig del er stadig annoncerne, der fylder omkring halvdelen af avisen.
SØLLE RØD TIDENDE
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Den efterfølgende samling af artikler er afskrift fra avisen og er gengivet
med de eventuelle trykfejl, der måtte være. Samtlige fotos findes i By
historisk Arkivs fotosamling.
EN D R U K K E N TYV I »JÆ G E R H V S ET « .
I I . O I . I9 I9

HAN OVE R R U M P L E D E S M E N S L O G S I G F R I A F P O L I T I ET S K L Ø R .

De fleste Københavnere kender fra deres Sommerudflugter den hyggeli
ge Skovrestaurant »Jægerhuset« i Holte og ved, at V ærten, Hr. Schou, selv
har en lille Villa et Stykke fra Restaurationen.
Forleden ønskede Hr. Schou at faa noget Spiritus hentet Hjem i sin
private Lejlighed og bad i den Anledning sin Kone om at gaa ned i Vin
kælderen i »Jægerhuset« og hente nogle af de ældste Aargange frem, da
der kom Fremmede om Aftenen.
Fru Schou begav sig af Sted med en stor Kurv; men da hun naaede
»Jægerhuset« kunde hun straks se, at der var noget galt på Færde. Døren
ud til Vejen stod paa vid Gab, og hun var klar over, at den var blevet laaset,
da hendes Mand forleden forlod Huset.
Det var saaledes øjensynligt, at der havde været Tyve, og ængstelig for,
at de ubudne Gæster endnu var inde i Bygningen, gik Fru Schou over til
Restaurantjægerhuset set fra øst en dag i 19 2 0. Furesøen skimtes til højre mellem
træerne. (By)

1 13

Gartner A ndersen fra »Næsseslottet« og bad ham følge med, da hun var
bange for at gaa derind alene.
Gartneren og en Broder, der var i Besøg, fulgte beredvilligt med, og da
man naaede »Jægerhuset«, listede de to Mænd først ind. Til at begynde
med var der dødsstille i den store Bygning, men pludselig hørte man en
rusten Stemme synge: »Du har jo en lille Streg paa, er du tosset, gamle
Dreng.«
Gartneren og hans Broder gik efter lyden, og i et af Husets Sovekamre
fandt de en Mandsperson liggende døddrukken i Sengen med en Cog
nacsflaske i Haanden og syngende af fuld Hals.
Tømte Vinflasker, der laa spredt rundt omkring i Værelset, viste, at
han ikke havde forsømt Tiden.
Tyven blev taget med udenfor, og en Betjent blev hentet, for at Fyren
kunde blive transporteret i Arrest.
Da Betjenten kom blev Fyren ædru, men han var for klog til at lade sig
mærke hermed og f ulgte vaklende og slingrende med Ordenshaandhæve
ren, stadigt syngende af fuld Hals, mens han af og til slog sin Ledsager
gemytligt paa Skulderen.
Betjenten anede ingen fare og nød det dejlige Frostvejr, men pludselig,
da der ingen Mennesker var at se, gav Tyven sin Bevogter et Stød i B ry
stet, saa han faldt i en af Vejgrøfterne, og styrtede selv af Sted det bedste,
han havde lært.
Da den uheldige B etjent igen fik samlet sig op, var Fyren forsvundet,
og han maatte slukøret paa Stationen og melde om sin mislykkede Ekspe
dition.
Men Forbryderen har ingen senere set noget til.
Ved et E ftersyn i »Jægerhuset« har Restauratør Schou senere fundet
paa Natbordet ved Siden af Sengen, hvor Indbrudstyven havde ligget, en
gammel Revolver, der ikke var ladt, og en spids Dolk. Disse to Vaaben er
nu afleveret til Politibetjenten i Holte.

r 8. 0 1 . 1 9 1 9

EN D R U K K E N TYV I JÆ G E R H U S ET .

Til vor store Beklagelse er under Redaktørens Fraværelse indløbet e n løgn
agtig Krønike om et Tyveri i Jægerhuset, udsmykket efter alle Kunstens og
den moderne Journalistiks bedste Mønstre. Artiklen stammede fra Ex
trabladet for 7. ds., tilbagekaldt i samme Blad 9. ds. - Vi gør Politibetjent
Nielsen vor Undskyldning for, at vi saaledes er kommen paa Glatis. - Der
var ingen Vin at stjæle paa Jægerhuset, Betjenten kunde ikke nyde det dej
lige Frostvejr, eftersom det naturligvis var Regnvejr, og last not least: Hr.

Ni elsen hør er som b ek endt ikke ti l dem, der fraterni serer m ed I ndbru dsty
ve o g lader si g k amm er atli g paa Sk ul der o g go dtro ende stø de i Vej groften
- nav nli g da der ikk e fi ndes no gen saadan i paaskr ev ne Egn.

Et Parti

Annonce fra
Søllerod Tidende
r 8 . januar 19 19.

\Vhisky; Rom , Cognac, ægte
Tokayer samt Rihnskvin m . m.,
alt i fineste Kvalitet er, realiseres.

Købmd. J. Steger,
Holte, Telf. 4.

SKOLERNE
I 8. O I . 1 9 1 9

Annonce fra
Søllerød Tidende
1 5. marts 1 919.

paab egy ndte I 5 . ds. U ndervi sni nge n efter den forl ængede Ju leferi e. Dette b ety der desv ærre ikke, at den spanske E pi demi er i aft agende tv ær timo d. M an er vi st nu komme n der ti l, at m an har v ænnet si g ti l de nne
som et ko nstant O nde, paa sam m e M aade, som m an efter haanden har
v ænnet si g ti l alle de andr e »B ehageli ghe der «, der er fu lgt m ed Kri gen. Ak ja, de go de gam le D age ve nder aldri g ti lb age.

Holtegaa rds Fabri ker.
Telf. Vedbæk 87.

Vei>bæk.

Telf. Vedbæk 87.

Hvidtøl - Skibsøl - Skattefrit Ø l .

FRA SØLLE RØD

A rb ej det v ed Om reguleri ngen o g I standsættel se af det gam le G adek ær er
nu afslu ttet, o g A rrangem entet vi l sikk er t ti l So mm er tage si g m eget ti l
talende ud. D en gam le Brø nd er r epar er et o g m uret o p, saa det landsby
mæssi ge U dse ende er b ev ar et. D enne O pgav es Lø sni ng vi l ku nne i nd
bri nge G ru ndejerfo reni nge n m egen Anerk endelse.

I I5

D E N S Ø N D E RJ Y D S K E DA G . I

5.

APRIL.

Som fo rme nt lig be ke ndt vil »de n sø nde rjyd ske F ond « fa a sin »Da g«, paa
hvilke n de r ove r he le La ndet ska l sæ lge s e n 1 0 Ø re s B lom st til F ordel fo r
F onde n. D a ge n e r nu fa st sat til de n I 5 . A pril , som e r M inde da ge n fo r
Kriigers og Arlmanns djæ rve Udta le lse i de n ty ske R igsda g 1867 : »Vi e r
da nske , og vi vil fo rb live da nske «.
H e r i Søl le rø d Ve st sogn vil »Hø stb lom st da ge n«s ga mle , prø ve de
K orps ta ge sig a f Sal get , og det maa haabe s, at alle de n Da g vil gø re sig det
til e n kæ r P ligt at købe de n lille søndeijydske Blomst.
ØVERØD S KO L E

Efte r I ndby de lse a f Lære rpe rsona let paa Ø ve rø d Skole sa mlede s e n De l a f
Børne ne s F oræ ldre me d Skole ns Lære re t il et M ø de paa Skole n forle de n
Afte n.
Ta nke n me d M ø det va r at gø re F oræ ldre ne me re inte re sse ret i Skole ns
A rbej de og i det he le ta get at skabe god F orstaae lse me lle m H j e m og
Skole.
Skolekokkenet p å Øverød Skole omkring 1 9 2 5 . Mursrensskolen p å Øverødvej
blev opfort i 1 902 og udvidet med bl.a. skolekokken i r 9 2o'erne. (By)

I I6

Overlærer Møller indledede Mødet med at fortælle lidt om Arbejdet
paa Skolen, som det var i tidligere Tid, og som det er nu, for derefter at
tale om Emnet: »Orden og Disciplin i Skolen«. - Efter Foredraget var
der en Halv Time til Raadighed for fri Diskussion, hvorefter Mødet slut
tede med lidt Oplæsning.
F O D B O L D KA M P

I Søndags spillede Holte Boldklub en Turneringskamp med Skovshoved
Boldklub paa Banen ved Grunersvej. Skovserne vandt med 4-0, hvilket
Resultat skyldes Holtes uheldige Maalmand, idet han tabte de 2 Boldte
ind i Maalet, og den ene Bold lod han løbe ind, fordi en af Bestyrelsens
Medlemmer, Weden, raabte til ham »lad den løbe !« Maalmanden havde
bukket sig ned for at tage Boldten (hvad et Barn let kunde gøre) men da
han hører den ovenfor citerede Sætni ng, rejser han sig og lader Boldten
løbe lige forbi Maalstangen og i Maal. Det retfærdigste Resultat af denne
Kamp ville være uafgjort Kamp, da Skovserne kun lavede et eneste regu
lært Maal.
Annonce fra
Søllerød Tidende i
februar-marts 1 9 1 9.

Holte Boldklub af 1918

afholder ordinær Oeneralforaamling Predag
d. 1 4. Mart@ 1 9 1 9 Kl. 7 1 1 1 paa tfotel NyHolte.
Da Medlemmernes Adresse ikke er Be
styrelse• bekendt, foregaar Indkaldelsen
kun paa den ne Maade.
Bestyrt/sen.
Holtes 1 ste Hold spiller i det store og hele udmærket, kun kniber det
altid med Placeringen, og havde vi en bedre Bane, vilde vort Hold blive et
af de bedste i nordre Birk. De to bedste Spillere er ubetinget Schepler og
Axel Mahr.
ET B I L S A M M EN S TØD

3 r. o5. r9r9

I Søndags gik det endeligt galt ved Krydsvejen i Holte. En Luksusbil kom
fra Geels Bakke ned mod Hotellet, samtidig med at en Lastbil kom fra
Øverødvej mod Stationsvej, et Sammenstød var uundgaaeligt, da det er
udelukket at se hinanden for Skovløberhuset paa Hjørnet. - Følgen blev,
at Lastbilen tørnede ind paa den anden Bil, og nogle af Personerne faldt
ud paa Vejen, mærkeligt nok uden at tage Skade. Lastbilen blev meget
117

Kongevejskrydset i Holte. Til højre ses det udskældte » Røjelshus«, hvor Søllerød
Tidende havde deres kontor. Krydset fik også megen omtale på grund af dets
trafikale farlighed. De to biler på billedet ser da også ud til at være på vej ind i
vanskeligheder. (By)

slemt medtaget, hvorimod den anden ikke fik mere, end den kunde køre
videre. At der ikke er sket en stor Ulykke for længe siden paa dette Sted,
er et rent Mirakkel, og der burde snarest mulig sættes advarende Skilte
op, der paabyder langsom Kørsel over Krydsvejen, det er en ganske me
ningsløs Fart, der sættes op paa dette farlige Sted.
S O G N ET S S Y G E P L EJ E R S K E

Paa Fredag den 14. Juli er det 2 0 Aar siden, at Frk. Anthony begyndte sin
Gerning som Sygeplejerske her, ansat af Menighedsplejen, støttet af Sog
neraadet. Talrige er de Hjem, hvor man taknemmeligt mindes, hvilken
Hjælp hun har været under Sygdom og i trange T ider, og altid hører man
hende rosende omtalt for hendes kyndige og samvittighedsfulde Arbejde,
røgtet beskedent og kærligt.
T I L I D RÆTS STÆVNE I B I R K E R Ø D

19. 07. 19 19

Birkerød Boldklubben »Skjold« havde i Søndags indbudt Fredensborg,
Bloustrød og Holte Boldklubber til et Stævne, hvor de havde udsat Sølv
præmier til det vindende Hold.
Holte Boldklub stillede med r . og 2 . Hold, 2 . Hold var ikke fuldtallig,
og som følge deraf vandt Birkerøderne en kneben Sejr paa r Maal mod o.
I I8

SIK = Skodsborg Idrætsklubs fodboldhold fotograferet 1 9 1 9 . Også i Skodsborg
greb fodbolden om sig i årene umiddelbart efter r . verdenskrig. Mange af de unge
mennesker på fotografiet kom utvivlsomt fra arbejdermiljoet omkring Hatte
fab rikken i Skodsborg. (By)

r . Hold spillede deres r. Kamp mod Fredensborg. Til at begynde med,
var der kun 9 Mand paa Holte Hold, som senere blev til ro; det er bekla
geligt, at Spillerne er saa upaalidelige, især naar det er et saadant Stævne
det gælder; ikke desto mindre vandt Holte Kampen med 3 -0.
Af de 4 Kampe, der spilledes i Søndags, kan man sige med Rette, at
denne Kamp var den bedste og mest velspillede, som det var en Fornøjel
se at overvære; et Maal til Fredensborg havde vel nok været fortjent og
passende Udtryk for H oldenes Styrke.
Birkerød havde tidligere paa Dagen vundet deres første Kamp over
Bloustrød med 8 -o, men de gode Birkerøder havde ogsaa valgt at spille
første Kamp, og tage de svageste Modstandere, saa opnaaede de et længe1 19

re Hvil under Slutkampen, det er ikke fair, naar man er Indbyder, selv at
tage alle Fordelene.
Den afsluttende Kamp mellem Birkerød og Holte spilledes KJ. 4, hvor
Hol terne hm havde en god T imes Hvil, medens Birkerøderne havde haft
fri fra KJ. I I ½.
Kampen begyndte i meget mat Tempo, man sporede, at det var den
anden Kamp den Dag, og det er vel lidt rigelig meget at byde Spillerne.
Spillet gik paa langs af Banen og begge H oldene havde flere Gange
Anledning til at score, men der manglede noget hver Gang det afgørende
Spark skulde falde. Kort før Halvleg opnaaede Birkerød Maal ved højre
Innerw ing; dette vakte selvfølgelig vild Jubel hos det tilstedeværende
Publikum.
Anden Halvleg begyndte ikke stort bedre; Tempoet var meget sløjt,
særlig Holtespillerne var udpumpede; men det sl'Ulde snart blive ander
ledes.
Midt i Halvlegen faar højre Wing Bolden lagt godt ud og spurter op
langs Siden, afleverer en dejlig Centring som venstre Wing flugter sikkert
i Maal. Dette ligesom gav Holtespil lerne nyt Liv, Tempoet blev ganske
livligt, der sættes Pres paa, Birkerøderne er meget nervøse, deres venstre
Back kikser Bolden, og Holtes Forward er over ham som et Lyn , og har
forholdsvis nemt ved at score, der manglede r 2 Minutter til Kampen er
forbi, men disse M inutter tilhører fuldstændig Holte. Birkerød kan være
glade for at de havde Held med dem ellers var der gaaet flere Maal ind.
Med 2 - r til Holte sluttede Kampen.
Efter Kampen var arrangeret et fælles Chokoladebord, hvor Præmier
ne skulde uddeles. Stor var vor Forbavselse, da Formanden for Birkerød
Boldklub tog Ordet, og i et meget ubehersket Sprog tilsølede Domme
ren, Hr. stud. med. Hugsted, Nivaa og Holte Boldklub. Sejren sagde han,
var ikke retfærdig, de Maal Holte havde faaet var offside; paa dette vilde
Birkerød i kke engang tillade at Holte forsvarede sig, men Birkerøderne
nægtede at uddele Præmierne.
Holterne lader sig jo ikke saadan gaa paa, de fik opnaaet at sige deres
Meni11g og fik saavel de Fredensborger som B loustrøderne paa deres Side,
som alle forlod Festen, saa Birkerøds Formand en Hr. Bager Jensen blev
alene tilbage med det gode Spil leudvalg, der havde arrangeret Stævnet.
D'hrr. har saa i løbet af Aftenen taget sig sammen og set hvilken Fiasko
de har begaaet. Mandag Formiddag blev der telefoneret til en af Lederne
for Holte Boldklub, og bedt om Undskyldning for deres Optræden, Præ
mierne og en skriftlig Undskyldning skulde omgaaende blive tilstillet
Holte Boldklub.
I 20

Med dette er Holte Boldklub tilfreds; men skal vi senere have Samar
bejde med Birkerød, maa det være under den absolutte forudsætning, at
Ledelsen er ændret.
H O LTE NYE B I O G RAF

Onsdag Aften aabnedes i Holte det nye Biografteater, efter at der Aftenen
før havde været Indvielsesforestilling for en mindre indbudt Forsamling.
- Søllerød Sogn er hermed ude af den Særstilling at være det eneste Sogn
paa Sjælland, der ingen Biograf havde. - Bevillingshaver og Bygherre til
det nye Teater er Fotograf Collin, Lyngby, og mange andre har søgt Be
villing før ham, men har altsaa ikke kunnet opfylde de Betingelser, der
stilles for at faa en saadan Bevilling, og det har vel altid manglet paa Lyst
Holte Biograf Teater åbnede onsdag den 6. august, og dermed var Søllerød Sogn
ikke længere det eneste sogn på Sjælland uden en biograf. Det var den kendte
fotograf A.Th. Collin ( 1849- 1 92 2), Lyngby, der stod bag det nye tiltag. Billedet
af den nyåbnede biograf er da også taget af Collin selv. (By)

til at vove den økonomiske Indsats. - Begyndelsen var udmærket, og hvis
blot det nye Teater følger den Kurs, det begynder med, er der ingen T vivl
om, at et Biografteater her i Holte kan give sin Mand en god Indtægt, det
maa staa alle klart, at der indenfor de Forestillinger der bydes paa i Bio
graferne Landet over er en hel Del skadeligt Makværk, som virker ned
brydende paa T ilskuerne og demoraliserende paa Ungdommen. Men
hvis Hr. Collin holder den Slags borte fra sit Teater, vil dette nye Foreta
gende blive baade oplysende og underholdende for Beboerne, saa man
tillidsfuldt kan sende Ungdommen i Biografen paa Øverødvej. - Selve
Bygningen er tegnet af Arkitekt Kuld, Holte, og opførelsen er udført af
lokale Haandværkere med Murermester Joh. Christiansen, Søvejen, som
Hovedentreprenør. Der er en udmærket stor Forstue (Ventesal), hvor
man i daarligt Vejr kan opholde sig, inden man kommer ind i selve Salen,
som har 2 3 0 Siddepladser og er udmærket ventileret og ret imponerende
i Dimensionerne. Den gør et roligt og afstemt Indtryk med sine samstem
mende Tonefarver paa V æggene og det helt hvide, høje Loft. Biografen
har alle moderne Midler i Brug og Billedernes Fremvisning foregaar med
Akkuratesse uden altfor lange Pauser.
SØLLERØD$ FØRSTE OMNIBIL

r 6. 08. r9 r9

I en nær Fremtid vil der blive en haardt tiltrængt Forbindelse mellem
Skodsborg og Holte, idet der sættes en Bil ind paa Ruten. Turen vil koste
1 Kr., og der vistnok 1 2 Pladser i Vognen. - Det er da altid en Begyndelse.
H O L TE S A M A R I TE R F O R E N I N G U N D E R » R Ø D E K O R S «

havde i Lørdags sat sine Medlemmer Stævne til Friluftsøvelse i Rude
Skov sammen med Samaritterne fra Birkerød og Lillerød og Farum; de
unge kvindelige Spejdere samme Steds fra var ligeledes indbudt samt
interesserede Gæster.
T il Fods og pr. Cycle stilede de fra alle Sider mod »Dumpedalshuset«,
og der blev Liv i Ebberød Mose, da de tog fat paa Øvelserne efter først at
have styrket sig paa den medbragte Fourage. De 60- 7 0 Deltagere, som
var mødt trods det ustadige Vejr, blev behagelig overrasket ved at finde
Eng og Skovbund dejlig tør og varm og Solen i fuld Vigueur; rundt om i
Skovbrynet og Høstakkene fandt man Læ for de »T ilskadekomne«, og
Samaritternes utrættelige Lærer og Vejleder, Dr. Otto Møller, mødte selv
for at tilse »Patienterne« og yde »Nødhjælpen« sin faglige Kritik.
Under Øvelserne gav Hr. Hedetoft velvilligt Møde med sin nye smuk122

»Sårede« hjælpes under samariterøvelsen i Rudeskov den 30. august 1919. Foto
grafiet er taget af cand. polit. Carl E. Aagaard ( 1 869- 1938), Holte. Han var en
pioner indenfor fotografiet og etablerede i 1894 et atelier for teknisk fotografe
ring. Fra 1902 redigerede han »Dansk Fotografisk Tidsskrift«. Det er nok ikke
tilfældigt, at Holteborgeren Aagaard var fotograf ved denne begivenhed. Han var
yderst virksom indenfor »Dansk Røde Kors«, og hans kone Fanny, var en af de
ledende skikkelser i H olte Samariterforening. (By)

ke Syge-Automobil , som blev beset med største Interesse, og Deltagerne,
der fik en sikker og befriende Følelse af, hvor stort et Savn for hele Egnen,
der er bleven afhjulpen ved denne fortrinlige og tidssvarende Sygetrans
port, blev samtidig vejledet og indøvet i Ind- og Udbæring af Patienter.
S KO L E B E S P I S N I N G

Som det fremgaar af sidste Sogneraadsmøde vil Kommunen forsøgsvis
i ndføre, at Børnene bespises med varm Mælk og Smørrebrød i Øverød
Skole.
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H USNUMRENES INDFØRELSE
o 8. I I . I 9 I 9

Sogneraadet har n u vedtaget at indføre Husnumre, o g alle Villaejerne kan
faa deres Numre at vide paa Ingeniørkontoret paa Holte Værket.
I L D E B R A N D I S Ø L L E RØ D

2 2 . I I . I 9 I9

En sjældent forekommende Ildebrand fandt Sted paa Lyngbakkevej i
Søllerød for en halv Snes Dage siden. - Som bekendt har vi nu her i
Sognet fast Brandmandskab, der for Søllerøds Vedkommende bestaar af
en ulønnet Brandfoged og 6 Brandmænd, der lønnes med Timebetaling
ved hver Ildebrand. Naar der bliver Ildebrand, skal Brandfogeden først
underrettes, og han skal saa sende Bud efter sine Brandmænd og rekvirere
Vogne til at hente Slangerne m. m. Nu er der det mærkelige, at Brandfo
geden i Søllerød ingen Telefon har, dette er i sig selv saa meningsløst, at
Maskineriet ikke fungerer, og man undres over, at der ikke vælges Folk
med Telefon til dette Hverv, eller man sørger for Telefon til alle Brand
fogederne.
Ved denne Ildebrand, der opdagedes af Tømrerm. Georg Rasmussen,
Søllerød, mødte Brandfogeden imidlertid 20 Minutter efter, at der var
slaaet Alarm. - Men nu kommer det værste af hele Historien; - da han
kom til Brandstedet, viste det sig, at der ikke fandtes nogen Brandhane i
lang Omkreds, og Brandfogeden havde ikke Anelse om, h vor Brandha
nerne var. Efter nogen Søgen fandt man en ved Korsvejen, men saa var
Slangerne for korte, og man maatte rekvirere Slanger fra Ny Holte,
Nærum og Gl. Holte, og medens dette stod paa, tog Ilden rigtig fat, og
Huset var omtrent nedbrændt, da Slangerne kom i Virksomhed. - Hvad
var nu mere naturligt, end at hver Brandfoged fik udleveret en Fortegnel
se over alle de Brandhaner, der findes i hans Distrikt. Fortegnelsen findes
paa Holteværket, og den skal altsaa blot mangfoldiggøres, for at denne
side af Sagen er i Orden. - Men det er jo ogsaa ganske meningsløst, at der
ikke opstilles flere Brandhaner, særlig da man, som i dette Tilfælde, har
Ledninger i Jorden og dog ikke kan faa Vand.
Det er dog latterligt, at Huset skal nedbrænde, inden man har faaet
Forbindelse med Vandet til Slukningen. - Ved denne Brand, hvor alt hvad
der blev reddet, kunde ligge paa en Enspændervogn, var det Folk udenfor
vort Brandvæsen, der reddede disse Sager. Det var Tømrerm. Georg
Rasmussen, der havde faaet det ud af Huset, inden Brandmandskabet
mødte. - Det maa staa alle klart, at der aldeles omgaaende maa sættes
mere System i vort Brandvæsen. - Her kom ingen Mennesker til Skade,

Brandmand Carl Hansen
fra Øverød fotograferet i
uni form og hjelm på vej til
at redde værdierne i Sølle
rød. Foto ca. 1 9 20. (By)

m en d et er ganske gi vet , at d et ha vde været a ld eles um uli gt at r ed d e no get
M enn es ke fra r . S a l. - Hus et d er brændte , var et Træ hus m ed m ur et
Skorsten o g støbt Sokke l, o g a lt brændte , baa d e Møb ler o g S ervic e. - Ti l
a lt He ld fik Manden , der bo ede i H uset , sine Papi r er, som laa i et Skri ve
bord , d er b lev r edd et. I l d en var opstaaet ved , at Fr uen , forin d en hun gi k
ti l To get for at hente sin Mand , ha vd e fyr et for stær kt i.
Fam ilien to g eft er B rand en Op ho ld paa Ny H o lt e Hot el B randmæn d en e optraadt e i Uniform , m en i k ke a lle 6; d et var et op li vend e
Mom ent i hele d ette Ød elæ ggels ens Værk, o g d et er i kke ud en Sp øg, naar
d et op lystes , at man endn u i kke ha vd e haft Raad ti l at gi ve a lle 6 B ra nd 
mænd en Hjæ lm , m en d et er en K ends gernin g, a t B ra ndfoged en først fi k
ud lever et 2 Hjæ lm e, o g eft er et ha lvt Aars For løb att er 2 o g 2 Sæt T øj,
m en stadi g man gler d er no get. Det er at haa b e, at vor t man gelfu ld e Brand væs en eft er d enn e Pr øve
brand maa faa indført et no get b edre System , o g at man førs t o g fr emm es t
b elær er Mands kabet om , hvor Van d et er at faa , at d et i kke en and en Gan g
gaar ri gti gt ga lt ti l.
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B I O G RAFTEATRET P A A ØVERØ DVEJ
2 2 . I I . I9 I9

Publikum, der i den første Tid strømmede til for at se det nye Teater,
forholder sig nu mere passiv, og ikke uden Grund. Programmet har ikke
noget af den virkelige Filmkunst over sig, og der er saa koldt i Lokalerne,
at man selv med Overtøj paa sidder og knagfryser. Det er forunderligt, at
det ikke kan gaa op for Bevillingshaveren, at der her i Holte kunde skabes
en udmærket Indtægt, hvis blot man ofrede noget Brændsel og af og til
gav en virkelig god Forestilling.
EN LØB S K J E R N B ANEVOGN

Paa Nærum Station var der forleden under Rangeringen en Jernbane
vogn der fik saa stærk Fart paa at den først standsede da den naaede Ved
bæk. Et Held var det at der ikke skete noget ved de forskellige Overkørs
ler hvor der staar »Pas paa Toget«.

Lokomotiv under rangering på Nærum Station omkring

1 26

1 9 20.

(By)

H U S ET B LÆ S T E O M K U L D

Paa Krogholmgaard i Trørød blæste en af Bygningerne om i Stormvejret
i Mandags. To Børn kom til Skade, dog ikke alvorligt. Det er jo heldigvis
sjældent at Husene blæser om her i Sognet.
HUSLIG FRED
2 0. 1 2 . 1 9 1 9

Hundreder af smaa Begivenheder i Familien giver Anledning til Stridig
heder eller kedsommelige Optrin - Børnenes Uartighed, Ubehagelighe
der med Tjenstefolkene, smaa Tab eller Uheld i Husholdning, grundet
paa Uforsigtighed eller Udygtighed. - Saa er det Hustruens første Pligt
at afvende den Slags Ærgrelser fra Mandens Hoved. Hun skal saa meget
som muligt rydde al huslig Modgang bort fra Mandens Vej, han har saa
meget at gøre, og han har ofte Hovedet fuldt af vigtigere Ting, der dog
betyder Grunden til Familiens Lykke; hun skal altid vise ham et venligt
Ansigt, selv om hun ikke rigtig er i Humør dertil, altid give ham et venligt
Ord, selv om han ikke altid svarer derpaa. - Hvis der saa alligevel en Gang
kommer en Uoverensstemelse imellem Ægtefolkene - selv de, der holder
hjerteligt af hinanden, bliver ikke sparede derfor - saa bør Hustruen hu
ske paa de Ord: »Lad ikke Solen gaa ned over Eders Vrede! « I de fleste
Tilfælde tilkommer det jo hende først at række Haanden til Forsoning,
selv om hun er den fornærmede og føler sig i sin fulde Ret. Og hvor smukt
klæder et forsonligt Ord ikke Kvinden ! Naturen har netop ret skabt det
kvindelige Gemyt med dets Bøjelighed og Blødhed til Forsoning.
N OT E R

1 I januar 1919 var der e n arbejdsløshedsprocent for hele landet p å 2 8, 1 mod 7,0 i
november samme år. Den laveste procent var på 2,2 i august. Statistisk Årbog
1 9 2 0, tabel 1 04.
2 Udgifterne i et Københavnsk husholdningsbudget var for juli 1 9 1 4 på 2000 kr.,
juli 19 1 8 på 363 5 kr., jan. 1 9 1 9 på 3 798 kr., juli 1 9 1 9 på 42 2 1 kr. og jan. 1920 på
4839 kr. Statistisk Årbog 1920, tabel 82.
3 Der var i 1 9 1 9 824-424 tabte arbejdsdage på grund af arbejdsstandsninger mod
160. 2 7 2 i 1918. Statistisk Årbog 1920, tabel 105.
4 Søllerød Tidende, 2 6.april 19 1 9.
5 Søllerød kommunes indbyggertal var r . nov. 19 14 på 6296, r . feb. 1916 på 6 3 7 1
o g 1 . nov. 1919 p å 8390. »Søllerød Kommunes indbyggertal«. Udarbejdet af
Søllerød Kommunes Folkeregister, 1961, s. 18.
6 N.P. Stilling: Billige boliger i Søllerød Kommune, s. 2 5. N.P. Stilling og Troels
Jorn: »Billige boliger i Søllerød Kommune«. Boplan i samarbejde med Søllerød
Museum, 2. udgave, 2 004.
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7 Der var 29. maj 1 9 1 7 indregistreret 7 290 biler og 8633 motorcykler i Danmark.
i .september 1920 var man oppe på 1 7.657 biler og 1 2 . 1 82 motorcykler. Statis
tisk Årbog 1 9 20, tabel 79.
8 Den første færdselslov blev indført i 192 3 .
9 Det e r muligt a t der er noget o m snakken. Holte Værkets driftsregnskab viser
rent faktisk, at der i 1 9 1 8 havde været tændt for den elektriske gadebelysning i
1 4 1 6 timer, i årene 1 9 1 5- 19 1 6 havde gadebelysningen været tændt 1 8 36 timer
om året. Søllerød Tidende, 1 3 . september 1 9 1 9.
T O Lars Lindeberg: »De så det ske«. Forlaget Skrifola, Capenhagen, s. 208ff.
1 r Dermatolog er en specialist i hudsygdomme.
1 2 Søllerød Tidende, I. februar 19 19.
13 Søllerød Tidende, 1 7 . maj 1 9 19.
1 4 Søllerød Tidende, 1 7. maj 1 9 1 9 .
1 5 Laurits Christian August Elnæs ( 1 8 8 5 - 1 9 2 2 ) havde fra omkring 1 908 til 1 9 1 1
galanteri- og legetøjsforretning på Stationsvej 8. Derefter flyttede han forret
ningen til »Ny Holtehus«, Stationsvej 14- I--Ier var han til 1 9 1 3, hvor hans forret
ning for a·edje gang flytter til ny adresse på Stationsvej, »Ny Vejlehus«, Stati
onsvej r 8. El næs købte »Ny Vejlehus« i 1 9 1 4 og flyttede ind i en lejlighed over
forretningen. I april 19 1 6 solgte han ejendommen. Privat flyttede han til en villa
på Agnetevej. I løbet af sommeren afviklede han sin legetøjsforretning, og den r .
september 1 9 1 6 åbnede han en glarmesterforretning p å Stationsvej ro, hjørnet
af Esthersvej (i dag den sydligste ende af Rønnebærvej). I 1 9 1 9 flyttede Elnæs
endnu engang sin forretning, dennegang til Søllerød Tidenes kontor på hjørnet
af Stationsvej og Kongevejen. I den forbindelse opstod der rygter om, at El næs
var ved at lukke sin glarmesterforretning for at hellige sig jobbet som redaktør på
Søllerød Tidende. Den 8. marts 1 9 19 forsikrede Elnæs Søllerød Tidendes læse
re, at hans forreming fortsatte uforandret, og at han h avde påtaget sig »stillingen
som Redaktør af dette lille Blad udelukkende af Interesse for Udviklingen i
Kommunen«. Noget tyder dog på, at Elnæs brugte meget tid på det »lille Blad«,
af hvilket han først blev medejer og senere eneejer. Derudover beskæftigede han
sig fra 1 9 19 med køb og salg af ejendomme, ligeledes fra Søllerød Tidenes
kontor. Han var medlem af bestyrelsen i Holte Kommunalforening og Holte
Foredragsforening. August Elnæs døde tirsdag den 7. februar 1 9 2 2 efter måne
ders sygdom. Han blev begravet på Bispebjerg Kirkegård.
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Søllerød Museum - Mothsgården
Beretning

2 004

Af Niels Peter Stilling og Jens Johansen

Mothsgå rden, en afSøllerødM useums tre afdelingei; har i 2 004 fu ngeret ganske
som vanli gt: - arra ngeret tre udstilli nger og planlagtfremti dige arrangementer
og udstilli ngei; modtaget nye museumsgenstande, registreret dem og anbragt dem
i et passende magasin. D er er besvaret mange slags henvendelser om den lokale
historie og meget andet. D er er arbejdet med udgivelse af bøger, medfo redrag og
rundvi sni nga; tekster til histori ske tavler og restaureringsforslag til kommunens
monumentei; samt input til lokalplaner. D ertil kommer samarbejdet med Histo
risk-topografisk Selskab og deltagelse i kultunni!jørå d, amtsmuseumsrå d og an
dre bestyrelsesarbej dei: E ndeli g er der lagt nyt strå tag på udstillingsby g ni ngen, og
de første udfordri nger somfø lge af den kommende sammenlægni ng med Birkerø d
Kommune er taget op.
UDSTfLLTNGER

I 2 004 arrangerede Museet på Mothsgården tre udstillinger, hvortil kom
mer Elin Rasks fine udstilling At male med papir, der fortsatte fra 2 003 til
2 9 . februar 2 004 . Et samarbejde med Kulturelt Forum i Søllerød affødte
udstillingen Teaterdrønl7ne - om den lokale teatervirksomhed gennem et
halvt hundrede år. Teaterprogrammer, -plakater og vel især de fantastiske
kostumer trak godt r . 500 gæster i de to måneder udstillingen varede.
Med udstillingen Hilfe li ngs skå nske tegni nger blev en længe næret drøm
opfyldt om at vise en samling af den svensk-danske kunstner
C.G.G.Hilfelings tegninger fra Skåne udført omkring I 780. Hilfelings
opgave var på regeringens og kongehusets vegne at aftegne de danske
kulturminder i Skåne. Udstillingen af disse enestående tegninger blev til
i et tæt samarbejde med ejeren af tegningerne, H.M.Dronningens Hånd
bibliotek, repræsenteret ved lederen dr. phil. Klaus Kj ølsen og cand. theol.
Christian Gottli eb. Det er første gang, at de i alt 1 26 tegninger er blevet
udstillet uden for Amalienborg, og udstillingen blev suppleret med en
præsentation af Håndbibliotekets andre herligheder: bøger, håndskrifter,

Fra åbningen af udstillingen »Skånske rejser - Tegninger af danske mindesmær
ker i Skåne udført af C. G. G. Hilfeling omkring 1 77 5 «. Fra venstre dr.phil. Klaus
Kjølsen og cand.theol. Christian Gottlieb (Dronningens Håndbibliotek), vice
borgmester Erik Mollerup, Museumsinspektør Niels Peter Stilling og fhv. hof
marskal Søren Haslund Christensen.
Foto Ole Tage Hartmann.

kort mm. Lån af en samling tegninger af Hilfeling fra Nationalmuseet
gjorde udstillingen så komplet som mulig. Sommerudstillingen, som va
rede til oktober, blev besøgt af knapt 3 .000 gæster. Herefter fulgte A lle
Tiders Tråd. Den viste udsøgte moderne broderier, inspireret af Søllerød
Museums tekstilsamling og landskabet omkring Søllerød. Udstillingens
ophavskvinder var en sammenslutning »Broderi 99« af seks kunsthånd
værkere: Hj ørdis Ha nsen, Elna Høgh, L ise L indJensen, Nina Petersen, L isbeth
R oum-Møller og Ida Skou. De er alle uddannet på Håndarbejdets Fremmes
Seminarium med broderi som speciale. Gruppen havde i de foregående
3 ½ år studeret Museets broderede tekstiler og fortolket dem til moderne
former - på bluser, jakker, sjaler, h andsker, tasker osv. Dertil en række
broderede landskabsbilleder i miniature. Udstillingen åbnede den 1 3 .
november 2 004 og fortsatte til den 2 7 . februar 2 005 . Under udstillings
perioden i 2 004 blev den besøgt af ca. 1 .600 personer, et tal der gav den
største »daglige belægningsprocent« til årets udstillinger.
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B E SØG S STAT I ST I K F O R S Ø L L E RØD M U S E U M PÅ M OT H S G Å R D E N 2 004
Udstilling

Periode

AT MALE MED PAPIR
Ingen udstilling
TEATERDRØ,VL\1E
I ngen udstilling
I I ILFEUNGS
SKÅ1'1SKE REJSE
I ngen udstilling
ALLE TIDERS TRÅD ..

I . r .- 2 9.2 .
r . 3.-2 5 . 3 .
26.3.- 3 1 .5.
J .6.- I 7 .6.

Antal
dage

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

17

r.546
2 . 2 46
3 . 840
4. 1 80

1.546
726
r . 5 94
340

r7,2
8,r
1 7, 7
3,8

2 5,8
2 9,0
2 3,8

I22

6.996

2.816
3 79
1.63 I

3 I ,3
4,2
18,r

2 3, I

60
25

67

1 8.6.- 1 7. IO.
1 8. 1 0.- 1 I . I I .
1 2 . r r.-3 1 . 1 2 .

7. 3 75

? -

-)

50

9.006

20,0

I ) ,2

3 2 ,6

* fortsat fra 2003.
Museet blev under »At male med papir« besøgt af i alt 2.3 r 5 gæster.
** fortsætter i 2005.
Af det samlede besøg var 3 . 3 7 3 i grupper.
D ET S A M L E D E B E S Ø G PÅ M U S E ETS T R E A F D E L I N G E R 2 004:
9.006, heraf i grupper
8.5 74, heraf i grupper
2 .904 henvendelser

Mothsgården
Vedbækfundene
Byhistorisk Arkiv

3 .3 7 3
3. r 7 3

I alt
I alt havde Mothsgården i 2 004 9.000 besøgende - som vel ikke er et l i l le
tal , men som dog føles l idt util fredsstil lende i sammenligning med de
bedste a f de foregående år:
Besøg på Mothsgården
do.
do.
do.
do.
do.

1 999
2 000
2 00 1
2 00 2
2 003
2 004

4.0 2 2
6. 1 92
1 4-493

7 . 799

l 1 . 3 03
9.006

En nærmere analyse viser, at Museet på Mothsgården i 1 999 var lukket på
grund af ombygning i 3 2 2 dage og dog alligevel havde 4.000 gæster. Det

lave besøgstal i 2 002 må tilskrives udsti l l ingen »En tur i skoven« (med Poul

Andersens dejlige tegninger til brochureserien »Vandreture i Statsskove

ne«). Det var utroligt skuffende for os, at en udstilling om et så væsentligt

emne som vore skove i de fem måneder udstillingen varede, kun havde ca .

2 . 500 besøgende. De høje tal i 2 00 1 og 2 003 henføres til udstillinger med
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B landt de mange arbejder
Carl Gustav Gottfried
Hilfeling udførte af danske
mindesmærker og kirke
inventar i Skåne, over
levede r 26 Christiansborgs
brand i 1 884. De opbeva
res i dag i Dronningens
Håndbibliotek. Denne
tegning viser en gammel
døbefont fra Simris Kirke.

udpræget kvindelige emner: » Tid, Tøj og Kvi nder«, »Smykkets M agi« og
»Pigedrømme - dukkerfor små og store«, hvortil kommer to udstillinger, der
også tiltrak et stort kvindeligt publikum, om polsk jul (200 1 ) og om polsk
påske ( 2 003). Årets »skuffelse« i 2 004 var udstillingen med Hilfelings
tegninger. Den hørte til de forskningstunge, hvor forundersøgelserne
omfattede grundige arkivstudier og identificering af tegningerne ved Tor
ben Hvidegaard og Niels Peter Stilling. Til trods for, at der blev udført et
solidt PR-arbejde for udstillingen, bl.a. med stor indsats af en dygtig gra
fiker, fyraftens-omvisninger med mere, blev besøgstallet skuffende. Gæ
stebogen fortæller dog, at de, der fandt vej, blev begejstrede. Udstillingen
blev i øvrigt generøst støttet af A.P M øller og Hustru Chasti ne McKi nney
M øllers Fond til Almene Form aal. Hos vor nabo på Søllerød Sognegård
arrangerede Museet i samarbejde med Søllerød Menighedsråd en udstil
ling om de danske kirker i Skåne. I alt 90 fotos optaget af Niels Peter
Stilling blev forstørret og vist på Sognegårdens vægge i forbindelse med
årets Kulturnat den 3. september 2 004. Den vistes frem til slutningen af
oktober 2 004 som et supplement til udstillingen af Hilfelings tegninger.
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OPLEVELSES KULTUREN

E t museums udstillinger udgør en meget væsentlig del af dets facade
udadtil. Med rette, idet der herved sker en formidling af museets viden og
samlinger. Men museernes (sær)udstillinger indgår også i andre sammen
hænge, især i tu rismens univers og i den mere brede kulturindustri - som
»infotainment«. For eksempel vil man gerne have Museets og dets udstil
linger indrulleret i diverse »cards« - med en eller anden form for rabat,
som dels fordrer opklæbning af et logo på væggen, dels fordrer indberet
ning af »rabatgæster« til senere godtgørelse. Det er gratis for Museet.
Samtidig søger et mangfoldigt udbud af vejvisere, turistkataloger, porta
ler m.m. at »optage« Museet - mod en betaling, der langt overgår even
tuelle mulige ekstra entreindtægter. Museet opfordres desuden til at del
tage - og det gør vi da også - i den lokale kulturnat, i Bygningskulturens
Dag, og for første gang i 2005 , i »Historiens Dag«, den 2 2 . maj. Det
fremhæves i øvrigt fra officielt hold, at museerne er en del af »oplevelses
økonomien«, som endda understøttes af »oplevelsesteknologien« (hvad
det så er? ). Det hele lægger beslag på betydelig opmærksomhed i Museet,
Mothsgårdens idylliske have har ved flere lejligheder dannet rammen om b ryl
lupsreceptioner i f orbindelse med bryllupper i Søllerød Kirke. I 2 004 var haven
for første gang rammen om selve vielseshandlingen. Den 1 9 . 6. 2004 foretog
Sollerød Kommunes giftefoged vielsen af det unge par.
Foto Kirsten Schmidt.

idet de forskellige henvendelse ofte lyder meget lovende og således gør
krav på en seriøs behandling. Dog har vi fundet, at gevinsten målt i be
søgstal sjældent står mål med omkostningen ved at synliggøre Museets
aktivitet i det enorme udbud af mere eller mindre seriøse portaler, kata
loger, skrifter m.v.
Af de tre afdelingers i alt 20-484 gæster i 2004 var hn omkring 1 /4
almindeligt betalende gæster. Det hænger naturligvis sammen med, at der
er gratis adgang på Mothsgården for medlemmer af Historisk-topografisk
Selskab, og at alle børn har gratis adgang, hvilket ikke mjndst afspejler sig
i ret begrænsede entreindtægter fra afdelingen for Vedbæk.fundene. Ende
lig tager vi normalt ikke entre til Museets arrangementer, ligesom der selv
følgelig er gratis adgang til Byhistorisk Arkiv og for den sags skyld også på
Mothsgården, når det gælder historiske undersøgelser. Det skal der ikke
lyde nogen beklagelse over, men i en tid hvor gratisprincippet på vore
museer igen er taget op til debat, må vi blot konstatere, at det er de færreste
museer - Søllerød Museum inklusive - der kan drives på markedsvilkår. Til
dette skal så i øvrigt tilføjes, at en stor del af vore sideordnede aktiviteter og
salg af bøger og andet i vore musewnsbutikker i høj grad kan betale sig og
sikrer det overshd, vi mangler fra entreindtægterne. Den kedelige konklu
sion på dette er, at museumsvirksomheden i sig selv, ikke er økonomisk
rentabel. - Den gode konklusion på samme er, at det skal den heller ikke
være. At bevare vor kultur i stort eller småt er ikke - og kan aldrig blive et
spørgsmål om markedsøkonomi. Tværtimod uden den omkosmingskræ
vende kultur var der heller ingen markedsøkonomi.
I et forsøg på at imødekomme efterspørgslen efter materiale, der præ
senterer museet, har vi i 2004 udarbejdet en brochure, eller rettere fi re
brochurer, en for hver af Museets tre a fdelinger samt en fællesbrochure
på engelsk. Brochuren udsendes i begyndelsen af 2005. Dertil kommer, at
vi i foråret 2005 vil revidere og nyordne vor hjemmeside fra grunden.
Til »oplevelseskulturens« nye tiltag i 2004 hører endelig, at Mothsgår
dens have har været efterspurgt til ikke mindre end tre bryllupsarrange
menter, to i forbindelse med bryllupper i Søllerød Kirke samt i et tilfælde,
hvor selve vielsen foregik i Museets have varetaget af Kommunens gifte
foged.
K O M M E N D E U D S T I L LI N G E R

»Alle Tiders Tråd« slutter med udgangen a f februar 2005. herefter yder
Museet sit bidrag til fej ring af H.C.Andersens 200-års fødselsdag med
udstillingen Hans Chemiske Atn1osphære fra den 1 7. marts til den 2 2 .

Søllerød Museums forårsudstilling 2 005 markerer 2 00-året for H. C. Andersens
fødsel. Det er kunstneren og grafikeren Erik B agge, der tolker digterens eventyr.
I-l er er det eventyret »Skyggen«

maj 2 005 . Mu seet har al lieret sig me d ku nst nere n Erik Bagge, som med sit
nut idige tr oldspejl har komme nteret 28 af H.C.Anderse ns e ve nt yr me d
foru nder lige og fi nur lige te gninger. T il be skuerne s støtte har Mu seet
u dar bejdet et lille kat al og me d re su meer af de 28 e ve nt yr. Samtidig sam
ar bejder v i atter me d Sø llerø d Me nighe dsr åd om e n par alle lu dstilling i
Sø llerø d Sogne går d, hvor en r ække akv are ller af de n lok ale h.'ll nst ner
Ma rianne Martins il lu strerer H. C . A nder se ns fær de n på Sø llerø de gne n i
1864 og 1865 .
I ju ni m åne d åbne s der for e n u dstilling af visitkort æsker: »Kunsten at
præsentere sig« har vi k aldt u dst ill inge n, der knytter sig t il t idligere u dstil
linger på Mu seet af små t ing i sø lv og andre mater ialer: ku nstindu str i fra
e n fortid, hvor bru gsge nst ande ne også ku nne u dfor me s som små ku nst
vær ker. Der t ænke s her på t idl igere u dstil linger af hove dvandsæg, af bu -
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ketholdere, smykker og af servieu-inge. I efteråret planlægges en børne
udstilling bygget over H. C. Andersens eventyr om Na t terga len . Udstil
lingsåret afsluttes som vanligt med et tema knyttet til j ulen, denne gang
om lyset - eller rettere lysestager fra forskellige tider.
SAMLINGERNE

Igen i år er Museets i forvejen betydelige tekstilsamling blevet udvidet.
Der er hovedsagelig tale om klædedragter til børn og kvinder. I forbindel
se med arbejdet med førnævnte broderiudsti lli ng har vi modtaget flere
afleveringer med broderier, herunder børnetøj og andet med broderet og
hæklet besætning. Samlingen af herrebekl ædning er i 2 004 blevet forøget
med en gallauniform fra skovfogedembedet i Kirkeskoven i Søllerød
1 93 9 og en komplet civilforsvarsuniform årgang 1 960.
Den største samlede erhvervelse i 2004 stammer fra Vasevej 3 5, hvor
søskendeparret Ja ko b o g L isbeth La ursen i mange år drev gartneriet »Rude
næs«. Før Jakob Lauersen som den sidste af de to døde i 2003, havde han
Hovedbygningen til gart
neriet »Rudenæs« er op
ført i 1 9 1 3 . Ejendommen
er smukt beliggende på
Vasevej 3 5 med udsigt over
Vaserne. Her ses dog hu
sets østgavl med de gamle
støbejernsbogstaver.
Foto Jens Johansen,
1 0 . dec. 2 00 3 .

1 36

Fra gartner Laursens bo på Vasevej 35 erhvervede museet en oldsagssamling samt
papirer og indbo. Her er det dagligstuen som er fotograferet den ro december
2 003.
Foto Peter M.M. Christensen.

betænkt museet med sin oldsagssamling, der indeholdt interessante fund
fra gartneriets jord i »Vaserne« nordøst for Furesøen. I 2 004 fik Museet
desuden mulighed for at gennemgå dødsboet, hvorfra vi overtog det væ
sentligste. Familiens fotos og doln1menter, heriblandt erindringsopteg
nelser fra søskendeparret og deres forældre, blev overladt til Byhistorisk
Arkiv, mens alle genstande, møbler og andet inventar blev overdraget til
Museet.
Fra boet efter produkthandler Tage Peterse n, Holte loppetorv, har vi
modtaget en »blandet landhandel«, bl.a. en sjælden tragtgrammofon, et
vindue fra Holte Apotek på Kongevejen og en lygtepælslampe fra Skov
gærdet i Holte.
Desuden er forskellige genstande indkommet fra Gentofte- og Lyng
byborgere. I det hele taget mærkes det, at der savnes museer i nabokom
munerne mod syd, idet vi får adskillige henvendelser fra borgere herfra,
som ønsker at aflevere genstande fra disse områder.
Ved gaver og auktionskøb er samlingen af lokalhistoriske malerier øget
med fem - to af Klokkerhuset (øst for Søllerød Sø), et af Søllerød Kirke
set fra Nord (af Carlo Hornung Je nse n), en aftenstemning fra Furesøen (af
Carsten He nrichse n) og endnu en aftenstemning fra Søllerød Sø.
137

Søllerød Sanatorium på hjørnet af Søllerødvej og Solvej hed til omkring 1920
»Sanatoriet Solbad«. Bygningerne indrettedes herefter til rekreationshjem og
behandling af lettere tuberkulosetilfælde under ledelse af en anset læge.
Byhistorisk Arkiv-Søllerød Museum. (By)

Sagen om det i Søllerødbogen 2 004 (s. 186-8 7) omtalte jugendstils
sommerhus ved Vejlesø, kaldet »Sne gle huse t« , er endnu ikke blevet afslut
tet, idet ejerne af huset ønsker en skurvogn til erstatning, før de afleverer
det kønne lille hus til Søllerød Museum. En sådan skurvogn har det hidtil
ikke været muligt at opdrive. Museet efterlyser hermed en skurvogn - og
vi sørger naturli gvis for transporten.
I november gjorde en beboer på Solvej, en sidevej til Søllerødvej, op
mærksom på en bemalet sten ved vejkanten af Solvej med påskriften »Søl
le 1"ød Sanatorium«. Den lå med indskriften på hovedet og var tilsyneladen
de glemt af alle andre end den årvågne beboer. Efter at have indhentet
tilladelse hos ejeren af den grund, hvor stenen lå, blev den december 2 004
flyttet til Museet, hvor den nu er opsat i museets have. Baggrunden for
stenens indskrift er, at der fra 1902 til omkring 195 0 lå et »sanatorium«
i Søllerød for tuberkulosepatienter her. Det hed oprindeligt Kurstedet
Solbad, men blev omkring 192 0 omdøbt til Søllerød Sanatorium. Indkørs
len var fra Søllerødvej. I 195o'erne overgik stedet til vanførehjem og fun13 8

gerede som sådant til slutningen af r 96o'erne. Området blev omkring
1 9 70 bebygget med parcelhuse (Solvej nr. 2 - r o B).
MAGASINFO R H O LD - REGISTRERING - KONS ERVERING

Siden 1 . januar 2004 er alle nyindkomne sager blevet registreret i Museets
elektroniske registreringsprogram »Basis«. Programmet er under stadig
udvikling, og en opdatering til en nyere udgave vil sandsynli gvis finde
sted i løbet af 2005 . Vi håber samtidig på, at en ansøgning til Kulturarvs
styrelsen om tilskud til indscanning af alle de gamle - gennem 30 år M angel på magasinplads afhjælpes lobende ved opbygning af nye reoler til de
specielle behov. Her er det museets tekn iker Henrik Lærum, som arbejder under
vanskelige forhold i museets møbelmagasin.
Foto Peter M. M. Christensen.
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maskinskrevne registreringskort og deraf følgende maskinel overføring
til registreringsprogrammet vil blive imødekommet. Det vil spare mange
arbejdstimer i forhold til en manuel indtastning af de ca. 2 5 .ooo kort.
I årets løb har vi fået udskiftet alle PC'er i de tre afdelinger og desuden
fået tilført to nye EDB-arbejdspladser på Mothsgården. Selv om der sta
dig er periodevise driftsforstyrrelser, og overførselshastigheden fra
Mothsgården til serveren på rådhuset endnu lader noget tilbage at ønske,
er der dog tydelige fremskridt at mærke på den front. Nu håber vi på lidt
ro til at arbejde med materiellet, inden vi atter bliver »overfaldet« med
nye styresystemer, regnskabsprogrammer, kalendere, flexskemaer o. s. v.
Revisionen af vores to magasiners indretning skrider frem i et stadigt
kapløb med nyindkomne genstande. Diskussionen om principper for ind
samling og kassation foregår stadig i fagkredse. De fleste museer kender
problemet med overfyldte magasiner. På Søllerød Museum har vi ingen
planer om at gå radikalt til værks, men vi tager dog løbende samlingerne
i øjesyn med henblik på at kassere dubletter eller genstande, som ikke har
en særlig lokal historie. Dette bør dog ikke af11olde indehavere af gode
møbler fra før 1 900 i at betænke Museet, idet vi er lidt dårligt forsynet på
netop dette punkt.
Indtil magasinindretningen er færdig, vil der k'lln blive foretaget kon
servering af genstande i det mest nødvendige omfang. Derefter er der et
par vigtige projekter, som vi skal til at søge penge til at få udført. Der er
bl.a. i tekstilsamlingen nogle ting, som vil have gavn af et besøg hos en
kyndig konservator.
F O R S KN f N G - F O R MID L ING

Foreningen for Kirkegårdskultur besluttede i 2 004 at gøre Søllerød Kirke
gård til emne for Foreningens årsskrift »Kirkegårdskultur 2 004«. Til
dette blev Museet opfordret til at bidrage med en indledende artikel om
kirkegårdens historie. Det faldt i fin tråd med Museets mangeårige enga
gement i kirkegården og dens historie, hvorfor Niels Peter Stilling og Jen s
Johansen skrev artiklen »Fra landsbykirkegård til forstadskirkegård«.
Desuden bidrog kirkegårdsinspektør Keld Blichert Petersen med en »be
retning« om kommunens to kirkegårde. Skriftets øvrige artikler handlede
om kirkegårdens kulturhistorie, landskabshistorie, monumenterne med
videre.
I I 994, da istandsættelsen af Buskehøj bebyggelsen var til ende, udgav
boligselskabet Boplan NS sammen med Søllerød Museum bogen »Billige
Boliger i Søllerød Kommune« med Niels Peter Stilling som redaktør og med-

forfatter. Bogen er for længst udsolgt, men efterspurgt. I 2 004 lykkedes
det boligselskabet ( ve dJø1gen Schu nck) at finde midler til en genudgivelse,
der blev økonomisk støttet af Bo ligko nto ret Danmark. 2. udgave - i fornem
indbinding - blev præsenteret for offentligheden ved et arrangement på
Søllerød Museum den 2 I . december 2 004.
I 2 004 har museumsinspektør Niels Peter Stilling endvidere arbejdet
med et større bogprojekt omkring industrimanden O le Jørgen Raw erts
akvareller fra begyndelsen a f 1 800-tallet. »En malerisk Danmarksrejse«
kommer den store og usædvanligt smukt trykte bog til at hedde. Den er
et resultat at et 2 0 år gammelt ønske, der udspringer af en af de første
udstillinger, forfatteren arrangerede på Gl. Holtegård i august-septem
ber 1 9 84: »Raw erts maleriske rejser I 805 -184 7« , der viste et stort udvalg af
de r.63 5 bevarede akvareller fra Rawerts rejser rundt i Europa i industri
alismens barndom. Den nye bog udkommer i marts 2 005 og indeholder
gengivelser af ca. 3 00 af Rawerts danske billeder.
Det engagement, som indledtes i 2 003 med Jens Jo hansens medarbej
derskab ved G entofte Ko mmuneatlas, afsluttedes i slutningen af 2 004 med
et prægtigt bogværk i stort format på 80 sider. Værket præsenteres af
kulturministeren på Øregård Museet den 2 4. januar 2 005. Jens Johansens
medarbejderskab bestod i at tilvejebringe det grundlæggende tekstmate
riale om Gentoftes historie og bygningskultur. Som repræsentant for Kø
benhavns Amts Kulturmiljøråd deltog Niels Peter Stilling i den tilhøren
de følgegruppes arbejde. Udover at være et redskab for pleje af bygnings
kulturen, giver disse atlaser et fremragende indblik i de pågældende
områder. Det tilsvarende atlas for Søllerød Kommune udkom i 1 99 3 ,
ligeledes med Jens Johansen og Niels Peter Stilling i medarbejderstaben,
og man kan nu glæde sig over at kunne orientere sig i alle nabokommu
nerne mod syd: Lyngby-Taarbæk Kommuneatlas (2 000) og Gladsaxe
Kommuneatlas ( 1 998). For Hørsholm foreligger også et kommuneatlas;
mens vor kommende samarbejdspartner Birkerød desværre ikke har no
get.
Det omfattende anlægsarbejde »Pipeline«, der drejer sig om at føre
spildevand fra de nedlagte renseværker ved Næsset og i Kirkeskoven til
det store renseanlæg i Hjortekær, har a fstedkommet forskellige mindre
undersøgelser af såvel arkæologisk karakter (varetaget af Museet på
Kroppedal) som registrering af bebyggelse og landsskabsformer ved Søl
lerød Sø, Vejle Sø og ved Furesøen. »Pipelinien« passerer i Geelskov
Frederik den 2 .s Kongevej fra 1 5 80' erne. Vandværkets folk tilkaldte både
Museet og arkæologer fra Kroppedal for at lokalisere vejens forløb i håb
om, at man ved jordarbejdet kunne møde Kongevejens tværsnit et sted.

Der bliver rodet godt rundt i jordlagene under arbejdet med den nye »pipeline«.
Her arbejdes der på et »forsinkelsesbassin« på Sovej (Præstelandet) den 1 8 .
november 2004.
Foto Niels Peter Stilling.

Ved en besigtigelse den 4. november 2 004 måtte man konstatere, at linie
føringen faldt sammen med en tidligere anlagt afløbsledning, således at
alle spor for længst var væk. Ved en senere inspektion af området, nu med
arkæolog Jens Jønsson fra Kroppedal, Kirsten-Elizabeth Høgsbro (tidl. fra
Fortidsmindeforvaltningen) og JensJohansen fra Museet, den 30. novem
ber 2 004, gennemgik man hele den sandsynlige linieføring gennem Geel
skov øst for den nuværende Kongevej. Tanken er på sigt at rydde hele
vejforløbet og markere den gamle Kongevejs forløb gennem skoven syd
for Søllerød Rådhus.
Museets personale, først og fremmest Niels Peter Stilling, Peter M. M.

Chi·istensen og Jens Johansen, har i året s løb m edvi rk et v ed fored rag i m an

ge sam m en hæn ge, v ed omvi snin ger ud e i t erræn et o g på Mu seet , o g ikke
mind st som gui d e v ed bustu re. De fl est e arran gem ent er har fund et st ed i
Kommun en , m en m ed d elt agelsen i b ev arin gsarb ejd et omkri n g vo re slot
te, herregårde , ki rk er o g ikke mind st de d an ske »Kultur·minder i Skåne«
har en d el af arran gem ent ern e o gså fund et st ed u d en so gn s. P å M u seet er
vi glad e fo r såled es at kunn e sætte Sø llerød hi sto ri en ind i en stø rre n ati
on al hi sto ri sk samm en hæn g.
Fo rv altni n gen s særli ge bu stu r »Kend dit eget om råd e« (dv s. fo rv alt
nin gsom råd e) har haft Sti lli n g som guid e, li gesom held agstu ren kommu
n en rundt fo r ny an satte i Søll erød Kommun e. D en særli ge rundvi snin g
fo r indv and rere bortfa ldt i 2 004 på grund af m an glend e tid . Mu seet har
o gså m edvi rk et v ed Fremtidsværkstedet for Nærum Hovedgade m ed en ind
l ed en d e hi sto ri sk o ri enterin g. B aggrund en fo r »v ærk st ed et « er, at N æ
rum Hoved gad e st år fo ran en fo rny else i sti l m ed d et løft , d er tid li gere er
b levet Ho lt e Station sv ej o g Vedb æk Station sv ej til d el .
En særli g udford rin g- d er fo rm entli g kun er en b egynd el se - har v æret
at føl ge o g d elt age i forarb ejd ern e ti l d en kom m end e samm en l ægnin g af
Sø llerød o g Bi rk erød Kommun er, d er vi l b live genn emført pr. I . janu ar
2 00 7 und er n avn et Rudersdal Kommune. Mu seet s fø rst e bid rag b lev at sk ri
v e ind læg ti l et ti llæg ti l » D et G rønn e Om råd e« d en 16. nov em b er 2 004
und er ove rsk riften »En fælles fr emtid «. Det b lev ti l to artikl er: »Hvo r
komm er n avn en e fr a« o g »Det fæl les græn se land «. Der plan lægges nu en
bo g over di sse emn er, m ed b asi s i Ni el s P et er Sti lli n gs artik el i Søll erød 
bo gen 1 996: »Fm stald til k m - fra bakke til dal«, om Rud ersd al o g Kon 
gev ejen . Desuden har Mu se et s st ab p å fo rske llig vi s de ltaget i omvi sn i n
ger i b åd e Bi rk erød o g Sø lle rød for de komm en d e sam arb ejd sparrn ere. I
d et hele t aget st år mu seum ssy st em et , li gesom d e øv ri ge fo rv alrni n ger,
ove r fo r b etyd eli ge udfo rd ri n ger i forbind else m ed kommun esamm en 
lægnin gen . Udfo rd rin ger vi ser fr em ti l i en forv entnin g om , at nord eg
n en s ku ltur hi sto ri e o g mu seum sv æsen er vi l b live v æsen t li gt sty rk et v ed
sam m en l ægnin gen .
D en særli ge arb ejd sgru ppe ved Mot hsgård en , som k ald er si g projekt
gruppen, er st adi g i fi n fo rm. M an mød es m ån ed li gt , på ti rsd age kJ. r o ti l
1 2 , o g forelægger m ere eller mind re færdi ge m anu sk ri pt er ti l artikler i
Sø llerødbo gen , som d røftes i gru ppen. G ru ppen har p.t . 16 m ed lemm er
samt to fa st e fra Mu seet . B landt d e emn er d er har v æret b ehand let i 2 004
k an n ævn es: L ærerdyn asti et Jo si as P ete rsen v ed S øllerød Sko l e, Skod s
bo rg H attefa b rik , D KP i S øl l erød , Trø rød s gam le bond egård e o g o li e
gro sserer A lfr ed O lsen på Egeb ækgård i G l. Ho lt e. En l i st e d er vi ser, hvo r

Når den nye Søllerødbog
ankommer fra trykkeriet,
må alle mand give en hånd
med. Her skubber
registrator Peter M. M.
Christensen, museums
assistent Niels Andersen
og museumsinspektør
Niels Peter Stilling, mens
resten af personalet venter
i »pakkeriet«.
Foto Bjarne Pedersen,
maJ 2 004 .

alsidig lokalhistorien på Søllerødegnen er. De fleste af temaerne vil før
eller senere indgå som artikler i Søllerødbogen.
I forbindelse med projektgruppearbejdet udarbejdede Ernst Gold
schmidt sidste år artiklen »Museum sdrømme« om Aase og Ebba Breda. Den
blev bragt i Søllerødbogen 2 004. På dette sted benytter vi lejligheden til
en berigtigelse af en billedtekst s. 145. Her vistes et foto af den franske
delegation, som i 1 9 3 8 besøgte København. I billedteksten er personen
med stok midt i første række omtalt som den franske gesandt. Det er ikke
korrekt. Den velklædte herre er formanden for Københavns Borgerre
præsentation, socialdemokraten, landsretssagfører Kor-mark R ønsted.
PERSO ALE

Som almindeligt i museumsverdenen består personalet a f en relativt lille
fast ansat gruppe, som via diverse arbejdsmarkedsordninger suppleres med
uundværlig arbejdskraft. Dertil kommer et velkomment bidrag fra frivilli
ge, normalt pensionister, som varetager særlige opgaver ved Museet.
Den faste stab er fortsat uændret gennem 2 004: Museumsinspektør Niels
Peter Stilling, museumssekretær Inge L und Andersen, registrator og maga
sinansvarlig Peter M.M.Christensen, vicemuseumsinspektør og bibliotekar
(bøger og lysbilleder) Jens Johansen og anu·opolog Kirsten Schmidt, der har
arbejdet som udstillingsarkitekt og regisu·ator ved Museets store tekstil
samling. Med udgangen af året 2 004 overgår Jens Johansen efter 1 5 års
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fornem tjeneste ved Museet til pensionisternes rækker. Heldigvis fortsætter
han som frivillig arbejdskraft med stort set de samme opgaver som hidtil.
Hans afløser som vicechef bliver cand. mag. Svend Chi·istensen, der med
bringer omtrent tre års erfaring på Søllerød Museum.
Kustode-jobbet er varetaget af Liselotte Bmfred (frem til 3 . 5 .), Susanne
K. Hansen (frem til 1 7. 3.), og af Astrid Jensen (fra 1 3 . 7. ) og Kirsten Egmuth
(fra 1 9. 10). Erling Rasch, som i en periode stillede sin typografiske eksper
tise til rådighed for Museet, sluttede den 1 5.6. 2004, og Niels N.Andersen
tiltrådte den 1 9 -4- 2004 som altmuligmand. Roben Schmidt fortsatte som
havemand. Til Museet er endvidere knyttet Henrik Lænrm, der løser for
skellig håndværksmæssige opgaver omkring udstillinger og magasiner, og
Ole Tage Haunwnn, der virker som Museets fotograf og kreativ deltager
i udformningen af pl akater og skrifter.
Grete Hoppe, Ena Berg, Lone Larsen, Bente Nøingaard og Bjarne Petersen
gav som frivillige gode timer til Museet - med pasning af en række vigtige
opgaver: ajourføring af Museets scrap-bog, korrekturlæsning, ordning af
lysbilledsamlingen, fremstilling af Museets populære valnøddesnaps (af
valnødder fra et træ i museumshaven), arkivering, kustodejob og pasning
af blomsterne i vort lille »Orangeri« m.v.
Kommunen gennemførte i sensommeren en trivselsundersøgelse blandt
hele det fastansatte personale. På lVIuseet gennemførtes en supplerende
undersøgelse blandt hele Museets personale (uanset ansættelsesform).
Konklusionen blev, at man ønskede EFrERUDDAl'\NELSE, UDVIKLil'-:GSSAJVI
TALER samt l:\"FO�\L-\TIO:\"ER om relevante forhold vedr. Museet. Til dette

Jens Johansen under den
festlige fødselsdagsbrunch
for det samlede personale i
Mot!1sgårdens mødelokale
den 2 3. december 2004.
Foto Peter M. M.
Christensen.
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Tækning af Mothsgården august - september 2004 . Det gamle stråtag fyldte me
get på gårdspladsen, men et par gode grabfulde - så var den lastbil fuld, og der var
ryddet til de nye strå.
Foto Ole Tage Hartmann, august 2004 .

knyttedes også den kommentar, at Museets funktioner opdelt på tre tje
nestesteder er en komplikation/udfordring i det daglige, ligesom de me
get varierende ansættelsesformer og forskellige arbejdstider giver vanske
ligheder omkring informationsspredningen.
B Y G N I N G E R OG A N D R E RAM M E R F O R A R B EJ D ET

Efter at selve udstillingsbygningens ydre blev sat i stand i 2 00 3 , kom i
2 004 turen til at forny det nedslidte stråtag. Det var interessant at følge

Vejret var med tækkemændene i august-september 2 004. Her er det nye gyldne
stråtag ved at tage form på udstillingsbygningens haveside.
Foto Ole 'Toge Hartmann, august 2 004.

udviklingen i det smukke arbejde under ledelse af tækkemand Ebbe Glif
be1g - og ejendommeligt at erfare, at rørene (der hver var ca. 2 ½ meter
lange) var importeret fra Rumænien, fra Sortehavets bredder. Arbejdet
blev afsluttet med et smukt resultat i september 2004.
Næste etape bliver at få udskiftet tegltaget på hovedbygningen og at få
renoveret loftet i samme bygning. Der er bevilget et større beløb til pro
jektet i 2006, og planlægningen har taget sin begyndelse i februar 2005 ,
bl.a. for at klarlægge omkostningerne og iværksætte de fornødne initiati
ver til at ska ffe resten af de m idler, der er nødvendige for at gennemføre

Museumsmedarbejder
Robert Schmidt i arbejds
tøjet. Robert trak det
tunge læs ved rydningen af
arealet mellem Museet og
Sognegården. Resultatet
markerer på smukkeste vis
samarbejdet mellem
Sognegård, Kirkegård og
Museum.
Foto Bjarne Pedersen.

en restaurering i overensstemmelse med kravene til den fredede Moths
gård.
Efter omkring 30 års tjeneste er det oprindelige alarmsystem taget ned
og erstattet af et nyt og mere tidssvarende. Virkemåden skal ikke forklares
her, men Museet måtte konstatere, at det er meget vanskeligt at få et
sådant anlæg til at virke efter aftaler og hensigt - og der arbejdes fo rtsat
på en forbedring af alarmsystemet.
I forståelse med vore naboer, Søllerød Menighedsråd, har vi i løbet af
2 00 4 gennemført en tiltrængt renovering af den del af Museets have, der
grænser op til Sognegårdens areal. Et udtjent ståltrådshegn er blevet fjer
net, og der er blevet luget godt ud i beplantningen, således at vi har fået
et smukt og harmonisk åbent parkareal mellem Mothsgården og Søllerød
Sognegård. Museets havemand R obe rt Schmidt ydede en stor indsats her i
foråret og sommeren 2 004 . Fra Museet kan man nu glæde sig over udsig
ten til den smukke moderne sognegård tegnet af arkitekterne Inge r og

Johs. E:r nei·.

Museets have, der er åben for offentligheden, er dermed blevet endnu
mere indbydende, og vi ser frem til, at haven også i 2 00 5 vil blive flittigt
brugt af børnehavebørn på udflugt, pensionistgrupper og giftelystne un
ge mennesker.

Vedbækfundene
Beretnin g

2 004

AfJens Hal/in

PERSONALET

Personalet på Vedbækfundene er det samme som ved årsskiftet fra 2003
til 2004. Det består i det daglige af A ne tte Lrm ghojf, Klaus Hv id (vikar for
museumspædagog Jens Brn hn under dennes orlov) og Jens Hal/in, der er
daglig leder. Til weekender og helligdage er der studentermedhjælperne
MnTin Be rg, Marin Da/skov, Mnrie -L o11 ise Holm og A nne L ouise Johanse n.
S K O L E K LA S S E R

O mv isninger

Unde rv isnings
mate riale

Vedbækfundene har i årets lob haft besog af 2.685 skolebarn fordelt på
r 34 klasser. 1 06 klasser onskede omvisning.
En omvisning på \'cdba::kfundene er i virkeligheden undervisning i
j ægerstenalderens folk og levevilkår. Der gøres meget ud af en gennem
gang af gravene, og hvad man kan aflæse, når man ser skeletterne. Endvi
dere bruges der tid på bopladsen og jægernes levevis. Når eleverne sam
tidig løser de opgaver, vi har udarbejdet, kommer de grundigt igennem de
mange aspekter af jægerstenalder, som udstillingen præsenterer. Vi forsø
ger så vidt muligt at begrænse besøget af skoleklasser til en klasse ad
gangen. Det er vores erfaring, at det hæver kvaliteten af besøget for alle
parter. Personalet kan på den måde bruge tiden fuldt ud på gæsterne i
stedet for, at vi skal dele vores opmærksomhed mellem flere grupper.
Vi har i det forløbne år udarbejdet opgavesæt beregnet på ikke læsende
børn, det vil sige bom i børnehavealderen og de forste skoleklasser. Der
er endvidere udarbejdet et opgavesæt, der henvender sig til børn fra 5 .
klasse og opefter. For den store gruppe af børn fra 3 . klasse er der tidligere
udarbejdet opgavesæt, som fungerer fint for denne aldersgruppe. I år har
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Der var både ind
levelse og engage
ment fra de delta
gende skoleelever
ved Vedbækfundenes arbejdende
værksteder.
Her er det en elev
fra Skovlyskolen ,
som e r p å arbejde i
skindværkstedet den

1

2 5 . 8 . 2 004 .

Foto Ole Tage
H artmann.

-----Flintesmeden Esben
Kannegaard fra
Ebeltoft Museum
demonstrerer den
vanskelige kunst at
arbejde i flint for
elever fra S kovly
skolen den 2 5 . 8 .
2 004 .

Foto Ole Tage
Hartmann.

Virker det? Børn fra
Va ngeboskolen a f 
prøver flinteknive
ved at snitte i has
selkæppe. Vedbæk
fundenes arbejdende
værksteder 26. 8 .
2004.
Foto Ole Tage
Hartmann.

Vedbækfundenes
leder Jens Hall in og
fl intesmed Esben
Kannegaard instru
erer to ivrige gutter
i kunsten at sætte
skaft på en flintkniv.
Kogepladen øde
lægger noget af
autensiteten, men vi
måtte i kke lege med
ild for brandvæsenet
på grund af
G I . Holtegaards
stråtag.
Foto Ole Tage
Hartmann.

vi gjort den iagttagelse, at eleverne ikke køber nær så meget i vores kiosk,
som de gjorde tidligere. Fænomenet er så markant, at der må være tale om
et generelt holdningsskifte hos skolerne omkring elevernes brug af penge
på eksl.'llrsioner. Det er en tendens, som også er blevet iagttaget af andre
museer, som vi har kontakt med. Ud over skoleklasser har vi i 2 004 haft
besøg af 462 førskolebørn, der kom med sammen med deres daginstitu
tion.
A R B EJ D E N D E VÆ R K S T E D E R

Fli nteværksted

L ervæ rksted

Skindvæ rksted

Efter nogle års pause genoptog vi i 2 004 de arbejdende værksteder. Ar
rangementet blev afholdt i uge 3 5 . Vi valgte at lade arrangementet vare en
uge, hvor vi kunne have en skoleklasse om formiddagen og en om efter
middagen hver dag i de fem hverdage. Ti klasser var tilmeldt; den ene
meldte imidlertid fra så sent, at vi ikke kunne få pladsen besat af a ndre.
Resultatet blev derefter at ni klasser med i alt 2 1 9 elever kom gennem de
arbejdende værksteder og fik en praktisk introduktion til jægerstenalde
ren .
Til hver klasse var der tre værksteder. E t flinteværksted, e t lerværksted
og et skindværksted. Eleverne skulle inden for de to timer, der var til
rådighed, prøve kræfter med alle tre værksteder. Vi havde allerede sikret
os en aftale med en flintesmed i april måned, men i slutningen af juni
meldte han imidlertid fra. Det viste sig at være meget vanskeligt at få fat
i en afløser. Heldigvis fik vi i sidste øjeblik kontakt med Esben Kannegaard
fra Ebeltoft Museum, som netop var ledig i uge 3 5 . Espen har tidligere
arbejdet med flinteværksteder og er rigtig god til både flinten og børnene.
Han viste eleverne, hvordan man fremstiller knive ud af en flinteblok,
samt hvordan man bruger en flintøkse og en hjortetaksøkse på en træ
stamme, hvis man f.eks. ønskede at fremstille en båd. Hvert barn fik en
flinteflække, som de havde set blive hugget. Flækken blev sat sammen
med et stykke hassel som børnene selv afbarkede. Resultatet blev, at hver
deltager på denne måde kunne hjembringe sin egen stenalderkniv med
håndtag. I lerværkstedet gik opgaven ud på at fremstille en spæk.lampe.
Maria Dalskov, der er studentermedhjælper hos os, stod for værkstedet.
Hun gav eleverne den nødvendige instruktion , så de fik fremstillet deres
lamper. Brænding må skolerne selv stå for, idet vi har bålforbud på
G I . Holtegård på grund af stråtaget. Marie-Louise Holm, der ligeledes er
studentermedhjælper, stod for ledelsen af skindværkstedet. Her gik øvel
sen ud på at sy en skindpung af kaninskind. Også her lykkedes det for stort
set alle børnene at få et »trofæ« med hjem.
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Fondsstøtte

Den tomgangstid, der kunne være mellem skiftene til og fra de forskel
lige værksteder, blev brugt til at opleve den permanente udstilling og høre
yderligere om jægerstenalderen.
Vi havde valgt at lægge a rrangementet i en periode, hvor vej ret nor
malt er stabilt godt. Til alt h eld havde vi dog sikret os ekstra ved at leje et
stort telt. Det regnede og blæste nemlig umanerligt meget i den uge.
M eget af undervisningen i lerværkstedet og noget af tiden i flinteværkste
det foregik derfor i teltet. Skindværkstedet kunne være i Vedbækfundenes
forrum. Ugen forløb rigtig godt. Det er vores indtryk, at deltagerne var
glade for oplevelsen, og vi fik en fin omtale i »Det G rønne Område«.
Skolerne betaler 500 kr. pr. klasse for deltagelse. Denne egenbetaling
dækker langtfra de faktiske udgifter til sådan et arrangement (ca. 2 7 .000
kr.), men det er erfaringsmæssigt, hvad man bn forvente, skolerne kan
udrede. Vi søgte derfor om støtte hos BG B ank i Lyngbys fond og fik til
vores store glæde r o.ooo kr.
ANDRE B ESØGENDE

I alt har Vedbækfundene haft 8 . 5 74 besøgende i 2004. Udover de nævnte
børnegrupper har vi haft besøg af 4.849 voksne og 5 78 barn. Det er som
de tidligere år tydeligt, at den største gruppe voksne besøgende er gæster,
der også besoger udstillingerne og barokhaven på Gl. H oltegård.
AFLEV ERINGER

T 2003 modtog Vedbækfundene en storre samling oldtidssager fra Jens
Lauritsens a ,-vinger (sag nr. 1 2 5 9). Vi har i årets lob forsagt at danne os et
overblik over sa111lingcn. Den er organiseret e fter forskellige 111ærker, der
er påført genstandene. En del genstande er ikke mærkede. Desværre
111angler der en oversigt over, hvad de forskellige nu111re og skriftfarver
henviser til. Vi er derfor ikke i stand til at ko111me videre med provenien
sen på fundene. Fra boet efter gartner Laursen på Vasevej (sag nr. r 3 24)
har vi ligeledes modtaget en del oldsager. Samlingen er tidligere blevet
registreret af den lokale amatørarkæologigruppe.
I år har Hans Henrik Blichfeldt bl.a. afleveret en stor skiveøkse, 1 3 , 5 cm
lang, i rødbrun flint og en stor slibesten i sandsten. Begge fundet ved
Bøgebakken i kulturlaget i september 1 967.

SA M A R B EJ D E M E D AN D R E I N S T I T UT I O N E R

Oldtidskei-amik

Det gode samarbejde med arkæologerne p å museet Kroppedal i Tåstrup
er fortsat i året. Der har ikke været gravet her i området, men vi har haft
drøftelser om høringsforslaget fra Skov- og aturstyrelsen om Drifts- og
Plejeplanen for Vedbæk Øvelsesplads i Maglemosen. Der har i årets løb
været samarbejde med arkæologigruppen. I øjeblikket arbejder vi sam
men om at lave en præsentation af gruppens arbejde og nogle af de fund,
de har gjort på forskellige lokali teter i Søllerød Kommune.
2 3 . januar havde vi præsentation af Ole Rafns samling af oldtids kera
mik, som vi omtalte i 2003 udgaven af Søllerødbogen. Gæster, der besø
ger Vedbæk.fundene, kan beundre den smukke keramik og ved selvsyn
konstatere, hvilke smukke kunstværker disse vaser og krukker er. Op til
skolebørnenes efterårsferie havde Berlingske Tidende en meget fin arti
kel om Vedbækfundene. Det resulterede i et stort besøg af børn og deres
forældre eller bedsteforældre.
P LA N E R

Vi håber på a t kunne gennemføre de arbejdende værksteder en uge i efter
sommeren 2005 . Vi er i gang med at lægge budget for aktiviteten. Den
elektroniske registrering af vores genstande har ligget stille i 2 004 for
Vedbækfundenes vedkommende. Det f01--ven ter vi at få i gang i indevæ
rende år. De opgaver, som skoleeleverne arbejder med, når de besøger
Vedbækfundene, er under løbende revision. Dette fortsætter i 2 005 .
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Byhistorisk Arkiv Søllerød Museum
Beretnin g

2 004

AfJesp er Boysen

INDSAM LING

Sr,n!((rbejde med
ældre-centre

Afleveringer

By hi st ori sk Arkiv s ud adv endte aktivit et er, i særd eleshed ud sti lli ngsvirk
somhede n, har i året s løb i nspireret mange Sø llerødb or ger e ti l at forær e
el ler ud låne mat eri aler til arkiv et . H er sk al bl andt and et næv nes en r æk ke
bi ll eder fr a gr osserer Hamid Birger Christensens ej end om på R osenv ej i
Trørød samt bil led er, d er ski ldrer fa mi li ens sommerop hold som land li g
ger e på Li nd ev angen, en af Trørød s gamle gård e, i begynd elsen af 1 900 t all et .
Arkivet har i li ghed med de fore gåe nd e år ikke haft r essourc er til at
genne mføre e ge nt li ge i nd saml i ngska mp agner. I stedet har vi arbejdet på
at o ge samli ngern e ge nne m perso nli ge k ont akter og ge nnem samarbejde
med lok ale eri ndringshistoriske nerva::rk . Arkivet er i t æt di alog med t o
eri ndri ngsgrupper koordi neret af he nho ld svi s Lotte Lau/und og Birgit
Schelde. Be gge er projekt med arbejdere v ed ko mmunens ældr ec entre .
Kont akterne har r esulteret i flere afleveri nger af foto s o g and et mat eri ale.
I særde leshed i forbi nde lse med gruppern es arbejde omkri ng eri ndri ngs
b ogen Stonufulde Højder, so m ski ldrer livet i bo li gk omplek set Skoleparken
i GI . H olte i peri ode n 1 948 - 2 004.
Desud en har Arkivet modt aget betyde li ge samli nger af fot os fr a d et
nedl agte Holte Gymnasium samt fr a Yachtklubben Furesøen. Herti l k ommer
en særd eles omfattend e fot osaml i ng, som har ti lhørt fabrikant Sven Berg
søe, sø n af Paul Be1gsøe, der b oed e på K ofo ed smi nd e på Sk od sb or gv ej v ed
N ær um. Bi lledern e t egner et spænd end e portr æt af de n i niti ativri ge for
r et ni ngsmand , som i mange år hørte ti l b landt d e led end e er hv erv sfolk i
Danmark, og som i peri od er v ar i medi ern es sø gely s, b landt and et som
fø lge af hans samliv med sk ue spi lleri nde n Bodi l Kjer (191 7 - 2 00 3 ) .
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Byhistorisk Arkiv modtog i foråret en betydelig fotosamling vedrørende fabrikant
Svend Bergsøe. Svend Bergsøe var i en periode gift med sl-aiespillerinden Bodil
Kjer. Her ses de angiveligt under et besøg på Nordisk Film ved optagelserne til
filmen Kispus fra 1956. Filmen, der var den forste danske fa1-vefilm, var til dels
inspireret af samlivet mellem de to.
Byhistorisk Arkiv - Søllerød Museum. (By)

I efteråret blev arkivet bekendt med, at en privat samler var i besiddelse
af et særdeles omfangsrigt materiale vedrørende familien Gi-ø n og famili
en Ege, som var knyttet til landstedet R olighed i Vedbæk. Det lykkedes
Arkivet at erhverve samlingen, som indeholder både dokumenter, per
sonlige papirer og fotos. Der forestår en større registreringsopgave, før
materialet kan stilles til rådighed for publikum.
Det samme gør sig gældende for et andet større materiale om Gartne
Tiet R udenæs på Vasevej, som Arkivet modtog i efteråret med Søllerød
Museums mellemkomst. Da vi kun råder over sparsomt materiale om de
mange gartnerier, der har eksisteret i kommunen, udfylder dette fyldige
materiale et hul i vores samlinger.
Endelig skal det nævnes, at Arkivet har modtaget en række kopier af
morsomme og unikke film optaget i Vedbæk i r 9 5 0'-6o'erne. Flere film
skildrer bygningen af Hotel Ma rina i perioden 196 1-62 .

I efteråret lykkedes det Arkivet at erhverve et særdeles omfangsrigt materiale
vedrørende familien Gran og familien Ege, som var lmyttet til landstedet Rolig
hed i Vedbæk. Det store materiale indeholder en del fotos. H er ses et imponeren
de foto af Rol ighed fra 1 889 . (By)

REGISTRERING

R egistrering af
lydbånd

Ved siden a f den !abende registrering a f n y e af-le ver ing er for eg år d er sta
d igt et omfattend e arbejd e m ed ajourfø ring og for bedring af gaml e regi
strer inger. Ark ivets r eg istrator M011en Ii-mmn er har såled es i 2004 v ider e
ført ajourføringen a f r eg istr er inger fra per iod en 1992-1995 , som hidti l
blot var søg bare i simp le in dk om stjouna ler. Arbejdet for sætter i 2005 .
B lan dt de sær lig e opga ver , der har vær et u dført i 2004 , ska l n ævn es
r eg istr er ingen a f ark iv et s sam ling a f ly db ånd . Saml ingen in deholder in
t erv iew s og samta ler m ed ældr e Sø llerødb org er e, f.ek s. en r ække vær di
fulde int erv iew s foretaget a f tidlig er e j ournal ist Ady R eclmitz er i slutnin 
g en a f 1 96o'ern e. Blandt disse fin des et fa sc ineren de int erview m ed kø b-

m and R obert Larsen Vedb æk , født 1 87 3 . S am talen for egik i 1966 på et
ti ds punkt, hvor R ob ert L arsen var 93 år . L ars en fortæller b landt andet om
si n b arn dom i Vedb æk i r 88o' ern e s om s øn af den legendar isk e kroej er
Jens Hnnsen-Lnrsen o g om forfa tter en H olger Drnclnnn nn, der i peri oder
b oede i Vedb æk og dagli gt fr ek venter ede kr oen .
I 2 003 b lev r egis tr er ingspro gr amm et Basi s taget i br ug på M oths går
den. M ed påb egyndels en af i ndtas tn i ng af re gistr erings oplys ningern e for
M us eets gens tande, og på si gt ti lli ge oplys ni nger om de ark æologisk e
s am li nger på Vedb æk.fu ndene, er der taget skri dt ti l den optim ale udnyt
tels e af s ys tem et. Pr ogr amm et udvik les s tadi gt og en ny vers ion, der tager
yder li ger e høj de for de s ær lige r egis tr eri ngstekniske b ehov, der kn ytter
s ig ti l r egis tr eri ng af gens tande, ventes at b live taget i brug i 2 005/ 2 006 .
R E G I S T R E R I N G E N AF S Ø L L E R Ø D K O M M U N E S N Y E R E K U N S T

Søller ød Komm une ej er b etydeli ge s amli nger af s åvel nyer e s om ældr e
k uns t. Sam li nger ne b es tår af m aler ier, gr afik , tegninger og s kulpt ur er.
D en m oder ne k unst b efi nder s ig på k omm unens forsk ellige ins tit utioner
f.eks. skol er, plej ehj em, r ådhus, bib lio tek er m . v. eller er opstil let på of
fentligt ti lgængeli ge s teder i k omm unen.
M ed henb li k på dels en adm inis tr ati v sikri ng af komm unens vær dier,
dels et i ni ti ativ ti l at bri nge k uns ten nærm er e ti l k omm unens b or ger e,
b es luttede k omm unalb estyrelse n i m aj 2004 at i værks ætte en r egistr eri ng
af nyer e k uns t i komm unens b esi ddels e. R egis tr eringen er b levet gen
nemført i S øllerød M us eums r egi m ed B yhistorisk Arki v s om proj ektan
sv ar li g i ns titution.
Proj ektets r egistr eri ngsm edarb ej der m ag.art. i k uns thistori eJonna Han
sen har ops øgt c a. 800 k'UJ1Stværker på k omm unale instit utioner og arb ej ds
plads er. Værkern e er b levet foto gr aferet og påført r egistr eri ngs num m er.
Des uden er der for etaget forn øden m ærkni ng/ tyverisikri ng af værk er ne.
O plys ni ngern e om vær kerne er i ndtastet i en datab as e b as er et på s ys tem a
tikk en i Kunst Index Danmark (K ultur ar vsstyr els en) . R egistr eri ngs arb ej det
forts ætter i 2005.
K O M M U N A L E A R K I VA L I E R

I forbi ndels e m ed den planl agte s amm enlægning af S øller ød o g B ir ker ød
k omm une er B yhis torisk Ark i v indgået i et s am arb ej de m ed k omm unens
s ekr etari at omkri ng udarb ej dels e af en s am let fortegnels e over k om m u
nens ark ivali er. B åde de , s om er i admi nis tr ati v br ug, og de s om ikk e

Byhistorisk Arkiv
stod i foråret bag
produktionen af to
radioudsendelser
baseret på in ter
views fra Arkivets
lydbåndsamling. En
af udsendelserne,
der var tilrettelagt
af Maria Legarth,
tegnede et portræt
af Ved bæks første
kvindelige vogn
mand Caroline Sin
ding. Her ses fru
Sinding med et par
kunder i sin auto
mobil, som hun an
skaffe de i 1 9 1 9 . (By)

længere anvende s i den aktue lle sag sbe hand ling. P å denne baggrund ska l
der, med udgangspunkt i arkiv loven udarbejde s en kon k ret p lan for hånd
tering af kommuna le arkiv spørgsm ål i fremtiden . Et for ho ld der a k tua li
sere s a f den kommende kommuna lreform .
By hi stori sk Arkiv har i den forbinde lse været vært for et kursu s for
k ommune n s an satte vedrørende sporgsm ålet om arkivering og ka ssation
a f kommunen s arkivmateri a le .
FORMI DLING

I for året 2 004 gennemførte arkive t et u traditione lt loka lhi stori sk under
vi sningspr ojekt for e leverne i en 7. kJa sse på Dronningg ård sk olen. Efter
i nten sive e lev studier, gruppearbejde mv. p å A rkivet s læ se sa l op søgte e le 
verne udva lgte hi stori ske loka liteter i kommunen og a fsluttede pr ojek te t
m e d e n udarbejde lse a f et loka lhi st ori sk ind læringsspi l, som b lev afv ikJet
p å Arkivet.
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L okal-hi stori kerens
værksted

Fotog rafJohanne
Hesbecks samli ng

Byhistorisk Arkiv har i samarbejde med Børnebiblioteket på Hoved
biblioteket og Pædagogisk Central markedsført tilbuddet om oplevelses
orienterede besøg på Byhistorisk Arkiv. Kommunens lærere er blevet til
budt et besøg i »lokalhistorikerens værksted«, hvor eleverne kunne få
»fingrene helt ned i historien«. Henvendelserne til skolerne har imidler
tid ikke resulteret i den forventede efterspørgsel. For at fremme interes
sen for og brugen af arkivets tilbud til skolerne er der i samarbejde med
Pædagogisk Central planlagt et kursus for lærere i september 2 00 5 .
Arkivet har i 2 004 været prakti kplads for e n historiestuderende Ma ria
L egmth fra Københavns Universitet. Praktikopholdet, som fandt sted
som led i et lokalhistorisk kursus, varede tre måneder og førte bl.a. til to
radioudsendelser produceret af Byhistorisk Arkiv som blev bragt i Radio
Mølieå i juli måned. Udsendelserne var baseret på gamle lydoptagelser i
Arkivets samling.
I foråret 2 004 lancerede arkivet en særlig præsentation af fotograf Jo
hanne Hesbecks samling af glaspladenegativer på Søllerød Museums hjem
meside (se også under udstillinger). Publi1..'Um kan her søge mellem ca.
3 . 5 00 portrætbilleder fra perioden 1 9 1 5 - 1 9 2 7. På basis af fritekstsøgning
i Hesbecks kundekartotek er der gode muligheder for at finde frem til
portrætter af gamle slægtn inge og bekendte. Indtil videre har der været
1 . 654 besøg på siden. Flere har benyttet sig af muligheden for via e-mail
at bidrage med oplysni nger om personerne på de mange fotos.
Arkivet har været vært for flere studiebesøg fra insti tutioner, der har
ønsket en nærmere præsentation af registreringsprogrammet BASIS.
I samarbejde med lokalavisen D et Grø nne O mråde har vi over en 1 2
uger lang periode bragt eksempler på artikJer og nyheder fra de gamle
årgange af Søllerød Tidende, som opbevares på Arkivets læsesal. Formid
lingen af vores samli ng af lokalaviser blev fulgt op gennem artikJer på
Arkivets hjemmeside. Endelig deltog Arkivet i årets Kulturnat i Søllerød,
hvor vi arrangerede en workshop, hvor publikum kutme afprøve deres
grafiske evner. Kunstneren Per Ve ndelbo i nstruerede børn og voksne i
1..'Unsten at lave raderi nger og stentryk. I forbindelse med workshoppen
underholdt tenorsaxofonisten og komponisten Torben Enghoff med jazz
numre og egne kompositioner.
UDSTILLINGER

Trørødbiileder

Årets første udstilling, Trø rødbilleder - fot osf ra det gode gamle Trø rød, fandt
sted som led i rækken af udstillinger bestående af ældre fotos fra kommu
nens bydele, som Arkivet har arrangeret i de sidste år. Udstillingsperior 6o

den var 2 8 . november 2003-9. januar 2004 (forlænget til 30. januar 2 004).
Trørød er en af de bydele i kommunen, der oftest har været overset i den
lokalhistoriske formidling. Det er sandsynligvis grunden til, at udstillin
gen skulle vise sig at blive Arkivets største publikumssucces hidtil. Udstil
lingen kunne i sommerhalvåret 2 004 opleves i GI.Holte Kirke. I forlæn
gelse af udstillingen har Arkivet modtaget fondsstøtte til udgivelse af fo
tobogen Trørødbi lle de1:
Årets anden udstilling, Fo to gra fJo hanne He sbeck - p0 1t1·ætbille de rfra ate
li ere t i Holte 1 9 1 5 - 1 9 2 7 ( 5 . februar- 1 2 . marts), blev vist i sammenhæng
med, at Byhistorisk Arkiv offentliggjorde en særlig internetside om JoUdstillingen, Øverodbilleder - fotos fra det gamle Øverød, bestod af ca. 50 ud
valgte fotos med motiver fra Øverød fra perioden ca. 1890- 1950. Her ses et af
udstillingens fotos, som er taget fra den gamle h ulvej ved Søllerød mod Øverød
omkring 1905. I forgrunden ses Drewsens Hospital, i baggrunden Øverød Skole.
(By)

Pla nche
udstillingen
»Furesøen«

Øverødbilleder

Kunstneren Bjarne
Dahl Christensen
stod for motivet til
plakaten til udstil
lingen, De to lito

grafers værksted,

som Arkivet viste i
efteråret.

hanne Hesbeck og hendes store samling af glaspladenegativer. Udstillin
gen bestod af fotos udvalgt mellem 3 . 500 portrætbilleder optaget i peri
oden 1 9 1 5 - 1 9 2 7 i hendes atelier på Rønnebærvej i Holte.
I foråret præsenterede Arkivet plancheudstillingen Furesøen - en udstil
ling o m søen i tekst o g billeder (30. marts- r o . maj). Udstil l ingen omhandlede
de mange seværdigheder, som findes l angs søens bredder. De 20 farve
p lancher berettede tillige om søens fascinerende naturforhold samt om
det i gangværende forsøg på at genoprette søens vandmiljø.
Inspireret af den meget velbesøgte fotoudstilling om Trørød viste ar
kivet i sommerens løb endnu en fotoudstil ling. Denne gang om Øverød.
Udstil lingen, Øverø dbilleder - foto s fra det ga mle Øverød (2 5 . maj- r r .
august), bestod af ca. 50 udval gte fotos i stor størrelse med motiver fra
Øverød fra perioden ca. 1 890 - 1 950. Fotografierne skildrede den hygge-

To litografers
værksted i Holte

Stille-Pette1·

lige idyl ved Øverødvej fra tiden før de store b ym æssige forandri nger, der
for altid odel agde den gamle landsby.
I samarbejde med et lokalt grafisk værksted i Vejlesøparken, viste arki
vet i efteråret udstillingen : To litografers værksted i Holte - udvalgte væ1·ker
(20. august-2 2 . oktober). Værkstedet drives på frivillig basis og tilbyder
grafisk assistance både til amatører og professionelle kunstnere. I årenes
løb har flere kreative Holteborgere haft deres gang på værkstedet. I til
knytni ng til udsti lli ngen skabte kunstneren Per Vendelbo en serie signe
rede postkort med tegn inger fra Søllerød Kommune. Grafikeren Bjarne
Dahl Christensen stod for motivet til udsti llingens populære plakat.
Året sidste udsti Il ing åbnede den r 5. november: »Stille-Petter«- tegnin
ger udfø11 af b{/11earbejder Henning Petenen. (løber indtil 30. januar 2 005).
De humoristiske tegninger viser livet og arbejdet på Holte Station i
1 9 5o'erne som de blev oplevet af banearbejder Henning Petersen (Se
også artiklen Stille-Petter, s. 1 65 )
A R K I VETS P E R S O N A L E

Det faste personale består af arkivleder, cand.mag. Jesper Boysen og regi
strator Morten Trommer. I 2 004 har følgende medarbejdere været til
knyttet Arkivet: Jan Willeit, Bi1gitte Kjølby, Jonna Hansen samt Ole Jensen .
De frivill ige medarbejdere består af tidligere skoleinspektør på Nærum
Skole Jøigen Berg og arkivets mangeårige medarbejder Jørgen Vagn Jensen
samt Ernst Goldschmidt.
A R K I V ETS P U B L I K U ,vl

Besøgende

Arkivet har i 2004 sammenlagt haft 2 .904 henvendelser mod 2 . 102 i 2 003 .
I dette tal medregnes besøgende til arkivets forskell ige arrangementer,
mens a ntallet af gæster til Arkivets udsti lli nger, som gennemføres på ud
sti lli ngsarealet i Hovedbiblioteket af praktiske grunde ikke kan opgøres.
Et forsigtigt skøn a nslår ca. 1 .000 gæster pr udstill i ng, hvilket altså ville
øge besøgstallet med ca. 6.000 i 2 004. Museet hjemmeside er i 2 004 ble
vet besøgt 7.9 3 9 gange mod 1 0. 700 i 2003 . Hjemmesiden vil blive omlagt
og forbedret i foråret 2 005.
DET F R E .\ !T I D I G E A R B EJ D E

I 2005 - 2 006 vil v i , sideløbende med de ordinære arbejdsopgaver, koncen
trere os om formidling af Arkivets samlinger af film, lyd- og videobånd.

Furesoen, januar 2004. Foto Jesper Boysen.

Dele a f materia let er under di gita li sering, o g det er pla ne n at pro duc er e
en sa lgsvi deo/ DVD om k omm unens ny er e hi stor ie. Ark ivet vil fort sat
ge nnemfør e prim ært foto udstilli nger på area let ved indga ngen t il By hi
st or isk A rk iv.
Vi håb er, at fr emti den vil vise sig mere gunsti g m e d he nsy n til samar
b ej det m ed k omm unens sk oler, hvor vi ger ne ser et nærm er e samarb ejde
me d de enke lte lærer gr upper og P æda gogisk Ce ntra l. Det er b l.a. ta nken
at ti lby de a lder strinsb est emt introdukti on til arki vets sam linger. Hvis det
lyk ke s A rk ivet at skaffe re leva nte samarb ejdspart nere, vil vi i eft er år et
2 00 5 t ilby de et a nta l 6. kla sser i k omm unen at de lta ge i et sær ligt i ndsa m 
lingspr oje kt , hvor e le verne i t æt samarbejde m ed A rki vet indsam ler for
ske lligt materia le , som , for de r espektive kla sser s ve dk omme nde, afspej
ler, hva d det vil sige at gå i 6. kla sse i Søllerød Komm une i 2 00 5 .
Ende lig vi l som nævnt den påt ænkt e komm unesamme nlægning m e d
før e en indsats for at få et overb lik over de n ark iva lske situat ion før de
stor e ændr inger gennemfør es i 2 00 7 .

>>Sti lle-Petter<<
Banearbejder Henning Petersens tegninger
AfJesper Boysen

Byhistorisk Arkiv viste i vinteren 2 004- 2 005 en udstilling med en række
herlige karikaturtegni nger udført af banearbejder i Holte, Henning Peter

sen.

Henning Petersen blev født i 1 92 1 og var fra midten af 1 94o'erne ansat
på Holte Station. Her arbejdede han som banearbejder og portør frem ti l
sin tidlige død i 1 967, kun 46 år gammel . Henning Petersen var et kreativt
naturtalent med særlige evner som tegner. I en række bevarede skitsebøEn af Henning Petersens skitsebøger ca. 1 9 5 7 . Bøgerne opbevares i dag på By
historisk Arkiv. (By)
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P ortør Henning Petersen på Holte Station ca. 195 5. ( By)
ger udført i r 95o'erne slcildrede han med sin skarpe og præcise pen livet
på Holte Station. De mange små tegneserier og karikaturtegninger giver
et enestående billede af en lokal arbejdsplads og et stationsmiljø, som har
forandret sig betydeligt i de sidste 50 år.
Det fortælles, at Henning Petersen var en stille og beskeden n atur,
deraf øgenavnet »Stille-Petter«. Hans tegninger rummer imidlertid en
særdeles veludviklet humor, og de vidner om, at Henning Petersen havde
et godt blik for hverdagens små komiske situationer på stationen blandt
kollegaer og blandt de rejsende.
Tegningerne, og ikke mindst de ledsagende tekster, giver samtidig et
fortrinligt indtryk af den slagfærdige tone, der herskede blandt personalet
på stationen. Øgenavne og en rå humor hørte til dagens orden. En af de
mere larmende kollegaer på stationen, hans gode ven og nabo, overportør
Willy Tønnesen, var et af Henning Petersens »ynglingsofre«. Blandt de
mange andre ansatte på Holte Station, som optræder i Petersens tegnin
ger, er portør HansJørgensen, kaldet »Sorte-Jørgen«, Erik Nielsen, Jørgen
Høj e1· Ma thiesen og Edith Tr omm er. Udfra tegningerne at dømme har kol
legaerne hygget sig på stationen.
Henning Petersen havde virkelig helt ekstraordinære evner som teg
ner, og man kan egentlig godt undre sig over, at han ikke skabte sig en
karriere som tegner eller illustrator, men valgte livet som portør på Holte
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Station. Henning Petersens venner og kollegaer beretter, at han ikke var
en person, der slog særligt på tromme for sig selv. Selv regnede han ikke
sine tegninger for noget særligt. Det var kun noget, han lavede for sjov.
Henning Petersen var desuden optaget af male, og flere af hans male
rier blev solgt til kollegerne på Holte Station. Hertil kom en levende
interesse for træskærerarbejde, som han hyggede sig med i hjemmet
Holte Stationsvej 5 6.
Henning Petersens skitsebøger opbevares i dag på Byhistorisk Arkiv,
hvortil de blev foræret mellem 2 000 og 2 00 5 .

Historisk-topografisk Selskab for
Søllerød Kommune 2 004
Beretning
Af Palle Schiff

M I ND E O RD

Eigil Ko efo ed, medlem af Selskabets bestyrelse gennem 2 8 år, døde den 26.
juli 2004, 68 år gammel. Han var advokat med møderet for Landsret og
Højesteret, og han var stærkt engageret i bevaring af monumenter, byg
ninger, landskaber m.v. med sit medlemskab i flere bestyrelser f.eks. Kong
Frederik VIIs Stiftelse paa Jægerspris, Bygningsfredningsfonden (BYFO)
og næstformand i Europa Nostra Danmark. I Historisk-topografisk Sel
skab, hvor han blev formand for Bevaringsudvalget i 2 000, var han meget
årvågen med hensyn til lokalplaners kvalitet og gik kraftigt ind i plejen af
de enestående monumenter i de fornemme parker på Næsset og Enrum.
Eigil Koefoed var ikke blot en kyndig jurist, hans fremtoning og ud
søgte sprog, som også var krydret med humor og underfundighed, gav
resultater, også for Selskabet. Han vil blive savnet i Bestyrelsens midte.
F RE M T I D SVÆRKSTED F O R N Æ R U M H O V E D G A D E

I lighed med tidligere istandsættelser af Holte Midtpunkt og Vedbæk
Stationsvej forbereder Søllerød Kommune en renovering af Nærum
Hovedgade. I dette arbejde har man ønsket at inddrage borgere med in
teresse i området til at deltage i et »fremtidsværksted« under den samlede
betegnelse Nærum Interessent Fo rum (NIP) . Til dette arbejde er også Sel
skabet indbudt og har valgt Jens Jo hans en som repræsentant med Peter
M.M. Christensen som suppleant. De to har dels deltaget i flere møder
(normalt i det nye Amtsgymnasium i Nærum), dels deltaget i en ekskur
sion til fornyelse af gaderum andre steder på Sjælland. Arbejdet er nu så
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langt fremme, at kommunens Vej og Parkafdeling har fremlagt et forslag
til »Overordnet Projektplan« med henblik på gennemførelse 2005-2007.
U D F L U G T E R F O RÅRET

Historiske
m onum enter i
R udersdal-omd det

2 004

I slutningen af 2003 udkom der en spændende M onum ent Gu ide for Søl
lerød Kommune. Forfatterne var Jens Hallin og Jørgen Langebæk, begge
medlemmer af Selskabet. Den er allerede omtalt i beretningen for 2 003 ,
idet de den 29. oktober 2003 forelagde den for Selskabets medlemmer
ved et foredrag på Søllerød Sognegård. Bestyrelsen besluttede, som e n
opfølgning af dette foredrag, at a rrangere et p a r »monument-ture« i for
å ret 2004.
Den første tur havde overskriften : »En vandretur til monumenterne
ved Frederikslund«. Det første monument, vi skulle se og høre om , var e n
f
mindesten rejst over den kun 20-årige L ei Schiønneman, som faldt her for
tyskernes kugler den 2 r. december 1 944. Derefter gik vi videre til Mar
millodstenen, der er opstillet i 1 9 2 5 i r 50-året for Kongevejens færdiggø
relse gennem Søllerød Kommune. Den franske ingeniør - som fejlagtigt
tituleres oberst på stenen - Jea n Ma rm illod var af Frederik den 5. indkaldt
Niels P eter Stilling fortæller om »Moses gravsten« i Frederikslund skov. Turen til
monumenterne i Rudersdal-området fandt sted den 2 5. april 2 004 .
Foto P eter M . M . Christensen.
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Monumenter i
Enrumparken

for at forestå anlægget af det overordnede danske vejnet, de såkaldte
»chausseer«.
Efter at have iagttaget disse vejanbragte monumenter blev vandringen
til en dejlig skovtur i en forårsskov, netop hvor anemoner og violer dæk
ker skovbunden under de akkurat udsprungne bøgetræer. Det første mål
var »De Ungarske Træer«. Indridsningerne stammer fra ungarske solda
ter indkvarteret i Høveltelejren i 1 945 . Det var deres opgave at bevogte
jernbanen, som netop på denne strækning ofte var udsat for sabotage.
Det sidste monument var en marksten i granit fra 1 806, rejst af Fritz de
Coninck til minde om hans far Frederic de Coninck. Stenen er anbragt på et
meget smukt sted med et nærmest guddommeligt udsyn ned mod Fure
søen og over imod Tæsset. Teksten fortæller om, hvorledes denne ufrugt
bare og næsten utilgængelige moses forbedring blev påbegyndt af de
Coninck. Ordet »MOSES« står i en linie for sig selv, hvilket har givet anled
ning til, at studenter fra Holte Gynmasium spøgefuldt har kaldt stenen
for Moses gravsten. På bagsiden af den læser man dedikationen: »T il en
elsket fader af hans taknemmelige søn« .
Søndag den 1 6 . maj tog turlederneJens Hallin og Jørgen Langebæk os
med på en vandring i Enrumparken. Hensigten var at opleve de monu
menter og andre historiske minder, som nu gemmer sig i skoven. Monu
menterne er beskrevet i den før omtalte Monumentguide, som denne
dags to turledere har stået bag i 200 3 . Parkens vigtigste monumenter er
Wewers Vase og Carls Kilde. Kilden hedder sådan, fordi Sveriges konge
Carl den 1 2 . dagligt hentede vand fra denne kilde, mens han i eftersom
meren år 1 700 var i færd med at indskibe sin hær fra Vedbæk.
Ved Enrum hørte vi om såvel bevarede som »forsvundne« sandstens
og marmorfi gurer og om de bevarede detaljer i hovedbygningens indre.
G E N E R A L F O R S A M L l N G EN

Regnskab

T irsdag den 1 8 . maj kl. 19. 3 0 afl1oldtes den ordinære generalforsamling
i Sognegården. Efter at den tidligere formand Erik Helmer Petersen var
valgt til dirigent, fulgte min beretning for Selskabets virksomhed i 2003 .
Denne er bragt i Søllerødbogen for 2004.
Kassereren fremlagde derefter Selskabets regnskab for 2 0 03 , som blev
godkendt uden kommentarer. Omkring fastsættelse af kontingent og
vedtagelse af budget for 2004 kom visse ændringer på tale. Distributionen
af Søllerødbogen har i en årrække været varetaget af et ægtepar, som fri
villigt har foretaget udbringningen i Søllerød Kommune. Skal bogen i
stedet uddeles med normal post, bliver der tale om en forsendelsesudgift

Stik af Enrum set fra havesiden. Hovedbygningen blev opført af lensgreve C. C.
Danneskiold-Samsøe i 1 864, efter at det tidligere Enrum var blevet nedrevet.
Arkitekten J. D. Herholt ( 1 8 1 8 - 1 902) lod sig inspirere af engelsk herregårdsstil,
da han skabte dette »manor-house« omgivet af en engelsk romantisk have.
Byhistorisk Arkiv - Søllerød M useum.

Udbri ngning af
Søllerød-bogen

på 3 2 kr. pr. bog. Medlemsadministrationen incl. udsendelse af girokort
er nu lagt ud til et bureau, hvilket forøger administrationsomkostninger
ne med ca. 2 0. 000 kr. årligt. Med baggrund i disse omkostningsstigninger
og med henvisning til, at kontingentet har været holdt i ro i nogle år,
foreslog kassereren en kontingentforhøjelse på 50 kr. til 2 50 kr. Dette
blev vedtaget. E fter vedtagelsen kommenterede flere medlemmer pro
blemerne omkring distribueringen. Kunne bogen afhentes på museets
kontor' Kunne den udbringes af elever fra Nærum Amtsgymnasium for
et mindre beløb?. Som en endelig konklusion på dette emne forslog jeg,
at medlemmerne aktivt - ligesom jeg selv havde gjort - deltog i uddelin-

1 73

gen af Søllerødbogen ved at påtage sig uddelingen på deres »egen vej«
samt evt. naboveje, for herved at nedsætte udgiften til postuddelingen.
Da der ikke var indkommet nogle forslag til generalforsamlingen, gik
vi derefter over til valg ifølge vedtægterne. T il bestyrelsen blev følgende
valgt: Peter M.M. Christensen, Jens Johansen, Birgitte Schjern ing Po ulsen,
Niels Peter Stilling, Torsten Søgaard og som formand undertegnede. Som
suppleant: Birgit Ho e Knudsen og som revisorer: Hans Ho lm og Ena Berg.
Under »eventuelt« diskuteredes muligheden for at forsyne Søllerød
bogen med stift bind. Beslutningen blev overladt til bestyrelsen.
Jeg afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten, hvorefter
jeg gav ordet til Niels Peter Stilling, som afsluttede aftenen med et velop
lagt lysbilledforedrag om C. G. G. Hilfe lings tegninger af danske monu
menter i Skåne som optakt til museets kommende udstilling.
S E N S O M M E R U D F L U GTEN 2 004

Årets Sensommerudflugt fandt sted søndag den 5 . september og blev tra
ditionen tro en stor succes. For det første viste det danske eftersommer
vejr sig fra sin allerbedste side, og for det andet blev det ambitiøse pro-

Den ene af Holte Turists komfortable busser foran Præstekilde kro på Møn, hvor
sensommerudflugtens deltagere indtog frokosten i z oo4.
Foto Peter M. M . Christensen.

Udflugt til Mø n

L iselund

Fanefj ord Kirke

gram afviklet punktligt. Turen gik til Møn - øen med et væld af kirker
med flotte kalkmalerier og et af Danmarks skønneste landsteder. Klokken
9.00 startede vi som vanligt fra Søllerød Rådhusplads med det lokale
busselskabs flotte dobbeltdækker. Første stop var Ste ge Kirke . Med sine
over 60 meters længde en af Danmarks største købstadskirker.
Fra Stege gik turen videre til Keldby Kirke , som er en romansk tegl
stenskirke fra omkring I 200 med kalkmalerier fra tre forskellige århund
reder. De ældste - som findes i koret - er romanske og domineret af den
smukke blå farve, fremstillet af den tids kostbare stenart fra orienten, lapis
lazuli.
Fra Keldby Kirke kørte vi et ganske kort stykke til Præste kilde Kro, hvor
frokosten blev indtaget. Således restituerede vendte vi næserne mod Øst
møn. På vejen til Liselund passerede vi Elmelunde og Borre kirker. I den
smukke park blev selskabet opdelt i tre hold, som et ad gangen blev vist
indenfor i den smukke stråtækte h ovedbygning af en såvel lun som viden
de lokal guide. De hold, som ikke var på rundvisning, blev i ventetiden
budt på øl eller vand og havde samtidig tid til at gå rundt og se de mange
andre spændende steder i parken.
Herfra gik turen atter mod vest til Fanefj ord Kirke . Under kørslen for
talte jeg kort om M øns Klint og den mønske topografi. Den r 2 5 m. høje
klint er dannet i slutningen af sidste istid. Det er et utroligt smukt natur
landskab, som gudskelov er fredet. Fanefjord Kirke er smukt beliggende
ved Grønsund. Kirken er opført i r 200-tallet, men det som har gjort den
til noget særligt, er Elmelunde-mesterens arbejder fra anden h alvdel af
1 400-tallet. Niels Peter Stilling forklarede overdådigheden af kalkmale
rierne, som pryder alle kirkens otte loftlwælv. Fra Fanefjord kirke kørte vi
hjemefter via Bogø og Farø-broerne og nåede - præcis som planlagt Søllerød Rådhusplads lidt før kl. 1 8 .00.
PÅ M O N U M E N TT U R I S K O D S B O R G

Carl M iche lse n

Søndag den 3. oktober begyndte med regn, men næsten som var det be
stilt, ændrede dagen sig til det smukkeste eftersommervejr som optakt til
Selskabets monumenttur i Skodsborg med Niels Peter Stilling.
Klokken 1 6 mødtes vi ved Skodsborg Station og hørte om formanden
for Skodsborg Kommunalforening, Carl Miche lsen. Hans mindesten står
i nordenden af stationens p-plads neden for Skodsborgparken.
Fra Michelsens mindesten gik vi ned ad stationsvejen, indtil vi på ven
stre side blev ledt op ad en sti ved siden af et oplysende skilt. Kort efter
stod vi i en rundkreds omkring et stort hul i jorden. Man kunne ane nogle

Solhøj

sten i bunden af hullet, men derudover var det tilsyneladende bare et
ukrudtsbevokset hul mellem to bebyggelser. Imidlertid er der tale om et
oldtidsminde kaldet »Solhøj«, som blev opdaget og udgravet i 1 9 3o'erne
med deltagelse af en af mine forgængere i embedet Roar Skovmand. Ste
det trænger virkelig til nogle kærlige hænder for at blive seværdigt.
Videre mod syd bemærkedes Christian den 9.s monogram på jernbane
viadukten, og vi fortsatte mod mindesmærker fra Frederi k den 7 .s Skods
borgtid. Allerførst så vi busten af Carl Ottosen, grundlæggeren af SkodsMonumentet over det naturlige kildespring ved foden af Skodsborg Bakke blev
rejst i 1 79oerne til minde om Ludvig H. Schimmelmanm ( 1 743 - 1 793). »Schim
melmanns kilde« var forsynet med en brudt søjle - symbolet på den for tidligt
brudte livsbane. Den brudte søjle er senere blevet misforstået som en »krigsska
de« fra 1807, hvor englænderne hærgede parken. Søjlen blev »repareret« og for
synet med en urne på toppen. Monumentet, der i dag står i en privat have ved
Skodsborg Strandvej, er blevet smukt istandsat i 2 004.
Foto Søllerød Museum.

Schimmelmanns
kilde

bor g Bade sanator ium. Det n æste sto p var ved statuen af en di·eng efter sit
bad. Den var u d st illet på C harlottenbor g i 1 88 3 . O g så fik v i man ge anek
doter om Fredei·ik den 7 .s t id i Skod sbor g, men s vi be så han s bu ste , og den
ber ømte Grotte fra 1 85 3 . Om den sid ste m å man kon statere , at den træn 
ger ti l e n grundi g renoverin g.
Fra grotten gik turen videre mod syd ad Strandvejen ti l en minde plade
over Ib Gundelach, den un ge officer sa spirant som natten m e llem 5 . og 6. maj
1945 fejla gtigt b lev ned sk udt af andre fr ihed sk æm pere. Vandreturen b lev
afsluttet på en pragtfu ld m åde ved et lige så pra gtfu ldt sted i den private have
Skod sbor g Strandvej 1 22 neden for Schinmzelmanns kilde. Dette mon ument
finde s ikke i Monument G uiden , da det befinder sig på privat grw1d. Den
herboende med lem sfam ilie - som je g v il takke for dere s store gæstfrihed var så ven lige at åbne haven for o s. Den de l af haven , hvor mon umentet er
o pstillet, er en de l af den o pr indel ige barok have t ilhørende det for læn gst
ned la gte o g omb yggede 1700 -ta ls Skovsborg - som har givet navn t il Skod s
borg. Der str ømmer fort sat vand ud af kilden , ca. 1 mil lion liter om året ,
o plyste v ærten - o g det sma gte v æld ig godt. Se lskabet b lev under o pho ldet
i haven b udt på k ildevand o g haven s dejlige se lvp lukkede r øde saft ige æb ler.
Det var en forn øje lse ikke bare at b live godt bev ærtet , men ikke m ind st at
se med hv ilken om hu stedet b lev plejet og pa sset.
T U R T I L NÆ S S E S LOTTET

Parkens
monumenter

Sønda g den 24 . oktober gik turen t il området omkr in g Næsse slottet, hvor
den lqrnd ige o g ve lo pla gte Peter M.M . C hr isten sen guidede os rundt i to
timer. Vi be så de man ge monumenter i den gam le park , samt C heva lier
øen , mena geriet , Kar pedammen m .v.
Je g kan k un slutte denne år sberetn in g med atter en gan g at glæde mi g
over de man ge gode o g intere ssante o pleve lser, året har b udt på. En stor
tak t il a lle d e , som har v æret med t il at gøre det m uligt.
F O RÅ R S R EJ S E T I L P RA G

Ved generalfor sam lin gen 2 003 b lev det t iltr ådt, at Se lskabet k unne over
ta ge de t id li gere »mu seum srejser« . Med Ena Beig som rejse sekretær o g
Jens Bruhn o g Niels Peter Stilling som guide , arran gerede s e n rejse ti l Pra g
i per ioden 2.-9. a pr il 2 004 med 3 8 d e lta gere . Det b lev en god rejse fu ld a f
indtryk o g o plevel ser. D e r e r fore løb ig ikke flere rejser under forberede l
se . De , der norma lt har ta get in itiativet , er for kraft igt o pta get af andre
gørem ål.
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Selskabets re gnskab

2 004

Af Hen rik Støtt
Driftsregnskabet for perioden r . januar-3 r . december
Balance pr. 3 r . december 2 004

2 004

D RI FTS REGNSKAB
I N DTÆGTE R
Kontingenter
Tilskud
Bogsalg ' . . . . .
Renter

2 004

2 003

1 97-400,00
40.000,00

19 6 . 8 50,00
39.000,00
I 3-45 8 ,00
90 5 ,4 2

9 . 395,5 0

938, 67

247.734, 17

2 50. 2

1 5 1 -420,50
1 6 .949, 2 5
3. 539,75
1 . 8 00,50
79. 2 2 1 , 1 2
1 . 56 6 ,70

14 2 - 314,9 2
r 7.o 63,75
4. 2 5 8 , 5 5
1.77 2 ,50
52. 3 1 2,5 1

Udgifter i alt

2 54-497, 8 2

2 1 8.121,98

Årets resultat

-6 . 763, 6 5

3 2 .09 1,44

2 34.938, 76

2 0 2 . 847,3 2

-6.76 3, 6 5
2 2 8. 1 75 , 1 I

32.o9 r ,44
2 34.938, 76

B E H O L DNING
Driftskonto, EG Bank .
Driftskonto, Nordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lndskudskonto, Nordea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udlægskasse . .

7-474,71
34· i 43,46
1 8 5.55 6 ,94

l 1.354,96
2 2 .095, 8 9
200. 72 7,9 1
76 0,00

Beholdning i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 2 8.

Indtægter i alt . .
UDG I FT E R
Sollerødbogen 1
. . • • • • • • • • . . . • • . . • . . . • . . • . . . • . . . • . . • . . . • . .
Medlemsinformation 4 • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • .
Medlemsaktiviteter ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finansielle omkostninger 6 • • • • • • • • • • • . • • • . . • • . • • • . . • . . • . • • • . . . . • . • • • . • . .
Administration '
Honorarer 111v.

8

. . .

1 3,42

399,75

BALANCE
EGENKA PITAL
Egenkapital pr. 1. januar . . .
Årets resultat . . . . . . . . . . . . .
Egenkapital pr. 3 1 . december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 78

1 . 000,00

175, 1 1

2 34.93 8 ,76

Holte, den 8. februar 2005
Henrik Støtt
Revisionspåteguing

Vi har revideret årsregnskabet for Historisk-topografisk Selskab for Sollerod Kommune og har herunder konstateret,
at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogforing. Vi har endvidere konstateret tilstedeværelsen af sel
skabets kontante beholdning pr. 3 1 . december 2004.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 2 004, dets aktiver og dets
økonomiske stilling i ovrigr.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Holte, den 6. april 2005
Som general forsamlingsvalgte revisorer
Ena Berg

Hans Holm

Noter
Tilskud
. . . . . ............ . ..
Tilskud Sollerod Kommune
. . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre tilskud

2 004

2003

40.000,00

39.000,00

Tilskud i alt

40.000,00

39.000,00

6. 3 50,00
3 . 2 40,00
I 2 ) ,00

8. 3 50,00
+450, 00
70,00

1.4 5 5 ,00

1 . 3 2 0,00

2 50,00

300,00

900,00

800,00

1.

o,oo

o,oo

1. Bogsalg

Søllerødbogen diverse årgange
Søllerød som det var engang . . . . . . . . . . . . . . .
Dreng i Holte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limfjordsluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fra Rojels Bom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skoleliv i Sollerød . . .
Brandslulming i Sollerod . . . . . . . . . . . . .
Poul Bergsøe og Kofoedsminde .
Fr. de Coninck og Dronninggård
Sollerod set med malerojne . .
København-Vedbæk-Verden
........ . . ............
Niatharum
Fra seks landsbyer til syv bydele
50 år i lokalhist. tjeneste . . . . . . . .
Frederik 7 og S kodsborg . .
14 malerier fra Sollerødegnen
Nærumbanen 1 900- 1975
Bygn.hmst i Søllerød, 1 970 .
Gårdmandsliv i G l . Holte .
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o,oo
o,oo
o,oo

o,oo

o,oo

50,00

I 2 ) ,00

I 2 ) ,00

1 00,00

500,00
5 70,00
570,00
50,00
40,00

2 60,00
840,00
2 5 ,00

o,oo

150,00
4 1 0,00
o,oo

3 2 5 ,00

I I 0,00

650,00
605,00
800,00

Kunstkort . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ...... .
Diverse . . . .
Boghandlerrabatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bogsalg i alt . . . . . . . . . . .
3. Søllerødbogen
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Særtryk ' .
Forsendelse '
Diverse i . . . .
Sollerødbogen i alt
4. Medle111si11Jornlfltio11
Trykni ng af »Nyt«
Forsendelse af »Nyt«
Diverse .

o,oo

o,oo

I 8 5,00

-5.344,5o

1-400,00
-7.302,00

9. 3 9 5 , 5 0

I 3-45 8 ,00

I

29.327,50
o,oo
14. 543, oo
7. 550,00

I

I

5 I.420,50

1 42.314,92

9.1 2 5 ,00
7. 8 24,2 5

9-743,75
7.320,00

16.949, 2 5

17.063,7 5

13. 8 00,00
-7.6 8 7 , 50

23· 100,00
- r 5. 8 56,35
-7- 234,5o
-500,00

o,oo

Medlemsinformation i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 5.876,2 5
8 . 8 7 7,50
6.641,00
10. 8 20, 1 7

o,oo

5. Medle111saktiviteter
Senso111111er11dfl11gt
Deltagerbetaling . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .......
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokaleleje .
I---I onorarer n,v. . . . .
Diverse .
Sensommerudflugt i alt . .
Andre aktiviteter
Deltagerbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokaleleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortæring, indkob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortæring, salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honorarer mv. . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse . . . . .

-7.9 5 3 , 3 5

o,oo

- 1 .065,00

o,oo

-2.9o5,8 5

-49o, 8 5

o,oo

o,oo
o,oo
-4 83,9o
o,oo

o,oo

o,oo

o,oo
-400,00
- 8 62, 70

-I

1 2 5 ,00

50,00

o , oo
-1 .630,00

Andre aktiviteter i alt

-63 3 , 9o

-3. 767,70

Medlernsaktiviteter i alt . . .

3 . 5 3 9 , 75

4. 2 5 8 ,55

6. Fi11a11sielle omkostninger
Gebyrer, bank mv. . .

1 . 8 00,50

1 .7 7 2 ,50

Finansielle omkostninger i alt

I . 8 00,50

1 . 7 7 2,50

7. Ad111inistratio11
1 80

-I

Sekretærbistand
Porto . . . .
Kontorartikler . . . . . . . . .
Annoncer . . . .
Møder 4
Kontingenter .
IT-ydelser ; . .
Diverse 6 . . . .

3 5 -975,52
1 .65 9,00
890,00
2.283,75
2 .o97,85
3 -42 0,00
3 2 .610,00
2 8 5 ,00

Administration i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.2 2 1, 1 2

5 2 . 3 1 2 ,5 1

o,oo

o,oo

8. Honomrer mv.
Honorarer, tjenesteydelser mm.
Rejser og fortæring . . . . . . . . .
Gaver 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Honorarer i alt

3 8 . 8 5 2 ,43
2 . 9 1 6,50
670, 3 8
1 .7 50,00
5 3 7 ,2 5
3 . 2 00,00
o,oo

4. 3 8 5 ,95

o,oo
1.566,70

399, 7 5

1.566,70

399, 7 5

o,oo

Kommentarer til enkelte konti:
r. Udgiften er - i modsætning til 2003 - incleholclt i trykkeomkostningerne.
2. Herunder udgifter til specialkuverter og labels.
3. Herunder gavekort og vingaver til Søllerøclbogens reelaktorer samt til Thorvald og Anna Christensen som tak for
udbringning af bogen.
4- Herunder fortæring under bestyrelsens møder. Denne udgift var i 2003 medtaget under »Diverse«.
5. Udgiften er ny og rummer omkostninger til ekstern mecllemsaclministration samt gebyrer for
domænenavn og webhotel. Posten incleholcler desuden en ekstraordinær udgift til »datavask« af
mecllemsoplysningerne, som nu også omfatter oplysning om medlemmernes telefonnummer. Udgiften
vil blive dækker cif kontingenrforhojelsen i 2005 fra 200 til 2 50 kr.
6. Se note 4.
7. Herunder vingaver til N.P. Stilling (50 år) og Jens Johansen (70 år) samt den traditionelle sommerferiegave til
Selskabets sekretær, Inge Lund Andersen.

B E STY R E L S E N F O R H I S T O R I S K - TO P O G R A F I S K S E L S K A B
F O R S Ø L L E RØ D KO M M UN E

2 004- 2 005

Valgt ved generalforsamlingen den 1 8. maj 2004:
lektor Palle Schiff, Jormand tlf. 45 So 44 43
chefkonsulent Henrik Støtt, næstformand og kasserer, tlf. 45 42 36 S r
pens. overlærer Ole Sørensen, sekretæ1; 4 5 4 2 3 3 46
museumsinspektør Niels Peter Stilling, redaktør, 45 So 20 46
advokat Eigil Koefoed t 2 6 . juli 2004
etnolog Anita Mikkelsen
arkitekt MAA Jens Johansen
teknisk direktør Carl Steen Berggreen
cand.mag Peter M.M.Christensen
cand.mag.Torsten Søgaard
etnolog M.K. Birgitte Scherning Povlsen
SUPP LEANTER

arkitekt MAA Gunnar Wallevik.
Indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem pr. 2 7. juli 2 004
kultur- og fritidschef Birgit Hoe Knudsen
F O R R ET N I N G S U DVA L G E T

Palle Schiff
Ole Sørensen
Niels Peter Stilling
Henrik Støtt
B EVA R I N G S UDVALG ET

Eigil Koefoed t 2 6. juli 2004
Anita Mikkelsen
Gunnar Wallevik
Jens Johansen

Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune
Søllerød Museum

