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Karl 12. i Vedbæk, ifølge
Voltaire
Én uge på Vedbæk Strand.
a f Torsten Søgaard.
Den fran sk e fo rfa tter, F rancois-M arie A rouet (1694-1778), alm in d elig kendt
som Voltaire, udgav i 1731 en bog om den svenske konge K arl 12. Den sv en 
ske krigerkonge h a r som bekendt la g t navn til m on u m en tet ”K arls K ild e” i
E nrum park ved Vedbæk. Voltaires litteræ re produktion e r kolossal stor. Den
om fa tter bl.a. et sto rt episk heltekvad uLa H enriade” og ca. 20 tragedier. D er
til k om m er fle r e store historiske værker, rom aner, n o veller og m an ge epistler,
d igte og prosaværker. Han sk rev også adskillige artik ler til den berøm te fransk e
E ncydopédie, som blev u d giv et a f bl. a. D enis D iderot og d'A lem bert i m an ge
bind i perioden 1752-72. ' M est læ st i d a g e r dog hans knap 16.000 bevarede
breve, som alle e r u d givet a f fo rla g et G allim ard i 13 store bind i den fo rn e m m e
fran sk e bogserie La Pléiade. Han e r ikke m eget oversat til dansk. Antikvarisk
kan m an i d a g fin d e hans rom an “C andide” f r a 1755 sam t G eorg Brandes
store 3 binds biografi.2
Torsten Søgaard e r fø d t i 1947 og e r cand. m ag. i fransk og musik. Han
har tid ligere sk revet seks artik ler i Søllerødbogen f r a 1995 til 2007. D esuden
har han oversat M arie de Conincks tre håndsk revne dagbøger, 1793-1815, fr a
fran sk til dansk (Historisk Arkiv).
Voltaire udgav i 1731 en bog om den berømte svenske konge Karl 12.
(1682-1718). Den omhandler alle detaljer fra kongens farverige liv, og
således også den periode i hvilken Karl 12. var i Vedbæk. En fransk for
fatter har dermed skrevet en lokalhistorie for Søllerødegnen, som tager
os 300 år tilbage!
K a r l 12 . i S ø lle r ø d b o g e n .

E iler N ystrøm

Karl 12. opholdt sig i Vedbæk en uge fra d. 28. august til d. 4. sep
tember 1700. Det er omtalt flere gange i Søllerødbogen gennem dens
70-årige historie. I den allerførste Søllerødbog fra 1942 skriver Eiler
Nystrøm i sin artikel “Rundskue i Søllerød K om m u n e” om “Carls K ilde,
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Titelblad: “Histoire de Charles
XII, Roi de Suede”.
Voltaires bog om
K arl 12. findes på
Det Kgl. Bibliotek i
København. Bogen
er fra 1732. Dens
danske titel er “Hi

storien om K a rl 12.
konge a f S verige. ”
Den består af otte
store afsnit, kaldet
“liv r e s ’\= bøger).
I Voltaires levetid
udkom der mere
end 60 udgaver af
bogen. Den første
fra januar 1731 fin
des ikke mere, og
den anden udgave
fra sommeren 1731
blev genoptrykt
i 1732. Denne 3.
udgave regnes i
dag for den ældste
tekst. Bogen fra
Det Kgl. Bibliotek
er fra 1732 og er
den 4. udgave.
Den er, som der
står i bogserien La
Pléiades bibliografi

“g en n em set og rettet
a f Voltaire". Der
står “TÓME PRE
M IER ” (= første
bind) på titelbladet,
men der er tale om
to bind, samlet i ét.
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h v o r C arl 12. lod hente Vand, da hans Flaade laa uden f o r Kysten i A aret
1700”. Aret efter, 1943, følger en artikel på 42 sider af Mogens Lebech,
“K rigen s fø lg e r f o r Søllerød S ogn ”. Lebech gennemgår heri de krige, der
har berørt Søllerødegnen. Karl 12.s invasion får vi fortalt på 5 sider:
Den svenske konge ville indtage Danmark og landsatte i begyndelsen
af august 1700 sine tropper (ca. 4.000 mand) ved Tibberup Strand nord
for Humlebæk. Han havde først forsøgt landgang i Vedbæk, men mødte
her modstand fra en dansk flådeafdeling. Den danske konge Frederik 4.
opholdt sig på et for forsvaret af Danmark meget ubelejligt tidspunkt
i Holsten med sin hær efter sit felttog mod hertugen af Gottorp Karl
Frederik.3 A f denne grund havde København kun et nødtørftigt for
svarsberedskab.4 Der blev landsat flere svenske soldater, så der var nu
10.000 mand på dansk jord. De svenske soldater manglede forsynin
ger og plyndrede straks nogle nærliggende landsbyer og fiskelejer, men
dette blev hurtigt stoppet af Karl 12. Han opfordrede i stedet bønderne
til at sælge levnedsmidler til de svenske soldater, hvis de ville undgå uret
og vold. Den nordsjællandske befolkning blev dog advaret om, at de blev
betragtet som landsforrædere, hvis de solgte varer til svenskerne. Lokal
befolkningen overhørte advarslen og leverede forsyninger, men fik kun
den halve pris for leverancerne. Den svenske konge rykkede nu mod syd,
mod København, og var klar til belejring. Han var nået til Rungsted,

Enrum fra 1866, litografi efter maleri af Carl Emil Baagøe. Bag træerne til højre i billedet findes Karls Kilde.
Den ses ikke på billedet, men har formodentlig i år 1700 været synlig fra stranden. For K arl 12. og hans solda
ter var det oplagt at hente vand her.

K arls K ilde

da han den d. 21. august til sin irritation måtte gå ind på fredsbetingelser dikteret af stormagterne England og Holland. De svenske tropper
skulle nu forlade Danmark, og mange af dem blev udskibet fra Vedbæk.5
I Enrums have lod ejeren Fabritius de Tengnagel6, 86 år efter i 1786,
rejse en mindesøjle ved en kilde med følgende indskrift: “Carl 12., S verrigs K onge hentede selv d a glig Vand fr a denne K ilde im edens han f r a den
28.a u gu st til den 4. septem ber 1700 indskibede sin K rigs H ær i Vedbeck. Bon
den Lars Pedersen, som da eyede K ilden og h v er D ag talede m ed den M onarch
ha r u n d errettet E enrom s nu væ ren de E yer C.A.Fabritius von T engnagel h e r
om og denne sidste som har istandsat og p ryd et den, ha r v illet brin ge dette i
E fterk om m ernes M inde ved at kalde den CARLS KILDE".
I Søllerødbogen 1962-63 er gartner H.P. Andersen i sin artikel '’''Van
d rin g er f r a G øngehuse og Trørød til G am m el Holte og Vedbæk” mildt sagt
noget fantasifuld, når han hævder “K arl den tolvte v a r u n d er svensk er-

9

J m d cclxvxvi

Den ældste kendte afbildning af mindesmærket over Karls Kilde er udført af kunstneren Søren Læssøe Lange
den 13. maj 1801. Her ses monumentet i al sin fordums pragt med årstallet 1786 tydeligt markeret med rom er
tal. I baggrunden anes et stråtækt bonde- eller fiskerhus ved Trørødvejen.

krigen 1700 in d logeret på E nrum og hentede sit van d fr a kildeit h v er m orgen ”.
I Søllerødbogen 1985 i N.P. Stillings artikel “R aivert i S øllerød” ser vi
en akvarel af Carls Kilde fra 1825.
I beretningerne i Søllerødbøgerne fra 1989 og 1993 får vi at vide at
Historisk- topografisk Selskab for Søllerød Kommune to gange (i 1988
og 1992) har arrangeret udflugter “i K a rl 12.'s fodspor", fra Tibberup i
nord til Vedbæk i syd. Begge de vellykkede arrangementer blev gen
nemført i samarbejde med naboforeningerne i Hørsholm og Birkerød.
Endelig har Ingrid Jensen i en af de seneste Søllerødbøger fra 2008 i sin
fine artikel “E nrum og Conrad A lexander F ahritius-T engnagel” omtalt de
overleverede beretninger om Karl 12. og Carls Kilde.
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V o lt a ir e o g K a r l 1 2 .

Bogen
plan læ gges

Voltaire boede i England i 2Vi år fra maj 1726 til november 1728.7 Det
var her han fattede interesse for Karl 12. og samlede det meste af sit
materiale. Han mødte nogle mennesker, der havde været meget tæt på
den svenske konge. Det var bl. a. Friedrich Fabrice (1687-1750), svensk
baron født i Holsten, samt lord H enry Bolinbroke (1678-1751) forfatter
og tidligere engelsk statsminister.
1 1729 nævner Voltaire for første gang i sin korrespondance den sven
ske konge, og samme år færdiggør han et udkast af sin “Charles 12”. Det
er kun 11 år efter den svenske konges død, og 29 år efter at denne var
i Vedbæk. Værket udkommer to år senere i januar 1731 og bliver straks
beslaglagt af myndighederne af diplomatiske grunde.8 Den 30. januar
samme år skriver Voltaire et fortroligt brev til en af sine bedste ven
ner Pierre - Robert Cideville, bosiddende i den nordfranske by Rouen,
hvori der bl.a. står: “K un til D em ------- J e g v il god t i Rouen have tryk t en

Ole Jorgen Rawert: Karls
Kilde, 1825. Monumentet
var, da Rawert besøgte par
ken ved Enrum, kun 39 år
gammelt, men tilsyneladen
de allerede noget forvitret.
Det var 125 år siden, at Karl
12. var i området og hentede
vand ved kilden.
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Voltaires kilder

Antikkens helt

12

historie om K arl 12. konge a f S verige på m in måde. D et e r m it y n d lin gs værk
lige nu, o g j e g fø le r m ig som en f a r f o r det. H vis j e g i Rouen kunne fin d e et
sted at bo incognito o g en bogtrykker, som ville tage sig a f værket, så v il j e g tage
a f sted, straks, j e g ha r få e t D eres besked. I denne fo r v ir r in g v il j e g i en karet
sende D em det fø r ste bind a f denne historie. D et e r d e t en este eksem plar j e g har
tilbage a f de 2600 bind som blev beslaglagt e fte r ordre f r a ju stitsm in isteren .
Måske, n å r De læ ser v æ rk et----------- v il De interessere D em f o r m it stakkels
barn, som m an ha r behandlet så slet”.9 Det gik, som Voltaire havde håbet,
og værket udkom i Rouen uden forfatterangivelse i august samme år.10
Voltaire havde som sine kilder både mundtlige og skriftlige vidnes
byrd. Ud over de nævnte fra hans tid i England mødte han flere svenske
udsendinge i Paris samt gamle officerer, som havde virket under Karl
12.1 1700-tallet var Frankrig den førende nation i Europa inden for kul
tur, og det franske sprog blev talt ved de fleste hoffer. Af samme grund
opholdt der sig til stadighed mange adelige fra alle de europæiske lande
i Paris. I forordet til bogen skriver han: “J e g h a r b y gget denne historie på
b eretn in ger f r a kendte personer, som ha r væ ret sam m en m ed K arl 12. i fle r e
år.” Flan havde desuden med omhu og iver studeret en stor mængde of
ficielle dokumenter og breve fra ambassadører og diplomater. Voltaire
var faldet for den svenske konges særdeles interessante personlighed og
eventyrlige liv. I et brev den 13.februar 1735 til en hr. Jean-BaptisteNicolas Formont læser man: “h vis K arl 12 ikke havde væ ret overd reven
m æ gtig, ulykkelig og gal, ville j e g a ld rig have beskæftiget m ig m ed ha m ”. Karl
12., som havde forundret hele Europa, var i Voltaires øjne en romanhelt
og dertil en karismatisk og dygtig krigsherre med vidtløftige planer.
Gennem hele sit dramatiske liv var han en utrættelig erobrer med sikker
succes. Flan blev dog til sidst besejret af den russiske kejser Peter den
Store." Voltaire beretter også om bagsiden af medaljen, om al den for
fængelighed og alt det vanvid der styrede kongen, og om hvordan denne
til sidst forgæves kæmpede mod sin skæbne.
Voltaires “H istoire de Charles 12 roi de S uede” ( “H istorien om Carl 12,
konge a f S v erig e”) er et pragtværk på 270 sider.12 Det var den første bog,
der blev skrevet om den svenske konge. Forfatteren, der kun var 12 år
yngre end sin helt, er præget af sin læsning af den antikke litteratur og
skriver underholdende som Herodot og analyserende som Thukydid.
Ligesom Plutarch sammenligner han desuden de historiske personer
med hinanden.13 Karl 12. og Alexander den Store har fællestræk, mener
Voltaire, og han sammenligner ligeledes den svenske konge med den
russiske kejser Peter den Store. Bogen opnåede en vis succes, og der
opstod i Europa en interesse for Sverige. Forfatteren fik mange henven-

Voltaire malet af La Tour.
Pastellen fra 1730’erne
findes i Solkongens slot i
Versailles uden for Paris.
Den bog, han har i venstre
hånd, ligner vores udgave af
“K a rl 12.” fra 1732.

delser, både positive og negative. Den 14. april 1732 skriver han til en hr.
Valentin-Philippe Bertin du Rocheret: “-------hvis m an ge a f de un derord
nede p erso n er klager o v er det, som e r udeladt, så ank lager gen era lern e og m i
n istren e m ig f o r m in åbenhjertighed. E nhver.; som sk river sin sam tids historie,
m å fo rv en te, at m an bebrejder ham alt det han sig er og alt det, han ikke siger.
M en disse sm å su re opstød skal ikke tage m odet f r a en m and, som g å r in d fo r
sandheden og frih ed en , som ikke for-ven ter noget, som ikke f r y g t e r noget, som
ikke beder om noget, og som kun ha r den am bition at hellige sig littera tu ren ”.
V o l t a ir e s

“D en m est
fantastisk e m an d
d er nogen sin de
h a r lev et på
jo r d e n ”

“K arl 12. konge a f S verige”.

Voltaire indleder med kort at fortælle om den svenske nations befolk
ning, geografi og historie og når hurtigt til Karl 11, der blev konge af
Sverige i 1660. 20 år senere, i 1680, blev han gift med Frederik 3.s14 datter U lrikke Eléonore, og “a f d ette ægteskab fø d tes 21. ju n i 1682 kongen K arl
12., måske den m est fantastisk e m and d er nogen sinde har lev et på jord en ,
Han besad alle sin e fo rfæ d res store kvaliteter, og hans eneste f e j l og ulykke v a r
a t han o v erd rev d em ”. Han udviklede sig tidligt både bogligt og fysisk.
Han lærte tysk og latin, læste verdenshistorie, og som syv-årig kunne
han tumle selv den vildeste hest. Han gik på jagt, studerede soldaternes
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Kong Karl 12.
malet i år 1700
af David von
K rafft. Maleri på
Gripsholm Slot.
Den unge solda
terkonge var tavs
om sine planer, og
der var tit noget
gådefuldt over hans
handlinger. Efter
sejre over Danmark
og Rusland var
Sverige frem til
1708-09 N ordeuro
pas dominerende
magt. Historikeren
Ingvar Andersson
har beskrevet den
svenske krigerkon
ge således: ”7 sin
enkle blå u n ifo rm ,

m ed høje r y tter stø v 
le r o g en u fa ttelig
iv e r red han i spidsen
f o r sin e t r o p p e u d e n
paryk o g p yn t , stram
o g ord k n a p . ------Han skånede a ld rig
sin egen person. Han
f ø r t e selv d et sa m m e
o g fa r lig e liv som den
rin g este soldat

parader og deltog ofte i deres øvelser, så at han tidligt opnåede en ro
busthed, der gjorde ham i stand til at udholde alle strabadser. Hans mor
døde i 1693, 37 år gammel, og da hans far Karl 11. som 42-årig døde fire
år senere i april 1697, blev deres søn udråbt til konge med navnet Karl
12. Den forældreløse 15-årige blev kronet den 24. december samme år.
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Den un ge konge

K arl 12.'s
sv o g er i Holsten

Hans farmor Edwige-Eléonore, enke efter kong Karl 10 Gustav15, blev
efter svensk lov hans formynder, indtil han fyldte 18 år. Hun skulle nu
styre landet sammen med et råd bestående af fem ministre.
Da Karl 12. blev konge, hørte både Finland og de baltiske lande ved
Østersøen under Sverige. Efter få måneder på tronen fik han ad diplo
matisk vej taget magt og indflydelse fra sin farmor, der var gammel og
uegnet til at regere. I begyndelsen forholdt Karl 12. sig helt passivt, når
der var rådsmøder. Han sad i sine egne tanker med benene oppe på
bordet og virkede ligegyldig - næsten som om intet vedkom ham. En
dag rejste han sig pludselig op og sagde med alvorlig mine nogle ord om
sit fædreland og om krige, der skulle vindes, og om fjender der skulle
besejres. Hans beslutning var taget, hans visioner var skitseret, og ingen
turde modsige ham. Det forsigtige og usikre råd så med forundring og
respekt på den unge konge, der pludselig var trådt i karakter. Han antog
nu sin egen livsstil. Han tillod sig ingen fornøjelser, luksus eller udske
jelser; han spiste spartansk, drak aldrig vin, klædte sig tarveligt som en
alm indelig soldat, og der var ingen kvinder i hans liv. Alle disse idealer
mente han at have set hos antikkens helte Alexander den Store o gju liu s
Cæsar, og hans formål med sin levevis var bl. andet at give sin hær et
godt eksempel på disciplin og kampmoral.
Han mente, at Sverige var truet af Danmarks Frederik 4., der var
hans fætter, af Ruslands Peter den Store samt af Auguste 2., kurfyrste
af Sachsen og konge af Polen. Disse tre lande havde indgået et forbund.
Karl 12. havde to søstre, hvoraf den ene var gift med hertugen af Hol
sten, der således var hans svoger og nu bad ham om støtte i sine evinde
lige grænsestridigheder med Danmark. Da Frederik 4. sendte tropper til
Holsten for at hindre hertugen, der var hans vasal, i at blive selvstændig
fyrste i Slesvig og Holsten, sendte Karl 12. samtidigt 8.000 mand dertil
for at støtte sin søsters mand. Hertugens besiddelser i Nordtyskland
var desuden af stor strategisk betydning for den svenske konge. Han
følte samtidig, at tiden var inde til at invadere Danmark. Dette foregik i
august 1700 uden krigserklæring, og Karl 12. var nu 18 år gam m el.16Her
er det så, 30 sider inde i sin bog, at Voltaire fortsætter med lokalhistorie
fra Søllerødegnen:
V o l t a ir e s k r iv e r l o k a l h is t o r ie .

“K øbenhavn, hovedstaden i D anmark, lig g er på øen Sjælland m id tp å en smuk
slette. M od nordvest har den S undet og m od øst det Baltiske hav, h v o r den
svenske konge befandt sig. D enne u ven ted e tilsynekom st a f skibe, som pønsede
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På side 36 i
denne udgave af
Voltaires bog fra
1732 begynder det
lange afsnit om
den svenske konges
landgang i Nord
sjælland.

R ot

H i s t . d e C h a r l e s XII.

■

S ir e , lc grand G u lla v e , aprés quinze
ans d’ expcricnce, n’ iú f pas fu t une autrc
propofition. Les ordres furent donncr.
lc mornent d’ap rés, pour fcire embarqucr
cinq mille hommes, qui étoicnt fur les
C otes de Suede, & qui turent jotras aux
troupes qu’ on avoit á bord. L c R 0 1
q u it» fon grand vaiffcau, 6c monta une
fregaic plus legere: on commen^a par
faire partir trots cens grenadiers dans de
« m e s chaloupcs. E n treccs chaloupcs,
de perns battcaux plats ponoicnt des taicines, des chevaux de f r a c , 6c les tnftrumens des Pionmer». C in q censhomtnes d’élite (uivoient dan» d*autres c h v
loupcs. A prés veno.ent les vatlTcaux de
guerre du R o i , avec deux frrgattcs Aneloilcs & deux Hollandoifcs, qut dcvoicnt favorifcT la d elan te a coups dc ca1,0 Copenhaguc,Capitalcdu Danncmarck,
eft fituec dans M k d eZ & lan d au milieu
d’ une belle plaine. atant au Nord-oueft
lc S u n d , 6c a PO ikn t la M irB alth iq u c ,

nu

d e

S u e d e . Liv. I
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ou etoit alors le R o t dc Suede. A um ou*
vement im prevudes vaificaux qui nuna901cm d’ unc dcfcente, les habitans conltcrnez par l’ inaöton dc leur flotte, 6c p r
lc mouvement des vaiflcaux Sucdois,
rcgardoænt avcc crainte en quel endroit
fondrmt l’o nigc: la flotte dc Charle»
s’ arréta vis-a*vts Hum blebckåfcpt milles
dc C openhague Auflft-tot les Danois
raííem hknt en cet endroit leur cavaltric.
D es milices furent placees derricrc d’ epais
rctranchemcns, 6c l ’artilleric qu’ on put y
conduirc, fut tournée contrc les Sucdois.

foudain, prcnant lcimains du Comte Pi
per & du General R cnchilJ: Ah, ditii, fi nous profitions dc l’occafton pour
ía'ire une d elan te, 8c pour a fliq p Co
penhague par terre, tandis Qu’clle leroit
bloquee par roer! Renchild lui répondtt:

I

l.c R oi quitta alors & fregatc, pour
sVikr mettre dan* la premiere chaioupc,
a la tete dc les gardo: PAmbañádcurdc
Francc c:oit touiours aupré» dehii Mon
iteur l’Atnbaflädcur, luí d it-il, en Latin
(car il ne voutoit jamais parier Francois)
vous n’avcz rien ademe ler avcc IcsDanoif:
vou* n’trez pas plui lotn, s’il vous plait.
Sire, lut reponditlc Comte dcGuiicard,
en Francois, le Rot mon Maitre m’a
ordonnc de refideraupres de Votrc Majcfte: Je mc flaue que vous ne me chailere*
pas aujourd’hui de votrc C our, qut n’a
jamáis etc ti brillante En diiäntccs parole*
tl dono# la mam au R o l, qui 6uta dans
la chaioupc, oil le Comte Piper 5c 1’Ara*
baíTadeur cntrerent. On s’avancott foot
C 3
I«

J.

L andgangen
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på at landsætte tropper, g jo r d e befolkningen forskrækket. Da deres egen flå d e
ikke kunne g ø r e noget, betragtede m an de svenske skibe m ed fr y g t , fo r d i m an
ikke vidste, på hvilket sted u v ejret ville bryde løs. K arls flå d e lagde til tæ t ved
Humlebæk, syv m ile f r a K øbenhavn. D anskerne sam lede straks deres ry tter i
på d ette sted. Nogle væ bn in ger blev p la ceret bag tæ tte forsk ansninger, og det
artilleri, m an kunne f å fr e m , blev ven d t m od svenskerne.
K ongen fo rlo d da sin fr e g a t f o r at gå om bord i deri fø rste storbåd i spidsen
f o r sine folk. Fra?ikrigs am bassadør v a r ved siden a f ham. “Hr: am bassadør ”,
sagde han på latin ( han n æ gted e altid at tale fran sk ) ”De ha r in tet udestående
m ed danskerne, så v æ r så venlig, De skal ikke sejle m ed vid ere ”. “D eres M aje
stæ t'” svarede g r e v G uiscard på fransk, “m in herre, kongen17h a r beordret m ig
at blive v ed siden a f D eres M ajestæt, o g j e g n æ rer d et håb, at De i da g ikke v il
fo r v is e m ig f r a D eres h o f som a ld rig h a r v æ ret så p ræ gtigt ”. Idet han sagde
disse ord, rakte han sin hånd til kongen, som spran g ned i storbåden, hvilket
g r e v PiperIS og ambassadøren også gjord e. M an n æ rm ede sig nu kysten u n d er
kanonild fr a bådene, hvilket skulle begu nstige landgangen. L andgangsbådene
v a r nu kun 300 skridt fr a strandbredden. K arl 12., blev utålm odig, da det
ikke v a r præ cist nok og h eller ikke h u rtig t nok. Han spran g f r a sin båd ned i
van d et m ed kåren i hånden og stod i van d til livet. H ans gesandter, Frank
rigs ambassadør, o fficerern e og soldaterne fu lg t e straks hans eksempel og gik

G eværk uglernes
musik

F orsyning a f
hæren

ind til bredden trods en regn a f musketild. K ongen, som a ld rig i sit liv havde
h ørt skarpe gevæ rsalver, sp u rgte gen era lm a jor Stuart, som befandt sig lige ved
siden a f ham, h vad det v a r f o r en sv a g h vislen han hørte i sine øren. “D et e r
lyden f r a de gevæ rk ugler, som b liver skudt m od D em ”, sagde m ajoren. “G odt”,
sagde kongen, “det v il så fr e m o v e r væ re m in m usik ”. I sam m e sekund blev
m ajoren, som havde fo r ta lt dette til kongen, ra m t a f en kugle i skulderen, og
på den anden side a f kongen fa ld t en løjtn ant død om.
D et e r norm alt, at tropper d er b liver a n greb et i deres forsk ansninger, b liver
besejret, fo r d i de an griben de er la n gt m ere a ggressive en d de, d er forsva rer. At
ligg e og ven te på fje n d e n e r ofte et svaghedstegn, som styrk er fjen d en s o v erle
genhed. D et danske r y tter i og deres m ilits fly g ted e e fte r deres sva ge m odstand.
K ongen, som nu havde erobret deres forsk ansninger, kastede sig på knæ f o r at
takke Gud f o r sin hærs fø rste succes. Han lod straks opføre n ogle skanser og
a n viste selv, h v o r lejren skulle være. S am tidig sendte han sine skibe til Skåne i
S verige lige o v e r fo r K øbenhavn f o r at hente 9.000 m an d til forstæ rk ning. Alt
lykkedes i K arls h u rtige beslutninger. De 9.000 m an d v a r nu v ed kysten klar
til at gå i land, og næste d a g bragte en g u n stig vin d dem alle ind.
D en danske flå d e havde set alt dette, m en den turde ikke n æ rm e sig. K ø
benhavn, som v a r skræmt, sendte straks nogle udsendinge til kongen f o r at
bede ham om ikke at bom bardere byen. Han m odtog dem til hest i spidsen f o r
sit ga rd erregim en t. De udsendte lagde sig på knæ f o r ham. Han betalte byen
400.000 rigsd a ler m ed ordre om at b rin ge alle fo r m e r f o r levn ed sm id ler til
sin le jr .19 Han lovede at betale alt. De bragte ham levn edsm idlern e, da d et jo
g ja ld t om at adlyde, m en de regn ed e ikke m ed, at en sejrh erre ville nedlade
sig til at betale. De, som bragte ham fø d ev a rern e, blev m eget overraskede, da
de straks blev rig eligt betalt a f h v er eneste soldat. D er havde i la n g tid i den
svenske hæ r hersket en disciplin, som har ikke så lidt a f æ ren f o r dens sejre.
Den un ge konge forstæ rk ede y d erlig ere denne disciplin. Ingen blandt soldaterne
havde tu rd et undlade at betale f o r det de købte, ej h eller turde nogen fin d e på
at stjæ le eller at fo rla d e lejren. Han befalede en dvidere, at hans tropper e fter
en sejr, ikke m åtte plyn dre de døde, f ø r d er v a r g iv e t tilladelse. Disse love blev
overh oldt uden problem er. I kongens le jr bad m an altid to ga n ge om, dagen,
kl. sy v om m orgen en o g kl. f i r e om efterm iddagen . Han udeblev a ld rig og
ga v d erv ed sine soldater et god t eksem pel på fro m h ed , hvilket altid g ø r ind
tryk, h vis m an ikke b liver m istænkt f o r hykleri.20 Hans lejr, som v a r bedre
organ iseret en d K øbenhavn, havde alt i overflod. B ønderne ville h ellere sælge
deres v a rer til de svenske fje n d e r en d til danskerne, som. ikke betalte lige så
godt. B yens borgere v a r en dog m ere en d én g a n g tv u n get til at komme til den
svenske konges lejr f o r at hente de forsyn in ger, som de nu selv m an glede i deres
fo rretn in ger.
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Indsejlingen
til Øresund i
anden halvdel af
1600-tallet. Udsnit
af et hollandsk
kobberstik. Vi
ser Helsingborg
og Landskrona
på det svenske
fastland og øen
Hven med Tyge
Brahes Uranien
borg midt i Sundet.
I det fjerne anes
borgene Malmøhus
og Falsterbo.
M ellem Helsingør
og Kobenhavn i
billedets højre side
må vi forestille os
Humlebæk, hvor
svenskerne i år
1700 gik i land og
Vedbæk, hvorfra de
tog af sted igen.

D anmarks konge v a r på sam m e tid i Holsten, h v o rtil han syntes kun at væ re
kom m et f o r at hæ ve belejrin gen afT øn n in g.2' Han så nu det Baltiske hav fu ld
a f fje n d e n s skibe og en u n g erobrer, som allerede v a r h erre o v er Sjælland og
klar til at erobre hovedstaden. Han lod k undgøre i sin e stater, at de d er greb
til våberi m od svensk erne ville f å deres frih ed . D enne erk læ ring havde stor
betydning i et land, som f ø r i tiden v a r fr it, m en h v o r i d a g alle bønderne og
m an ge a f b orgern e e r slaver22. K arl m eddelte D anmarks konge, at han kun
fø r te k rig f o r at tv in g e ham til at erklære fred . Han havde va lget m ellem at
g iv e g r e v e n a f H olsten sine rettigh ed er eller at se K øbenhavn tilin tetgjo rt og
sit k ongerige i ild og blod. Danskeren v a r heldig, a t han havde a t g ø r e m ed en
sejrh erre, som gik m eg et op i retfærdighed. M an sam lede en kongres i byen
T ravendal på græ n sen til Holsten. Den svenske konge forbød, at m inistren es
taktiske rænkespil skulle trække fo rh a n d lin gern e i langdrag. Han krævede, at
traktaten blev fæ rdigbeh and let lige så h u rtigt, som, han v a r g å et i land på Sjæl
land. Den blev faktisk un dersk revet 5. august23 til g r ev en a f H olstens ford el.
Han blev fr ita g e t f o r alle om k ostninger i forbin delse m ed krigen og b efriet a f
undertrykkelsen. S veriges konge ville ikke have n oget selv. Hati v a r tilfreds
m ed at have hjulpet sin allierede og y d m y get sin fjen d e. Således begynd te og
slu ttede den 18-årige K arl 12. denne k rig på m in d re en d seks u ger.v
M an bemærker de forskellige og modsatrettede udsagn i de to beret
ninger hos Mogens Lebech og Voltaire. Det gælder i spørgsmålet om
forsyninger til de svenske tropper samt måden på hvilken, der blev slut
tet fred. Lebech skriver desuden noget pedantisk, mens Voltaire søger
det romantiske og det dramatiske. England og Holland ønskede fred og
balance mellem de europæiske stater, og det var dem der stod bag freden
mellem Danmark og Sverige.
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K a r l 1 2 /s s i d s t e å r o g d ø d .

Poltava
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Voltaire beretter videre om Karl 12.s mange m ilitære sejre de næste 7 8 år, blandt andet over Rusland samme år ved byen Narva på grænsen
mellem det nuværende Estland og Rusland.24 Senere gør Karl sig til her
re over Polen og Sachsen. Peter den Store bygger im idlertid langsomt,
men sikkert sit m ilitær op, og i 1709 vinder russerne det afgørende slag
mod svenskerne ved --------------------------------------------------------------byen Poltava i Ukraine.
Karl 12. flygter til T yr
kiet, som var Ruslands
Noget mere pyntesyg end
K arl 12. var den danske
konge fra 1699, Frederik 4.
(1671-1730), tilsyneladende.
Det pompøse maleri af
kongen i kroningsudstyr fra
om kring 1700 er malet af
hofmaleren Benoit le C offre
og hænger på Frederiksborg
Slot. Frederik 4. blegner dog
noget sammenlignet med
sin elleve år yngre fætter
K arl 1 2 .1 1710, da Sverige
var udpint efter flere års
krig, formåede den danske
konge ikke at indtage Skåne.
Bedre gik det med kvin
derne; modsat K arl 12. var
han glad for kvinder, og han
var gift tre gange, de sidste
to til venstre hånd.
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M aleri fra omkring
1700 tilhørende
Søofficersforeningen. Billedet
viser de forskellige
skibstyper i den
danske flåde, som
sikrede Danmark
overherredømmet
til søs under Den
Store Nordiske
K rig frem til
1720. I midten i
forgrunden ses
et lille fartøj og
om kring det fire li
nieskibe, og bagest
til højre en fregat.
Linieskibet bagved
det lille fartøj er
det stolte krigsskib
“Dannebrog”, der i
1710 sprang i luften
i Køge Bugt.
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traditionelle modstander. Her opholder han sig 5 år. Voltaires fortælling
om disse 5 år og om kongens efterfølgende lange rejse hjem til Sverige
er underholdende som “1001 nats ev en ty r
I sine sidste år søger Karl 12. atter konflikt med Danmark ved at an
gribe Norge. Den 36-årige svenske krigerkonge bliver under aldrig op
klarede omstændigheder skudt og dræbt under belejring af fæstningen
Frederikssten i Norge den 30. november 1718.25 To år tidligere, 1 1716,
havde han uden held forsøgt at indtage Norge, da en erobring af dette
land skulle erstatte tabet af de baltiske og de nordtyske provinser. I 1718
forsøgte han så igen og belejrede den vigtige grænsefæstning Frederiks
sten ved byen Fredrikshald. Kl. ni om aftenen var Karl 12. sammen med
fem officerer, to franskmænd og tre svenskere, ude for at inspicere løbe
gravene nær ved fæstningen. Voltaire har talt med en af disse officerer.
Geværskuddet kom pludseligt, kun kongen blev ramt - i højre tinding
- og han var øjeblikkelig død. Officererne hørte hans suk, og i faldet
greb han om sin kårde. En af franskmændene udbrød “så e r historien
fæ rd ig , lad os g å ned og f å noget at spise”. M an besluttede at hemmeligholde
kongens død for soldaterne det første døgn og bar ham tildækket på en
båre gennem hele lejren, uden at nogen anede hvem det var. Dagen efter

Europas m æ gtig
ste felth er re

hævede man belejringen, og liget blev transporteret over grænsen til
Sverige fulgt af hele hæren.26 Voltaire slutter med at konstatere, at Karl
12. er den eneste konge, han kender, som har levet uden fejl og svaghe
der. Han var i sin egen tid kendt og beundret for tilsyneladende at være
ligeglad med alle former for smerte, for sin udholdenhed og for aldrig
at vise sine følelser. Faktisk tilbragte han størstedelen af sit liv i felten.
Hans død var tilfældig, om end der findes teorier om, at han blev skudt
af en af sine egne krigstrætte officerer. Beretningerne om alle hans m i
litære operationer og hans private liv forekommer næsten usandsynlige.
I dag kan vi konstatere, at den svenske konges berømmelse skyldes de
ni år, han var Europas mægtigste feltherre, og det hele begyndte altså i
sommeren 1700 på strandene i Humlebæk og Vedbæk.
E p il o g .

Voltaire reviderede gang på gang sin bog, sidst i 1751. Han havde selv
fundet fejl og mangler, og han fik adskillige henvendelser med forslag
til ændringer. I et brev fra den 2. august 1740 til en grevjohann M . von
der Schulenbourg fortæller han, at han er skeptisk over for anekdoter og
siger videre, ‘j e g tør ikke m ere tro på, at hr. G uiscard, F rankrigs ambassadør,
skulle have befu ndet sig på K arl 12's skib u n d er ekspeditionen til K øbenhavn ”.
Få år efter Voltaires værk kom der adskillige bøger om Karl 12., og
som den historiske videnskab udviklede sig, overgik mange af disse Vol
taires egen bog.27 I vore dage synes man dog stadig, at det er et smukt
værk, og hans stil har skabt den moderne historieskrivning. Dog savner
man en dybere analyse af hele den politiske baggrund og en bedre be
skrivelse af den svenske nation og især af dens militær. Voltaire søgte
im idlertid det dramatisk fængslende, og hans “H istoire de Charles 12 roi
de S uede” er først og fremmes et psykologisk studie og en underholdende
fortælling om helten Karl 12., som han kalder “N ordens Don Q uichotte”.

21

Voltaires litterære produktion er så stor, at dens tilblivelse kun kan forstås, når man
ved, at han dikterede til sin sekretær, lige fra han stod op om morgenen, til han sent om
aftenen faldt i søvn. Alene hans korrespondance har taget tim er hver eneste dag. Maleri
af Jean Huber: “Le lever de Voltaire”. Ca. 1740.
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oter

1. Denis Diderot (1713-84) og Jean d'Alembert (1717-83) to kendte franske
forfattere og filosoffer.
2. G eorg Brandes, “Francois d e Voltaire", Jespersen og Pios forlag, København
1967, 3 bind. Både “C andide ” samt et bind med Voltaires noveller findes på
bibliotekerne i Rudersdal Kommune. Selv om Voltaire skrev tragedier, og
den 10 år ældre Ludvig Holberg (1684-1754) skrev komedier, kan deres store
litterære produktioner minde om hinanden.
3. Hertugen af Slesvig-Holsten K arl Friedrich levede 1671-1702.
4. Der er her en forunderlig historisk parallel til begivenhederne 107 år senere,
hvor englænderne i 1807 gik i land i Vedbæk, mens den danske konge og
tronfølgeren opholdt sig i Slesvig med det meste af hæren, mens hovedstaden
København var overladt til sin egen skæbne.
5. Om begivenhederne i sommeren 1700 og freden i Traventhai, Se Ole Feldbæk:
“Den lange fred 17 00-1800”. Gyldendals ogPolitikens Danmarkshistorie, bind
9, 1990, s. 140.
6. Konferensråd Conrad Alexander Fabritius (1731-1805).
7. Voltaire var taget til England på grund af den strenge franske censur. Få år
tidligere havde han siddet i Bastillen (det kendte franske fængsel i Paris) i elleve
måneder grundet sine dristige og kritiske epistler og digte. I 1726 blev han
rådet til at “flygte” til England for ikke igen at komme bag lås og slå.
8. En af de diplomatiske grunde var, at den polske konge Auguste 2. (1670-1733)
stadig levede.
9. Alle citater af Voltaire er oversat a f artiklens forfatter.
10. Første udgave fra januar 1731 findes ikke mere, og næste udgave fra sommeren
1731 i Rouen blev genoptrykt året efter i 1732. Denne sidste udgave regnes for
den ældste version.
11. Peter den Store (1672-1725). Han var kejser fra 1694.
12. 270 sider i den moderne udgave i La Pléiade "O euvres historiques".
13. Herodot (ca. 485-420), Thukydid (ca. 455-400), Alexander den Store ( 355-323)
og Plutarch (ca.46-126).
14. Frederik 3. var konge af Danmark 1648 - 1670.
15. Sveriges konge fra 1654 -1660. Farfar til K arl 12.
16. Se Politikens verdenshistorie bind 12, 1985, ved Göran Rystad, side 296-305.
17. Den franske konge Ludvig 14., Solkongen, var konge i 72 år fra 1643 - 1715.
18. G rev Piper, svensk førsteminister (1647-1716).
19. Talangivelser hos de tidlige historieskrivere er ofte fantasifulde, også hos
Voltaire. Teksten her er lidt uklar. Måske er de 4 0 0.00 0 rigsdaler kun betaling
for transporten af levnedsmidler. Måske var det kun beregnet til officererne,
mens de menige soldater selv måtte betale for deres fornødenheder.
20. Lige siden Molieres berømte komedie “T artuffe" fra 1664 har begrebet ’’hykler”
og ’’hykleri” været vigtige ord i den franske begrebsverden.
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21. Ved sin tornbestigelse i efteråret 1699 havde Frederik4. arvet en udenrigspolitik,
der især handlede om forholdet til hertugen af G ottorp og dennes allierede,
svogeren K arl 12. af Sverige. Frederik indledte sin karriere som konge med at
belejre hertugens nye fæstning i Tønning i Holsten. Men stormagterne med
England og Holland i spidsen ønskede fred i Norden, og Frederik så det som en
fordel at gå ind på fredsbetingelserne med henblik på at isolere hovedfjenden
Sverige. Det endte med freden i Travendal i Holsten den 18. august 1700.
22. Fæstebønder.
23. 18. august 1700 efter den gregorianske kalender, som Danmark og Norge
havde indført. Sverige brugte stadig den julianske kalender.
24. De baltiske lande gik på den tid under betegnelsen Livland.
25. Egtl. 11.december, se note 23.
26. En romantisk skildring af dette ses i G ustaf Cederströms i Sverige umådeligt
populære maleri “K a rl 12.s Likfärd" fra 1878. Lokaliteten på maleriet er dog et
sted tæt uden for Uppsala, hvor Cederström boede.
27. Det første værk om K arl 12, skrevet efter Voltaire, er fra 1740 af kongens
kapellan Jöran A. Nordberg.
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Skodsborgs forvandling i
1900-tallet
Belyst gennem områdets bygningsmæssige ændringer.
a f Ole Rafn
A rtiklen g en n em g å r de voldsom m e bygningsm æ ssige æ ndringer, d er e r fo r e 
g å et i Skodsborg i løbet a f 1900-tallet. Fra at væ re en ganske lille fiskerflække
o m givet a f store la n d sted er ogfabrik svirk som heder ved M ølleåen e r Skodsborg
i da g et tæ t beb ygget om råde præ get a f h øjh u sbyggeri på den sm a lle stribe m el
lem skoven i vest og Ø resund i øst. F orfatteren ta g er udgangspunkt i histori
keren E iler N ystrøm s beskrivelse i 1911 a f Skodsborg som en a f “de skønneste
Villabyer og B adesteder i N orden” til sam m e Nystrøm i 1938 sø rger over, at
Skodsborg h a r “m å ttet lide u n d er disse m ærk elige B estræbelser f o r at plante
H ovedstadens M urm asser u d på en a f L andets smukkeste K yststræk ninger
F orfatteren e r søn a f arkitekten A age R afn (1890-1953) og opholdt sig
sam m en m ed fa m ilien på f e r ie r i Skodsborg i ¡9 3 0 'em e. Ole R afn (f. 1928),
d er ud o ver at væ re arkitekt også e r am atørarkæolog, har i Søllerødbogen tidli
g e r e sk revet om “En »æ ttesten « v ed A ttem osegård” (2001) og “M in F arm ors
H us” i Skodsborg (2007) o g “Skodsborgs fø r ste eta geh u se” (2010).
Den lille arbejder- og fiskerby Skodsborg ved Strandvejen im el
lem ’’udsigtsbakken” ved Sanatoriet i syd og Aggershvilebakken i nord,
gennemgik store forandringer i løbet af 1900-tallet. I begyndelsen af
århundredet var området præget af sommerresidenser for det bedre
Københavnerborgerskab, suppleret med et par gode hoteller - hotel
Øresund og Skodsborg Badehotel. Gæstgiveriet Øresundshøj lå cirka
A rbejdere, fisk ere midtvejs mellem de to hoteller. Og midt mellem det gode livs boliger lå
o g la n d liggere
så Klæde-/ Hattefabrikken og dens arbejderboliger, der dannede basis
for en befolkning, som boede her hele året. Langs kysten fandtes nogle
få fiskerhuse, hvor familierne også var helårsbeboere. Fiskerbådene lå
langs stranden, da der ikke fandtes nogen havn i nærheden. Kystbanen
etableredes i 1895-97 og medvirkede til, at Skodsborg fra at være et fa
shionabelt sommerferieområde langsomt blev en slags Københavner
forstad, hvor man boede på helårsbasis gerne med arbejde inde i “byen”.
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Carsten Henriehsen (1824-1897) malede i 1888 “Skodsborg Strandvej med Landarbej
dere”. Rudersdal Museer erhvervede maleriet i 2010. Den landlige idyl er stor. Jordhøjen
ned mod Sundet er væk nu til dags. Måske er jorden blevet brugt ved kystområdets store
afgravninger af lerjord i 1700-1800-tallet. (Rudersdal Museer = RM)

Forvandlingen markeredes med 1900-tallets byggerier af etageejen
domme, der her beskrives kronologisk - i årsrækkefølge.
S k o d sb o r g K l æ d e - / F I a t t e f a b r ik

Op til midten af attenhundredtallet var industrimanden J. C. Drewsen
den store mand i Skodsborg. På ejendommen Retraite eksperimenterede
han med oliemølle og stearinlysfabrik. I 1849 lejede en tidligere væver-
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Klædefabrikken
1888. Tegning af
J. N. M . Thorsøe
til bogværket
“Danmarks Indu
strielle Etablisse
menter”. (Det kgl.
Bibliotek)

svend fra Brede Klædefabrik sig ind i magasinbygningen og begyndte
med to væve og tre personer på klædefabrikation. Aret efter købte han
ejendommen af Drewsen-familien for 500 rd. Johan Palle Johnsen ud
viklede klædefabrikken, der ved Johnsens død i 1896 beskæftigede om
kring 100 mand ved 36 vævemaskiner. I tilknytning til fabrikken var
der opført en del arbejderboliger, og der var oprettet skole og asyl, så det
lille samfund fungerede godt. Dog blev det svære tider i begyndelsen af
1900-tallet med strejker og øgede myndighedskrav, hvorfor Johnsens
arving nedlagde klædefabrikken i 1912 og solgte fabriksbygningerne
til Dansk Hattefabrik A/S, der året efter indledte en glorværdig æra
i Skodsborgs industrihistorie, som sluttede i 1970. Det er værd at be
mærke, at arbejderne på klædefabrikken i samarbejde med portørerne
ved den store station i Skodsborg allerede i 1905 grundlagde den første
brugsforening i Søllerød på Strandvejen. I 1910 flyttede Brugsen ind i
det nyopførte tre etager høje hus på Strandvejen 160 over for Skodsborgvej. Det karakteristiske røde murstenshus blev siden betegnet som
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Brugsforenin
gens “højhus” på
Strandvejen 160
blev opført i 1910
som den første eta
geejendom i Skodsborg. Her foto fra
befrielsesdagene,
maj 1945, med den
danske brigade på
vej ad Strandvejen
gennem Skodsborg.
(HA)

udsigt mod nord
fra Frederik 7. s
grotte, 2011. Foto:
David Permin.
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Skodsborgs første “højhus”,
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Skodsborg Sanatorium 1947. Tegning fra reklametryksag, der viser hele det oppudsede anlæg efter besættel
sesårenes slid. På strandsiden ligger en række mindre villaer og boliger, der fra begyndelsen i 1898 rummede
sanatoriet. Frederik 7.s palæ t.v. og V illa Rex er med på tegningen som dele af sanatoriet. (Historisk Arkiv for
Rudersdal Kommune = HA)

S k o d sb o r g S a n a t o r iu m

Carl Ottosen

I sommeren 1897 kom læge Carl Ottosen sammen med nogle Adven
tistvenner cyklende ned ad Skodsborgbakken og standsede udfor et par
huse i schweitzerstil på vandsiden af Strandvejen. Bygningerne var Fre
derik den 7’s kavalerbolig og vognhal, der efter 1874 var blevet ombyg
get til villaer. Den initiativrige Ottosen købte husene, og året efter var
de blevet indrettet til modtagelse af en snes kurgæster. Det må have
været succes, for allerede i det følgende år købte man V illa Nordus på
søsiden og et ældre håndværkerhus på Retraites grund lige syd for Klæ
defabrikken. D ertil kom et par villaer på Skodsborgbakkens sydside. Ar
kitekt A. Haunstrup indrettede bygningerne til hospitalsformål og var
også med, da Carl Ottosen købte V illa Rex delvis til egen bolig i 1904.
I 1906-07 var A. Haunstrup arkitekt for den første hvide etagebygning,
der rejste sig på grunden lige syd for fabrikken. Med henblik på sanato-
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riets sundhedsbudskab kaldte hattearbejderne den fire etager høje byg
ning for “Persilleslottet”. Sanatoriet blev udbygget i de følgende år, så
“Den Hvide By” stod funklende i jubilæumsåret 1923. Området bidrog
op igennem århundredet til Skodsborgs præg af turist- og kurby.
S o lgård en

A age Rafn

Høje Skodsborg,
arkitekterne A.
W ittm aack og V.
Hvalsøes tegninger
af gavl, snit og bo
ligplan. (Arkitek
tens Månedshefte
1939)

På hjørnet af Strandvejen og Skodsborgvej opførtes, med Aage Rafn
som arkitekt, i 1934-35 Skodsborgs første større etagebyggeri i form af
to treetagers boligblokke med i alt 30 mindre lejligheder og 6 butikker
i stueetagen ud imod Strandvejen. Bygningerne er opmurede med gule
sten og de forholdsvis flade tage er beklædt med tagpap. Skodsborgbeboerne syntes, at butikkerne sammen med den overforliggende biograf
skabte et slags kommunikationscenter. 1 1936 opførtes to mindre blokke
i forlængelse af Solgårdens blokke. Arkitekterne A. W ittm aack og V.
Hvalsøe kopierede lejlighedsplanerne fra blokkene ved siden af og fik
således udvidet bebyggelsen med yderligere 10 lejligheder og to butik
ker. De to nye boligblokke udstyredes med rigtige altaner i modsætning
til de franske altaner i Aage Rafns første byggeri.
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Luftfoto over
Høje Skodsborg
med badehotellet
nedenfor til højre i
fotografiet fra 1937.
(HA)

A. W ittmaack
og- V. Hvalsøe

H ø je S k o d s b o r g

Arkitekterne W ittm aack og Hvalsøe var også aktive på et langt højere
plan med bebyggelsen Høje Skodsborg. Det engang så populære hotel
Skodsborg Søbad var i midten af 1930’erne i økonomiske vanskeligheder
og søgte at redde situationen ved at sælge sine jorder bagved hotellet
op mod Dyrehaven fra. På den baggrund fik Ingeniør Thorning C hri
stensen i 1935 tanken at bebygge Skodsborg-skrænten mellem Udsigten
og Søbadet og købte den ca. 9000 m2 store grund af A/S Skodsborg
Søbad. Etagebyggeriet med beliggenhed lige op ad Dyrehaven blev,
efter besværlige forhandlinger, modstræbende godkendt af Overfred
ningsnævnet. M eget store jord- og funderingsarbejder blev udført for
at gøre terrænet egnet til bebyggelse. Der måtte udføres en ny vej med
stigning 1:15 fra Strandvejen og op til bygningerne. Byggeriet kom til
at bestå af fire blokke med kælder, stuelejligheder og tre etager. Hver
blok indeholder fire opgange med to lejligheder pr etage. Der findes ca.
100 lejligheder fra 1 værelse og kammer til 5 værelser og 2 kamre. Alle
lejligheder har køkken og bad samt altaner både imod øst og vest. Alt
meget gedigent indrettet efter tidens evne og muligheder. I kælderen i
en af blokkene blev der indrettet en serviceafdeling med 10 pigeværelser
således, at lejerne kunne abonnere på rengøring af lejlighederne. Bolig-
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blokkene er opbygget af en række dele, der er forskudte fra hinanden og
i de dermed opståede spring i facaden hænger altanerne godt placerede
for udsigt mod sydøst over Øresund, og på den anden side har man
udsigt mod vest til skoven. Ovenpå to af blokkene projekterede havear
kitekt C. Th. Sørensen tagterrasser. Byggeriet er på alle måder planlagt
til et velbeslået klientel.
N o rd sk ræ n ten

Solgården og Sol
høj om kring 1940.
I forgrunden Aage
Rafns Solgården
fra 1934 og bagved
- med altaner - Sol
høj opført i 1937
efter tegninger af
arkitekten Frederik
W agner. I dag kal
des hele byggeriet
Solgården. (HA)
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Arkitekt Kay Lytthans, af en gammel Skodsborgfamilie, var i øvrigt
konduktør for byggeriet af Høje Skodsborg. Han havde få år tidligere,
1929, opført et spændende hus til eget brug lidt længere nordpå oppe på
skrænten. Høje Skodsborgvej 40. Den stejle skrænt var svært tilgæ n
geligt og det bebyggede område kunne oprindeligt kun nås via trapper
nede fra Strandvejen. Den åbne strand på den anden side af Strandvejen
fristede alligevel en del, som kunne bygge villaer på skrænten med her
lig udsigt over Øresund og strandret nedenfor. I Aage Rafns arkiv findes
skitser til en bolig, der udnytter udsigtsmulighederne. T il gengæld for
udsætter de mange indbyggede trapper, at beboerne er godt til bens. På
den tid var der ingen lokalplan for området, som lå tæt op imod skoven,

og i løbet af 1930’erne byggedes flere villaer højt oppe på skrænten. Se
nere i 1940’erne og 1950’erne fulgte byplaner for Skodsborg, men først
i 2011 godkendte kommunen en lokalplan for området. Formålet var
at sikre fire bevaringsværdige enfamilieshuse ved Skodsborgskrænten:
Udover Lytthanshuset var villaerne Skodsborg Strandvej 253,265 og
271 af særlig interesse. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser,
der beskriver muligheder og begrænsninger i forbindelse med renove
ring og tilbygning af såvel enfamiliehuse som etagebyggeri.
S o lh ø j

Ved siden af Solgården op ad Skodsborgvej opførte arkitekt Frederik
W agner i 1937 Solhøj et etagebyggeri, der i stil og omfang harmone
rede så meget med Solgården, at man i nutiden kalder hele området for
Solgården. Bygningerne har adgang fra Solgårdsvej og indeholder 30
lejligheder samt to butikker ud imod Skodsborgvej.
K o n k u r r e n c e om b e b y g g e l s e s p l a n fo r e n d e l a f S k o d sbo r g

Poul og Eva
Gøtzsches
præmie-projekt for
etagehusbyggeri på
Skodsborgskrænten

I oktober 1938 henstillede Fredningsnævnet for Københavns Amt til
Sognerådet for Søllerød Kommune, at man lod udarbejde en bebyggel
sesplan for et område begrænset mod vest af Kystbanen og Jægersborg
Hegn, mod nord af den første parcel nord for badehotellet, mod øst af
Strandvejen og mod syd af Sanatoriets sydgrænse. Sognerådet valgte at
udskrive en arkitektkonkurrence, og man nedsatte en dommerkomite,
der fastsatte de nærmere programbetingelser. Kommuneingeniør H. C.
Bache sørgede for, at programmet var i overensstemmelse med kommu
nens bygningsreglement, hvilket indebar 3-etagers huse.
Der indkom 34 projekter i konkurrencen. Første præmie tildeltes i
1939 arkitekterne Poul og Bodil Gøtzsche. Pudsigt nok var de to med
arbejdere hos arkitekt Aage Rafn ved gennemførelsen af byggeriet Sol
gården i 1934.1 de fleste af konkurrenceprojekterne havde man udvidet
konkurrenceområdet til også at omfatte arealet imellem Strandvejen og
Øresund. Gøtzscherne rettede Strandvejen ud og ryddede al bebyggelse
på strandsiden. Den væsentligste bebyggelse lagde de øverst på skræn
ten i forlængelse af Høje Skodsborg og supplerede med rækker af byg
ninger på tværs, der trappede ned mod Strandvejen.
I de øvrige projekter arbejdede man med vejføringer og bygningsplaceringer, så mulighederne i Skodsborg blev godt belyst, men verdens
situationen i 1939 og besættelsen 1940 standsede for gennemførelsen af
større byggerier for en lang årrække.
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Kollektivbyggeriet set fra sydøst. Lejlighederne er placeret i bygningen øverst på
skrænten, medens de fælles faciliteter findes i bygningen, der ligger ned ad skrænten.
Akvarel afO le Rafn, 1952.

Kollektivbyggeriet. Facader. I 1951 var højhusene på Bellahøj aktuelt byggeri. Her op
førte man de bærende mure og facader med glideforskallinger. I ydersiderne anbragtes
betonsten, som havde tendens til at forskubbe sig i forskallingen. Her i projektet er
stenene formet, så de fastlåser hinanden. Mærkeligt nok er denne opfindelse ikke blevet
efterprøvet i praksis. Akvarel af Ole Rafn 1952.

34

Kollektivbyggeriet. Lejlighedsplaner 1952. Der er tre lejlighedstørrelser, men alle har
store altaner med udsigt over Øresund. Kokkenerne er dimensioneret ud fra, at bebo
erne almindeligvis anvender muligheden for at spise i den kollektive afdeling. Akvarel
afO le Rafn, 1952.
F ri h o ved o pgave

Steen E iler
R asmussen

I 1951 var jeg - Ole Rafn - arkitektstuderende på Kunstakademiet og
gik i hovedskolens anden klasse, hvor man selv skal opfinde en opgave
og løse den med orientering til sin lærer. Professor Steen Eiler Rasmus
sen godkendte, at jeg ville projektere et kollektivbyggeri på skrænten i
Skodsborg. Jeg kendte området godt fra min barndom ved Skodsborgkysten i min farmors hus - og fra min far, Aage Rafns byggerier. Arkitek
terne Hoff og W indinge havde kort forinden bygget et kollektivbyggeri
i Gladsaxe, og det var meget inspirerende og oppe i tiden. Kollektivbyg
geri i 1950’ernes udgave er programmeret således, at det forudsætter,
at en række fam ilier i egne boliger (lejligheder) enes om en fælles byg
ning indeholdende spise- og køkkenfaciliteter, vuggestuer, børnehave,
fitnessmuligheder, og hvad beboerne ellers kan have af fællesbehov.
I Birkerød findes eksempelvis “Andedammen”, som har fungeret i man-
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ge år til glæde for flere generationer. M it resultat blev et etagebyggeri
med lejligheder oppe øverst på skrænten, mens alle de fælles funktioner
blev indarbejdet i en bygning, der trappevis byggedes ned ad skrænten
helt i overensstemmelse med 1.præmieforslaget fra 1939. Bebyggelse af
skrænten var på dette tidspunkt uafklaret, og jeg havde måske en ide
om, at jeg kunne blande mig i sagen. Det skete nu aldrig. Jeg fik som
arkitekt helt andre opgaver og interesser.
S k o d sbo rg pa rken

Jo a n F ehm erling

Efter rektorinde Anna Rafns død købte arkitekt Jean Fehmerling min
farmors hus, villa Sølunde, Strandvejen 200. Her blev han inspireret til
at medvirke ved områdets senere omformning. I efterkrigstiden var han
arkitekt for mange etagehusbyggerier i Københavnsområdet. Eksem
pelvis et etagehus ved Marievej i Vedbæk. I Rungsted var han arkitekt
for 50 enfamiliehuse ved Christiansgave. I 1954 fremlagde han en ny
plan for etagehusbyggeri på Skodsborgskrænten. Konkurrenceprojek
terne fra 1938-1939 var nu uaktuelle, og sagen krævede nye forhandlin
ger med kommunen og fredningsmyndighederne.
Det viste sig, at flere af de gamle ejere af villaerne på skrænten ikke
havde kræfter til at beholde og vedligeholde de store huse og haver i
1950’erne. Det blev derfor m uligt at samle arealerne og modne dem til

Skodsborgparken, dele af byggeriet set nede fra Strandvejen. Foto: David Permin.
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Skodsborgparken, indretningsplan. Bygningen har bærende tværskillerum, så facaderne er åbne med altaner
(loggiaer) til begge sider og store vinduer mod øst og vest. Køkken og badeforhold er noget klemte. (Rudersdal Kommune, Bygningsafdelingen)
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Jean Fehmerling (1912-1978) Skodsborgparkens arkitekt.

Skodsborg
Pølsekro

nyt byggeri. Fehmerlings plan med
tre tredelte boligblokke på skrænten
syd for Høje Skodsborg var grundla
get for igangsættelse i 1958 af første
etape af det store byggeri. Skodsborgparken, som byggeriet blev
døbt, stod først fuldt udbygget i 1979
og omfatter i alt ca. 250 lejligheder.
Etageblokkene er i kælder og fem
etager og udstyrede med elevatorer
i trapperummene. Indretning og
materialer i lejlighederne var af det
ypperste tiden formåede. De gen
nemgående store østvendte altaner
er meget attraktive. Den tredje boligblok (den sydligste) opførtes i 1978
med arkitekt Ole Kornerup-Bang som ansvarlig. Det arkitektoniske ud
tryk fra første etape bibeholdtes, så man fik et harmonisk indtryk af den
samlede bebyggelse øverst på skrænten.
I forbindelse med opførelsen af byggeriet døbte man Østre Stationsvej om til Skodsborgparken slet og ret. Herfra kan man køre ind til
boligblokkene, hvor der er en række garager i kælderetagen. Skodsborgkysten ændrede afgørende karakter ved opførelsen af denne lange række
høje huse. Tidligere fornemmede man, når man kørte på Strandvejen,
at der oppe bag skrænten var en bræmme af skoven, og at der imellem
de store højtliggende villaer var grøn og frodig beplantning. Nu gav de
store, egentlig fine, boligblokke en helt anden silhuet mod vest. I en år
række kunne man vænne sig til situationen. Den sidste større ændring
af området skete, da Hotel Skodsborg Søbad opgav ævret efter et sidste
forsøg som “Skodsborg Pølsekro” i 1958. I 1960’erne blev dele af hotel
let udstykket til ejerlejligheder, mens resten blev indrettet til ’’Rikke
M arie-H jem ”. Herfra skulle man frem til 1980’erne, før der igen skete
større bygningsmæssige ændringer i Skodsborg.
S ko d sbo rg S t r a n d h a v e

Dansk H attefabrik A/S lå med sine store fabriksbygninger og arbejder
boliger på det sydlige hjørne af Skodsborgvejs udmunding i Strandve-
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Skodsborg Strandhave. G årdrum m et er lyst og indbydende med en forsænket legeplads. Gården åbner sig
mod sydost, men er ellers helt lukket ud mod Strandvejen og Skodsborgvej. Foto: David Permin.

F riis og M oltke

jen. I midten af 1900-tallet voksede hattefabrikken, så den i 1953 blev
betegnet som “Nordeuropas største virksomhed indenfor branchen”.
M en moder skifter, og i løbet af 1950’erne hørte man stort set op med
at gå med filthatte. Direktør Bjarne Senn, der havde styret den blom
strende virksomhed siden 1947, erkendte situationen med den faldende
omsætning og lukkede på værdig vis virksomheden i 1970.1 en årrække
lå området hen med de gamle tomme fabriksbygninger som et slags in 
dustrihistorisk minde, men i 1979-80 blev arealet ryddet.
Arkitekterne Friis & Moltke stod for opførelsen af det nye boligbyggeri på fabriksgrunden i 1982-83. Det udfolder sig om kring et gårdha
veanlæg, mens det lukker sig imod de to tæt trafikerede veje. Bebyg
gelsen indeholder i alt 55 lejligheder med flere forskellige planløsninger
og nogle i to etager. Fra lejlighedernes altaner mod gårdhaven er der i
nogen grad udsigt til Øresund. Bygningslovgivningen om kring 1980
var restriktiv med små lysåbninger af varmeenergibesparende grunde.
Det kan have været medvirkende til udformningen af de tunge lukkede
facader ud imod Strandvejen og Skodsborgvej.

39

Skodsborg Sund
park på østsiden
a f Strandvejen.
Det lave byggeri
spærrer desværre
strandvejstrafikkens udsigt mod
Øresund. Foto:
David Permin.
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N y Sk o d sb o rg K u r c e n te r

I 1992 opgav Adventisterne Sanatoriet. Efter et par års overvejelser
om stedets fremtid nedrev de nye ejere af området de gamle bygninger
på strandsiden i 1994-95 og disponerede om i de resterende bygnin
ger, blandt andet oprettede man en restaurant “Frederik og Louise” og
moderniserede afdelinger til hotelbrug, hospital og fysioterapi mm. På
landsiden fjernede man Adventistkirken fra 1950’erne. Fler opførte man
så sent som i 2011 en garagebygning indbygget i skrænten. M en først og
fremmest opstod et relativt stort boligbyggeri både på strandsiden og i
Sanatoriets gamle terraserede have op imod Frederik 7.s grotte.

Skodsborg Sundpark opførtes i
1990’erne i den
gamle slotspark til
Skodsborg Palæ.
Den fem etager
høje boligblok er
her fotograferet
fra nordøst. Foto:
David Permin.

A rkitema

S ko d sbo rg S u n d p a r k

På Kurcentrets strandgrund opførte tegnestuen Arkitema i 1995 to byg
ninger med kælder og to etager med i alt 24 lejligheder alle vel udstyrede
og med vidunderlig udsigt over sundet. Dette er desværre på bekostning
af de forbipasserende på Strandvejen, som kun ser ind i lukkede facader
og ærgerligt, at man ikke benyttede lejligheden til at åbne kysten netop
her foran kurcentret..
Aret efter forestod tegnestuen Arkitema opførelsen af et fireetagers
hus med i alt 67 lejligheder. Bygningen ligger på Kurcentrets grund i
det sydvestligste hjørne langs med banelinien. Etagehusbyggeriet ligger
nærmest i forlængelse af sanatoriet, og kaldes af den grund for Skods
borg Sundpark trods sin beliggenhed tæt op af Kystbanen.
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L

o k a lpla n e r v e d r ø r e n d e st r a n d s id e n

Det åbne stykke strand nedenfor Skodsborgskrænten har i de senere år
givet anledning til problemer og en del diskussioner, da Kommunen sat
sede på anlæg af kystsikring, hvorimellem stranden kunne vokse, så den
udviklede sig til en bedre badestrand. Lokale beboere med Skodsborg
Grundejerforening i spidsen var ikke interesseret i, at badelivet kunne
udfolde sig mere og føre til uro med trafik- og parkeringsproblemer. De
nu fastlagte lokalplaner har så vidt vides givet ro i området.
F o r v a n d l in g e n s s t a t u s

“En rigm an dsg h etto ”

42

De godt hundrede års udvikling, som er beskrevet ovenfor, har omfor
met Skodsborgområdet til en ny status. Langs Strandvejen på strandsi
den nord for Skodsborgvej er der stadig lav bebyggelse, mest i form af
villaer og et par enkelte gamle bevarede fiskerhuse, men på landsiden
er etageejendomme med lejligheder den helt dominerende faktor fra
Skodsborgbakken ved Kurcentret til det gamle badehotel. Det sidste er
i skrivende stund under omdannelse til et moderne lejlighedskompleks.
Beboerne i Skodsborg er borgere i Rudersdal Kommune og føler
sig som deltagere i en af kommunens småbysamfund. M an har arbejds
pladser i de omkringliggende kommuner for eksempel på Danmarks
Tekniske Universitet nær Lundtofte eller på nogle af de store medici
nalindustrier i området. T ilknytningen til København er ikke længere
væsentlig. En stor del af beboerne er tidligere villaejere, der har fundet
det mere praktisk at nyde deres otium i en god lejlighed med havudsigt.
Af skatteopgørelser fremgår, at Skodsborg har udviklet sig til et rigmandsområde - med et nyt ord en rigmandsghetto - Dog er det ikke et
selvfungerende område. På mystisk vis er en del forretninger forsvun
det, og man kører på indkøb til Nærumvænge Torv. Borgersammensæt
ningen har meget naturligt gjort, at kommunen har nedlagt vuggestuer,
børnehaver og skoler, men hvorfor er biblioteket også forsvundet? Der
er ikke mange muligheder for at træffe andre beboere, bortset fra Fitnesscentret på N y Skodsborg Kurcenter og et par restauranter. I løbet
af 1900-tallet er der blevet opført ca. 560 lejligheder på bekostning af et
lille antal store villaer. Skodsborgs beboertal må være steget mangefold
i løbet af århundredet. Nu er mulighederne opbrugte, og hele området
er ret fastlåst, med mindre man går ind for skyskrabere eller bygninger
ud i Øresund. Måske bør der anlægges en havn, så de gamle drenge
kan få deres sejlbåde nær hjemmet. Det kan antagelig koordineres med

Strandvejen fotograferet i 2011. Antagelig er standpunktet og udsigtsretningen noget nær som maleren
Carsten Henrichsens i 1888 (Se side 26). Foto: David Permin.

den flere meter høje mur, som må etableres langs strandlinjen, når hav
stigningen udfolder sig. M an kan kun gisne om den videre udvikling,
som kan omfatte nedrivning og nyetablering i de ældste boligområder.
Her må Solgården inklusiv Solhøj stå øverst på listen som gammeldags
og bygningsm æssigt passé. Høje Skodsborg må komme nær herefter.
Byggeri fra 1930’erne er langt fra at opfylde fremtidens krav til kon
struktioner, isolering og opvarmning mv. M ed den gennemførte brug
af ejerlejligheder bliver opgaven med at forny boligmassen sikkert van
skelig. Qui vivra verra.

43

L it t e r a t u r :

Ruth Andersen: Der er en brønd, som rinder... Erindringer fra det
gamle Skodsborg. Søllerødbogen 1996.
Ernst Goldschmidt, Jens Johansen, Finn Monies og Niels Peter
Stilling: Vejen til Rudersdal. Søllerød Kommune gennem et halvt
århundrede, 2006.
W illiam Haste: Strandvejen. Dens Huse og Mennesker, 1930.
Jens Johansen: Fra seks landsbyer til syv bydele. Bebyggelsens
udvikling i Søllerød Kommune, 1988.
Eiler Nystrøm: Søllerød Sogn i Fortid og Nutid, 1911.
Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938.
Ole Rafn: M in farmors hus. Erindringer fra det gamle Skodsborg.
Søllerødbogen 2007.
Ole Rafn: Skodsborgs første etagehuse. Søllerødbogen 2010.
Gunnar Sandfeld: Søllerød - som det var engang, bd. 5, 1978.
Torben Senn: A/S Dansk Hattefabrik, Skodsborg. Søllerødbogen
2005.
Niels Peter Stilling: Fra Mølleåen til Vedbæk. (I Bo Bramsen (red.):
Strandvejen før og nu, bd. 1, 1995).
Niels Peter Stilling: Skodsborg, 4.136 meter mellem skov og Strand,
2003.
Knud Voss: Bygningskunst i Søllerød 1670-1970, 1970.

44

Socialdemokratiet i en
brydningstid - mellem krise
og vækst
Årene f r a 1921 - 1952
a f Jørgen B erg, Jen s Bruhn, Kaj Elkrog, B irgitte Hamborg,
Birthe Hyldstrup og Jorgen Schunck
De fø lg en d e sid er h andler om Socialdem okratiets rolle i en årrække, d er bød på
store u d ford rin ger til pa rtiet, som v ed va lget i 1921 m istede sit fle r ta l i sogn e
rådet. U dviklingen på de forsk ellige om rå der stillede store krav til ud bygn in g
a f k om m unens servicefu n k tion er (veje, kloaker, skoler m .m .) og krævede tillige
en styrkelse a f den kom m unale adm inistration. S am tidig v a r d et kom m unale
styre i perioden 1939 til 1945 m ed k rig og den tyske besættelse b esvæ rliggjo rt
a f v a rem a n gel og belastet m ed en række særopgaver, som gik ud på at mindske
k rigens f ø lg e r f o r Søllerøds borgere.
A rtiklen, d er e r anden del a f forfatterk ollek tivets beskrivelse a f Socialde
m okratiets historie (føi'ste del i Søllerødbogen 2011), e r udarbejdet a f en skri
vegru p p e bestående a f J ø r g e n B erg, fh v . skoleinspektør på N ærumgårdskolen,
J e n s B ruhn, fh v . o verlæ rer og m edlem a f R udersdal K om m unalbestyrelse, K aj
Elkrog, fh v . direktør i Told/Skat, B irgitte H amborg, fh v . lektor og viceb org
m ester i Søllerød K om m une, B irthe H yldstrup, fh v . idræ tslæ rer o g m edlem a f
K øbenhavns A mtsråd, J ø r g e n Schunck, fh v . skoleinspektør v ed Holte G ym na
sium og viceb orgm ester i Søllerød K om m une.
S ø l l e r ø d k o m m u n e i f o r a n d r in g

Indu strien vokser og m ed den
befolkningstallet

Befolkningstallet i Søllerød sogn, der ved århundredskiftet havde om
fattet knapt 4.000 blev i 1900-tallets første 20 år mere end fordoblet.
Ved folketællingen i 1921 var tallet vokset til 8.500, og det er ved begyn
delsen af 1950'erne yderligere vokset til vel over 16.000.
U dviklingen i befolkningstallet skyldes især den industrialisering
af Søllerød Kommune, som tidligt var slået igennem i Skodsborg med
Drewsendynastiet på Strandmøllen og klædefabrikken som de første
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M arshallhjælpen

kraftcentre. Dertil kom de historiske industrier ved M ølleåen med Rådvaddams Fabrik som den største og med mange beskæftigede bosidden
de i Nærum. Klædefabrikken i Skodsborg blev efterfulgt af A/S Dansk
Flattefabrik, Skodsborg, som i førkrigstiden var egnens største arbejds
giver. I efterkrigstiden fortsatte befolkningsvæksten ikke mindst i kraft
af industriudviklingen i Nærum. Fler var det navnlig virksomhederne
Nærum Nylon og Brüel & Kjær, der tegnede billedet.
Industriudviklingen i Nærum i slutningen af 1940’erne blev stimu
leret af den såkaldte M arshallhjælp. Ved Krigens afslutning i 1945 var
produktionsapparatet i de europæiske virksomheder nedslidt og lag
rene af rå- og hjælpestoffer udtømte. Den situation havde den ameri
kanske krigshelt og senere udenrigsm inister Georg M arshall forudset.
Han fremlagde i foråret 1947 en økonomisk genopretningsplan, som
kort fortalt gik ud på, at USA skulle yde landene i Vesteuropa lån i dol-

Gl. Holte Skole, der blev åbnet i 1923, var på alle måder et socialdemokratisk projekt. Skolen var især tiltænkt
de mange arbejderbørn i området, dels fra de nybyggede sociale boliger, M ariehøj og Buskehøj, dels småkårs
folkene i de små arbejderhuse langs GI. Holte Gade. Og så gav skolebyggeriet beskæftigelse til egnens mange
småhåndværkere og daglejere. Foto fra rejsegildet 1923. (Historisk Arkiv = HA)
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De håbefulde
poder i Gl. Holte
Skole, formentlig i
deres pæneste tøj af
hensyn til fotogra
fen. Foto fra 1933.
(HA)

lars på betingelse af, at modtagerlandene etablerede et nært økonomisk
samarbejde. Den plan satte gang i hjulene også i Søllerød Kommune.
Den medførte, at virksomhederne i Nærum i løbet af få år udviklede
sig til betydelige arbejdspladser med mange ansatte. Det gjaldt især
virksomhederne Nærum Nylon, der producerede de i efterkrigsårene
meget efterspurgte nylonstrømper og Briiel & Kjær, der udviklede og
producerede elektronisk måleudstyr. M en ved siden af de to store lå en
lang række mindre virksomheder i Nærums nye industrikvarter, der var
et resultat af den byplan, der blev frem lagt i 1943. Selv om planen kort
efter blev forkastet, blev dele af den virkeliggjort bl.a. bolig- og indu
striområderne i Nærum.
En anden årsag til befolkningsvæksten var, at københavnerne havde
fået blik for områdets rekreative værdier, hvilket ikke alene betød som-
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merboliger, men også gode muligheder for helårsboliger til den mere
velhavende del af befolkningen. Det stillede store krav til udbygningen
af kommunens vejanlæg, boliger, indkøbsmuligheder, skoler, trafikbe
tjening, kraftforsyning m.m. Sognerådet måtte derfor i stigende grad
gribe regulerende ind over for den hastige urbanisering. En nærmere
planlægning af kommunens struktur, der kunne sikre udviklingen af
boligbyggeri, industribyggeri, rekreative områder, vejanlæg, kloaker
m.m., trængte sig på. I første omgang måtte skolerne udbygges. Men
dertil kom, at Socialreformen fra 1933 også stillede nye krav til kom
munens udbygning og administration.

Socialdemokratiet i
Søllerøds første fane
(Rudersdal Museer)
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Socialdem okra
tiet f r a m ed vin d
til m odvind

Valgkampen
1921

Sognerådet stod i 1930’erne overfor store opgaver, der ikke blev let
tere gennem krigsårene og den tyske besættelse fra 1940 til 1945. Det
drejede sig om udarbejdelse af en byplan, der regulerede boligbyggeri
og industriudvikling, opførelse af boliger til den stigende befolkning,
fremskaffelse af bedre og større lokaler til rådhusadministrationen og
i sidste ende opførelsen af et nyt rådhus til den voksende kommunale
organisation, endvidere afhjælpning af de mange problemer, der opstod
som følge af krigsårenes fattigdom, vareknaphed og mangel på brænd
sel.
Siden 1917 havde Socialdemokratiet repræsenteret flertallet i Sølle
rød sogneråd. I den første tid var Lars Peter Jensen sognerådsformand.
Han blev i 1920 afløst af Fritz Hübenbecker, som fyldte sin plads og med
fast og sikker hånd forberedte sit genvalg ved kommunevalget i 1921.
I ugerne op til valget udspandt sig da også en livlig debat mellem So
cialdemokraterne og de fire borgerlige partier (Konservative, Venstre,
Radikale og Erhvervspartiet), som nu gik samlet til valg for at få det
socialdemokratiske styre afløst af et borgerligt.
Søllerød Tidende bragte op til valget fyldige artikler om det forestå
ende valg og forsøgte i begyndelsen at dele sol og vind lige ved den 9. fe
bruar 1921 under overskriften “Æ rede Vælger” at skrive: “De skal selvsa gt
stem m e på den Liste, som repræ senterer det største Fond a f praktisk-teoretisk
Viden og I n d s i g t o g som kan lede d e kom m unale S ager så økonomisk som
m uligt. Hvilken a f L isterne e r da den rette? J a , herom skal De f å besked, n å r
de en delige L ister fo r e lig g e r " ! Det lød jo umiddelbart tilforladeligt. M en
lokalavisen valgte nu hurtigt side: Kort efter er det de borgerlige par
tiers indlæg, som dominerer bladet. Forståeligt nok, da de havde flere
skrivekyndige medlemmer end socialdemokraterne. Det endte da også
med, at Bladet den 26.februar 1921 bragte en redaktionel artikel, som
opfordrede alle til ”at stem m e på Den borgerlige Fællesliste, fo rd i d er skal
ske en S am ling a f de Vælgere, som, fork a ster de socialdemokratiske Id eer om
S am fundets O m form n in g og h yld er de borgerlige Anskuelser, d er v il bevare
P erson frihed f o r Individets Initiativ og Handlekraft.'" Efterfølgende bragte
avisen en række påstande om Socialdemokratiets manglende evne til at
styre økonomien.
Fra socialdemokratisk side blev valgkampen ført med stor hidsighed,
således har Valgavisen fra den 11. marts 1921 f.eks. følgende indlæg.
“H vad h a r A rbejderne at ven te an det en d ondt a f de udprægede K apitalist- og
O verklasserepræsentanter, som fy ld e r op på S am m ensk udspartiernes K andi
d a tlister” Og den 13. marts koncentreres angrebene i særlig grad om
den farligste af dem alle, den stærke murermester fra Erhvervspartiet,
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derne, selv om de ikke s ta ar paa
Listerne, alligevel er Mændene
falgagtige, naar Valgdagen kom
mer, saa er for saa vidt jo alt
godt; men d e kunde elle rs nok
stramme sig saa meget op, at de
mødte op til Valgkam pagnerne og
gav deres Besyv med i Laget.
Der er Folk, som mener, a l det
vilde virke gavn ligt Naa, men vi
kører a ltsa a fremdeles med Eenspsender her.
•Lad saa det staa,« som M an
den sagde om Rundetaarn. Ja ,
lad den Ordning staa, til Kvin
derne flytter den. K vinderne kan
være stolte af den Repræsentant,
de har her ude. Fru Jacobsen har
fyldt sin P lads i Sogneraadet paa
en særdeles smuk M aade, sam
vittighedsfuldt og dygtigt h ar hun
røgtet sit Hverv i de U dvalg, som
hun sidder i, meget A rbejde har
hun ydet i den henrandne V alg
periode, og d et er d erfor i den
skønneste Orden, at hun nu gen
vælges; vi m aa v æ re taknem lige
for. a l hun vil s tille sin e Evner
og sin A rbejdskraft til vor T jene
ste, og vi maa vise vor Taknemm elighed'' p aa den M aade. at
Kvinderne lægger et energisk A r
bejde ind paa. at skaffe Borger
listen Stemm er helt til Bunds.
Kvinderne vil m ede frem til V al
get den 10. M arts — ikke som
enkelte Stjerneglim t, men som en
straalende Stjern er egn, d er kan
kaste Glans over Borgerlisten og
dermed over dens enfcste m en ud
mærkede kvindelige R epræsen
tant, Fni Direktør Jacobsen.
Vel mødt, Kvinder. Mændenes
lrolaste Forbundsfæller; vel mødt
den 10. Marts!

Socialdem okraternes
Agitation.
Ved sidste Sogneraadsvalg hæv
dede Socialdemokraterne, a t d er
som Borgerlisten sejrer, og Soci
aldemokraterne skal
aflevere
Kommunen til M urerm ester Chr.
Petersen, vil ingen, der kender
nærmere til ham, n æ re den ringe
lte Tvivl om. at der kommer haarde Tider for Smaafolk.
De stred som fore K arle for at
forsvare det Uføre, hvori d e hav
de bragt Kommunens Økonomi.
De søgte at forsvare deres Laa-

U n d erte gn e d e O rg a n is a tio n e r in d b y d er h erv ed

horgerligsindede Vælgere, Mænd og Kvinder, af alle Partier
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p aa V ed b æ k H o tel.
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paa N æ r u m H o tel

Holte:

M a n da g den 9 . M a rts , Kl. 7
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p aa H o tel N v h o lte K ro.

Cyngbykredsens konservative ‘Vælgerforening, ßolteafdelingen.
Venstres ‘Vælgerforening for åøllerod åogn.
åøllerod åo gns radikale •Vælgerforening
(Repræsentanter for øaandværk og dandel i Søllerød åogn.

O o O O o o o o o o o o o o *
Interesse, hvad en ten hun
nepolitik, Boligbyggeriet -— vi
JiolleJtusmoierJorening spændt
fæ rdedes i Bashkirernes uappetitm inderom Buskehøj-K varteret —
Kulindkøbene. De pralede med
den humane M aade, hvorpaa R igs
dagens Love var ført ud i Livet,
med D yrtidslovenes U dnyttelse,
U nderstøttelsernes Forhøjelse o.
Vi vil spørge om nogen æ rlig
A rbejder tør klag e over det afgaaende Sogneraads Handlemaade overfor F attige og Trængende,
e ller overfor A rb ejder og M id
delstanden. Tør nogen k lag e paa
de Bestræbelser, der er gjo rt for
at afh jæ lp e Arbejdsløshed. Kan
man med F øje rette B ebrejdelser
mod Sogneraadet for Forsømme
lighed e lle r U vilje overfor de so
cialdem okratiske V æ lgeres Ve og
Vel.
Hp, ,J«r a h id <*r utilfreds* kan
Ingen s tille tilfreds, men de der
vil tænke uhildet over Tingene,
behøver ikke lan g T id for a t kom
mc til Erkendelse af. at det var
en Lykke for Sognet, for a lle dets
Borgere, fra den m indste til den
største, a t Styrelsen blev lagt i
faste Hænder.
Socialdem okratiet styres nu ti!
Dags ikke af Smaafolk. Dets L e
dere er Storborgere saa godt som
nogen. De kæm per for a t tilrive
sig M agien og regerer despotisk,
men deres F orklaringer finder in 
gen G enklang hos den rolige, støt
te Befolkning, der har læ rt dem
at kende som Magthavere.
De Navne, der findes paa Bor
gerlisten e r ikke mere storborgerlige e ller fordringsfulde end de
socialdemokratiske Arbejdsgivc
res, men de byder en betryggen
de Garanti for, at der ikke vil bli
ve handlet brutalt og hensynsløst
overfor Ander siedest senkende.

P. Søht & Co.s
Assuranceforretning,
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G røi

til

vil M andag den 2. M arts undta
gelsesvis ikke afholde M øde Kl.
2, men samme Dags Aften. K l. 8.
Man er nem lig saa heldig at kun
ne byde paa noget saa interessant
som F oredrag med L ysbilleder af
Sygep lejerske, F rk. Lena T ide
mand, og b ar ikke villet forholde
Offentligheden a t være med ved
denne L ejlighed. Da Adgangen
altsa a e r for a lle og kun koster 1
Kr., M edlem m er d e l halue, vil
Frk. Tidem and sikkert her, lig e
som ved de Lejligheder, hvor
hun h ar holdt F oredrag i Køben
havn, sam le en M ængde in teres
serede Tilhørere. M edlemskort
bedes medtaget.

Frk Lena lidemand.
Om hendes Foredrag skriver
Nat ionaltidcnde den 18. Jan u ar:
-E n A lten i U ral.

Det var e t sjæ lden t fængslende
og interessant Foredrag den tap
re danske Sygeplejerske, Frk.
Lena Tidcmand i A ftes holdt i
Odd Fellow P alæ ets lille S a l om
sine O plevelser som Læge og
Plejem oder for 3000 tyske Krigs
fanger iUralbjergene.
Den høje, stæ rke K v indeskik
k e lse p aa K a te d ret m ed Florence
Ni gbtin gal-M edaillen p aa B rystet
holdt sine Tilhørere fangne fra
først til sid st m ed sil livfulde F o 
redrag. Med en for K v in der saa-

lig e H ytter, e lle r hun med Nød
og næppe reddede Livet gennem
en asiatisk Snestorm e lle r naar
Boshevikkem es Kanoner og M a
skingeværer blev stillet op uden
for hendes Dør.
M an m aa haabe, at d et ikke blot
bliver Hovedstaden, der fa a r L e j
lighed til at høre F rie Tidem ands
Foredrag. Der sidder m ange rundt
om i Landet, som vil glæ d e sig
over a t høre, hvad en god dansk
Kvinde kan udrette, — n a a r hun
uil.«

Grunden til at
E lektricitetsvæ rket

Spændingen ho
i Sognet.
De oprindeli
ligheder var cr
stod i Virkelig
g t nnemgribend
tre Virksomhee
paa Tale.
Gasværkets
større Beholde
læg, moderne
sterforanstaltni
og A nlæg for
var nødvendigt
som ingen kun
sæ tte sig, og sc
forene med de
Men for E
Udvidelse la a I
lig anderledes,
herfor havde <
tiske Sogner a.
ningsnettet i d
terste Del af S<
at forsyne detl
til N ordsjælla
væ rk E lektrid'
for at V ærket
Tab, holdes fo
vedes d er nye
200 HK., og d
en fortsat selvs
af E lekricitet il
kurrencedygtig
med de store C
Tidspunktet •
at opgive den 1
Tilbudet var for
kom i Tide saal
dc sp are et 1
Hvorfor skulde
og hindre, at F<
ligere ElektriciU
" E n h v e r Ting
Socialdemokrate
ske, a t en komm
virksomhed er
Man kan a llid ■
ger om. hvor r
være sparet. D«
hermed som me
M aler , Murer-,
skehandels- og ;
der, der drives
Det er ikke Sk
faar Fordelen af

Det oprindelige Holteværk, der
skulde producere Gas og E lektri
citet og skaffe Vandforsyning, var
fra Begyndelsen anlagt for smaat
og med for ringe Udviklingsmu
ligheder.
Den forøgede Tilslutning, der
skyldtes Bebyggelsen i Forbindel
se med dc stadige Krav om For
læ n gelse af Rør- og Ledningsnettene. skæ rpede Fordringerne til
V ærket og fremhævede M angler
ne.
Fru M. Sc
Man vil mindes den slette
H je m
Vandforsyning i Yderkredsen;
Gasledningernes U tilstrækkelighed, der kræ vede for stæ rk t Tryk
p aa G assen inde ved V ærket; ikke
ilbyd«
a t tale om. at Elektricitetsværket
Øverødvej, lige
var ude af Stand til at holde Tell. Holte 224. -

N ord sjæ llan d s Elektricitets og Spo n rejs Akt

L y s
Hovedkontor:

o g

K ra

S tra n d v e j 1 6 3 Hellei

Telefon: Helrup 1200.
Henvendelser angaaende Allæsning, Overdragel:
ning al Maalere rettes under Angivelse af Maalcrer
Installationsafdclingen:
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Socialdem okra
tern e væ lger
sam arbejde

senere konservative, Christian Petersen fra Holte, med følgende svada:
“Skal v o rt P arti den 15. M arts a flev ere K om m unen til C hristian P etersen, v il
ingen, som kender n æ rm ere til ham , n æ rer den rin geste T vivl om , at d er kom
m er haarde T ider f o r Smaafolk". Den påstand finder Søllerød Tidende
dog efterfølgende anledning til at imødegå.
M artsvalget i 1921 gav den borgerlige gruppe flertallet tilbage, og
Fritz Hiibenbecker blev leder af oppositionen og stod nu over for en sognerådsformand, Christian Petersen, som fuldt ud svarede til de forvent
ninger, man fra borgerlige side havde stillet til ham. For socialdemokra
ternes vedkommende med “alle røde ly g ter tæ ndt”. Han administrerede
med ubestridelig dygtighed og ledede forhandlingerne klart og præcist,
altid veloplagt til at tage en holmgang med modstanderne, og her mødte
han kvalificeret modspil/samspil fra Hiibenbecker, som i valgperioden
med større eller mindre held fortsat kæmpede for at forbedre boligfor
holdene for de boligløse, søgte at modvirke arbejdsløsheden og arbej
dede for en udbygning af skolevæsenet.
Ved valget i 1925 fastholdt den borgerlige fællesliste flertallet, men
sognerådsformand Christian Petersen udtrådte efter eget ønske af rå
det. I stedet blev den konservative gårdejer fra Havarthigården Frederik
Clausen valgt som sognerådsformand, en post han beholdt indtil valget
i 1943 kun afbrudt i ét år fra 1940 til 1941. I samme periode var næst
formandsposten besat af socialdemokrater, først Fritz Hiibenbecker og
siden med den socialdemokratiske murer Hans Christian Rasmussen,
der trådte til ved Hübenbeckers død i 1937. Rasmussen var næstformand
indtil valget 1943, hvor de 13 af sognerådets 15 medlemmer blev afsat.
Kommunevalget i 1925 bragte ikke ændringer i den politiske kon
stellation i sognerådet; men ved valget i 1929 erobrede Det Radikale
Venstre én plads fra Socialdemokratiet. Efter avisomtalen skyldes valg
resultatet, at De Radikale i valgkampen havde ført sig frem med en me
get selvstændig profil og store valgløfter, men også, at helårsbeboernes
antal voksede i villakvartererne, mens etageboligernes tal stagnerede
med det resultat, at arbejderklassen blev færre. M ange valgte at flytte
bort fra kommunen til de nabokommuner, hvor de kunne finde billige
boliger. Det nye radikale medlem af sognerådet, postmester W illiam
Olafsen udtalte dog, at han i alle sociale spørgsmål ville stå ved A-siden.
Kommunevalget i 1933 ændrede heller ikke på den politiske forde
ling i sognerådet; men ved valget i 1937 var en gruppe konservative me
get forbitrede på Clausen, fordi han gang på gang fik sin politik igen
nem ved hjælp af socialdemokratiske stemmer. Clausen afviste i den
forbindelse beskyldninger om at have lavet aftaler med Hiibenbecker
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Socialdem okra
tern e sk ifter side

N.P. L orentzen
b liver sognerådsfo rm a n d

bag ryggen af sin egen gruppe. Resultatet af diskussionen blev, at væl
gerforeningen opstillede to konservative lister, der hver fik valgt 4 med
lemmer. Spliden hos de konservative drejede sig ikke kun om Clausens
person, men især om hans forslag om at bygge nyt rådhus og et nyt
alderdomshjem. Begge forslag støttedes af socialdemokraterne.
M ed valget i 1937 indledtes en ny epoke, hvor det var slut med fordra
gelighed og saglighed. Der fulgtes 6 år med politisk storvask og personli
ge injuriefyldte angreb. Ved formandsvalget i 1940 skete der det overra
skende, at socialdemokraterne undlod at stemme, og gruppeformanden,
Hans Rasmussen, gav motiveringen herfor på partiets fælles general
forsamling i marts samme år ved at udtale: “/ 3 å r har v i sikret Clausen,
w en ikke få e t den støtte, v i havde ventet. Clausen havde kun B ru g f o r vores
S tem m e v ed Valget til F orm and. De opløsende Tilstande blandt de konserva
tive har bevirket, a t v i fa n d t Tidspunktet inde til ikke m ere at støtte en M and,
d er G ang på G ang ha r
sv ig te t g iv n e L øfter til
v o r G ruppe”.
Resultatet blev, at
Clausens argeste per
sonlige modstander,
den radikale overlærer
N .R Lorentzen, ved
lodtrækning blev valgt
til sognerådsformand.
Det varede dog kun ét
Socialdemokraternes
dirigentklokke var en gave
fra de tre lokalafdelinger til
Fællesledelsen i anledning
af 50-års jubilæet. Klok
ken bærer inskriptionen:

“S øllerød socialdem okratiske
F oren in g 1888 -9 . Dec. —
1938. T il E rindring. M idt
Afd. * V estafd. * Øst A fd.”
Det fortælles, at den første
der brugte klokken, var
statsminister Stauning,
da han skulle indlede sin
jubilæumstale ved den
store fødselsdagsfestfest på
Nærum Hotel. (Rudersdal
Museer)
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år. I 1941 tik Lorentzen på grund af uduelighed et kraftigt m istillidsvo
tum af sin vælgerforening, hvorefter han måtte gå af som formand. Fre
derik Clausen fik til gengæld et tillidsvotum, men ville i første omgang
stille vælgerforeningens bestyrelse helt frit. Kunne der skabes enighed i
den splittede, konservative gruppe om opstilling af en fælles konserva
tiv kandidatliste uden ham, ville han selvfølgelig ikke stille sig i vejen.
Det kunne der ikke, og Clausen fortsatte som sognerådsmedlem, og da
det årlige formandsvalg skulle foretages, gjorde den socialdemokratiske
gruppe helt om kring og stemte den gamle formand tilbage. Stor overra
skelse overalt ikke mindst blandt “menige” socialdemokrater rundt om
i kommunen. Den socialdemokratiske forening kaldte det en bombe og
krævede en forklaring, som gruppeformanden Hans Rasmussen svarede
på ved ganske enkelt at sige: “L orentzen har v ist Forståelse o v er f o r vore
Forslag, m en han v a r ganske u egn et til Job b et; d et v a r tjenstem æ ndene, d er
regered e; en F orandring m åtte ske, og så stem te v i på Clausen."
D e t r ø d e s a m a r b e jd e s r e s u l t a t e r

B oligb yggeri og
arbejdsløshed

I hele perioden fra 1921 til 1943 beholdt socialdemokratiet næstformands
posten i sognerådet. Og det lykkedes for Fritz Hübenbecker og hans
efterfølger Hans Rasmussen som ledere at holde Socialdemokratiet fast
sammentømret i en blok. De forstod begge at handle i god forståelse
med Frederik Clausen. For Hans Rasmussens vedkommende dog med
en påmindelse i 1940 til Clausen om, at træerne ikke vokser ind i himlen.
Der var selvsagt mange debatter i perioden, hvor bølgerne gik højt,
når forhandlingerne drejede sig om boligbyggeri, bekæmpelse af ar
bejdsløshed, skattebetalingen, hvor socialdemokraterne af hensyn til
småfolks tarv ikke kunne stemme for skattenedsættelse, og gerne ville
have skattebyrden flyttet fra personbeskatningen til ejendomsbeskat
ning. Som resultat af drøftelserne blev der truffet rigtigt mange betyd
ningsfulde beslutninger. Det gælder udvidelse af kommuneskolerne i
Vedbæk, Nærum og GI. Holte, omdannelsen af Holte Højere Almen
skole til Holte Gymnasium i 1932, store vej- og kloakanlæg m.m.
For at sikre sig indflydelse på byudviklingen i Søllerød Kommune
og senere at kunne gennemføre byggeplaner og fredningsplaner - og
vel også som modtræk mod Københavns Kommunes opkøb af landste
der og gårde - besluttede et flertal i sognerådet i 1934 køb af Nærumgård (“Fruerlund”) og Holtegård med jordtilligender samt Næsseslottet
i sidste øjeblik og lige for næsen af Københavns Kommune, der havde
store og fuldt færdige planer om erhvervelse og udnyttelse af de samme
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Rådhusbyggeriet, der blev
påbegyndt i 1939, blev
forsinket af besættelsen, og
først i foråret 1942 kunne
det tages i brug. Byggeriet
gav beskæftigelse til mange
af egnens arbejdere og
håndværkere. Foto fra 1941.
(HA)

Baches byplan og
socialdem okra
tern e
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arealer. Næsseslottet måtte dog kort efter afhændes på grund af kritik af
den økonomiske disposition. Dog beholdt kommunen skovarealet med
restaurationen Jægerhuset øst for Næsseslottet.
I midten af 1930’erne erhvervedes også gartnerigrunden ved Kongevejskrydset, der siden i 1939 blev til “Rådhusgrunden” i Holte. En
byplan trængte sig også på både i praksis og fra 1938 tillige som lov
krav. Fra det år bestemte en ny byplanlov, at der inden 5 år efter lovens
ikrafttræden skulle vedtages en byplan for enhver samlet bebyggelse
med mere end 1.000 indbyggere. Kommuneingeniør H. C. Bache havde
i marts 1943 færdiggjort et forslag til en byplan for hele Søllerød Kom
mune. Den forudsatte, at befolkningstallet kunne blive op til 80.000100.000 indbyggere ved fuld udbygning af kommunen. Planen blev
frem lagt og behandlet på to lukkede møder i sognerådet. Fr. Clausen
havde givet udtryk for at være en stor tilhænger af Baches plan. Den
blev i sognerådet vedtaget med 8 stemmer for og 5 imod. Den socialde
mokratiske 6-mandsgruppe har ikke i lokalpressen eller på anden måde
tilkendegivet gruppens indstilling til Baches forslag, men har efter alt

Uro på den røde
bagsmæk

U dfordringer til
Socialdem okra
tern e

foreliggende stemt ja til byplanen, der på revolutionerende vis ville have
forandret kommunen fuldstændigt, hvis den var blevet gennemført.
Den sidste store sag, som bør nævnes som resultat af det politisk
samvirke mellem sognerådsformand Clausen og socialdemokraterne,
er rådhusbyggeriet, som i arkitekterne Arne Jacobsens og Flemming
Lassens udformning stod færdigt i 1942. Projektet havde overskredet
det oprindelige budget på 550.000 kr. fem gange. Vælgerene straffede
Fr. Clausen ved ikke at genvælge ham i 1943. Det var nu nok især den
fremlagte byplan, der væltede Clausen, og de fleste erkendte da også få
år senere, at forstadskommunen Søllerød med byggeriet havde fået et
smukt og enestående rådhus.
Det fordragelige og udbytterige samarbejde vakte dog efterhånden
stærk kritik inden for Socialdemokratiet, præcis som det gjorde for Fre
derik Clausen hos De Konservative. Blandt socialdemokraterne følte
flere og flere, at den socialdemokratiske gruppe burde føre en klar og
tydelig socialdemokratiske politik. Allerede i 1928 havde Hiibenbecker
som konsekvens af kritikken tilbudt at stille sit formandsmandat til rå
dighed. M en flertallet på generalforsamlingen gik dog ind for hans fort
satte virke i kompromissernes ånd. Ved generalforsamlingen i 1931 kom
det til afstemning mellem Flübenbecker og en modkandidat, Valdemar
V. Andreasen. Flübenbecker vandt afstemningen med et knebent flertal
på 5-6 stemmer, men nægtede at modtage genvalg på det resultat. Ved
en ny generalforsam ling 14 dage senere indledte Hiibenbecker mødet
med en stor tale, hvori han understregede vigtigheden af at skabe en så
stærk og enig repræsentation som muligt. Her fik han 116 stemmer mod
modkandidatens 51.
I nogle år var der fred i baglandet, men i 1935 kom der atter ”røre
i andedammen”. Der var nu ønske om, at yngre kræfter måtte komme
til. Det ønske afviste Hiibenbecker, der trods sine 61 år ikke følte sig
gammel, men han døde alligevel kun to år senere i 1937. Han blev afløst
af Hans Rasmussen, som fortsatte Hiibenbeckers linie; men også med
nogenlunde tilsvarende reaktioner på Fr. Clausen-samarbejdet, som
Hiibenbecker oplevede.
Krigen og den tyske besættelse gjorde hverdagene i 1940’erne grå og
triste for den almindelige dansker. Folk var plaget af rationering af fø
devarer og brændsel og en voksende mangel på kvalitetsvarer af enhver
art. Og bedre blev det ikke af, at udbuddet af øl, vin, spiritus, cigaretter
og andre tobaksvarer var begrænset. Disse varer var ganske vist ikke ra
tioneret, men kunderne følte sig ofte afhængige af de handlendes good
will. I den jævne befolkning bredte sig hurtigt den opfattelse, at der var
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Tonen skærpes

B rændselsudva lget
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mest til de rige, og misfornøjelsen bredte sig. Tingenes tilstand lagde
hårdt pres på sognerådet, hvis pligt det netop var at sørge for en retfær
dig fordeling af goderne. Der var samtidig mange vanskeligheder afledt
af besættelsen, og mængden af problemer og klager oversteg langt, hvad
politikerne i forvejen havde kunnet forudse. Uenigheden mellem sogne
rådets borgerlige medlemmer var ofte stor.
Valget i 1943 ændrede ikke på styrkeforholdet mellem Socialde
mokratiet og den borgerlige fløj; men utilfredshed med stigende kom
munale udgifter og det hidtidige sogneråds håndtering af budgetterne
havde medført, at den borgerlige fløj nu ikke alene var repræsenteret af
Konservativt Folkeparti, men også af den nystiftede, uafhængige Kom
munalforening, som fik indvalgt 6 medlemmer, hvilket betød, at tonen i
forhold til Socialdemokratiet blev skærpet. Af de 15 sognerådsmedlem
mer før valget 1943 blev kun to siddende, nem lig socialdemokraterne
Carl August Frederiksen fra GI. Holte og Chr. K. Madsen fra Øverød.
Den sidste forlod tilmed sognerådet året efter. Så det var nyvalgte kræ f
ter, der indtog det ligeledes meget nye rådhus i Holte.
Det nyvalgte sogneråds første handling var at sende byplanspørgs
målet til det nyoprettede byplanudvalg, hvor Andreas G. Schneider og
Erik Øigaard fra Den Uafhængige Kommunalforening samt Axel Sø
rensen fra Socialdemokratiet sad. På deres opfordring sendte man en
skrivelse til Indenrigsm inisteriet med en anmodning om at få byplanen
tilbage, idet man hævdede, at der kun var tale om et udkast, og at den
endelige plan stadig var under udarbejdelse. Kommunen realiserede dog
dele af Baches byplan, da der i efterkrigstiden var et udtalt behov for bo
ligbyggeri i GI. Holte, Nærum og Holte og industriudvikling i Nærum,
Trørød og Øverød.
Affødt af krisetiderne i 1940’erne blev sognerådet i stigende omfang
involveret i nye og usædvanlige opgaver. Rådet havde således i 1940 ned
sat et brændselsudvalg, som skulle varetage kommunens pligt til brænd
selsforsyning og i den forbindelse øge den lokale tørveproduktion. Der
skulle også skaffes boliger til de husvilde, dvs. borgerne, der af en eller
anden grund havde mistet deres bolig, og som ikke var i stand til at skaf
fe sig en ny, eller som mindrebemidlede ikke kunne betale huslejen i de
eksisterende boligtilbud. Og i de politiske drøftelser i sognerådet, hvor
husvildespørgsmålet var på dagsordenen, måtte socialdemokraterne un
dertiden kæmpe hårdt for at sikre ordentlige forhold for kommunens
svageste.
I 1940’erne lykkedes det for socialdemokraterne at få påbegyndt og
gennemført en række sociale boligbyggerier til den voksende arbejder

D KP's gæ steop
træden i sogn e
rådet

Ved Folketings
valget 1926 kunne
man stemme på
den tidligere leder
af Socialdemo
kratiet i Søllerød,
Johan W ilm ann,
en af pionererne fra
Nærum i 1880’erne
og 18 90’erne. A n
nonce i Avisen for
Søllerød Kommu
ne, den 28.11. 1926.
Ved decemberval
get blev Socialde
mokratiet slået, og
venstremanden Th.
Madsen-Mygdal
blev statsminister.

befolkning. På Sdr. Paradisvej i Holte i 1940 og senere på Linde Allé i
Nærum i 1945. Også første afsnit af byggeriet i Skoleparken blev gen
nemført i årene 1948-50.
Efter besættelsen ophør i 1945 udgjorde Danmarks Kommunistiske
Parti en alvorlig trussel for Socialdemokratiet både politisk og kulturelt.
De fik indvalgt medlemmer i Folketinget, byråd og sogneråd og også i
fagforeningerne, hvor de hyppigt stod i opposition til Socialdemokra
tiet. Ved kommunevalget i 1946 fik DKP for første - og eneste gang
- indvalgt et medlem i Søllerød Sogneråd, kirkebetjent Einar Petersen.
Han var overbevist marxist, men erklærede sig samtidig - med henvis
ning til sit erhverv - som kristen kommunist, et ukendt begreb, som gav
anledning til en del hovedrysten. Omsorg for samfundets svage var dog
hans hovedærinde - og slet ikke proletariatets diktatur. Som enegænger
var han udelukket fra alt udvalgsarbejde, og hans politiske indsigt var
derfor begrænset. Hans indlæg i salen lå ofte tæt op ad socialdemokra
ternes til deres store utilfredshed; men i sognerådet blev han alm inde
ligvis nedladende eller uforskammet behandlet. DKPs popularitet tog
en brat ende i året 1948, da de tjekkiske kommunister i Prag overtog
magten, og det sam tidigt svirrede med rygter om en kommende kom
munistisk magtovertagelse i Danmark. Partiet tabte anseelse, og med
lemstallet faldt drastisk.
Efter kommunalvalget i 1950 indrømmede Socialdemokratiet i Søl
lerød Tidende, at partiet havde haft en realtivt dårlig valgdag. Det
skyldtes delvis kommunisterne, skrev partiet i en artikel med følgende
afskedssalut til DKP: “D er har ikke væ ret, og b liver næppe i frem tid en b ru g
f o r k om m unister i Søllerød sogneråd. De h a r m edvirk et til at mindske v o rt
p a rtis indflydelse ...D e ha r f ø r t valgkam p m ed beskidte o verfa ld på v o rt p a r
tis tillidsm æ nd,... m en nu er k om m unisternes saga uigenk aldeligt fo rb i h er
i k om m unen”. Einar Petersen forlod sognerådet, og Socialdemokratiets
venstre flanke var nu sikret indtil 1974, da SFs Rasmus Rude indtrådte i
kommunalbestyrelsen.
I perioden fra 1921 til 1952 har tilslutningen til Socialdemokratiet
været faldende fra 46 pct. ved kommunalvalget i 1921 til 39 pct. ved
valget i 1950. Bemærkelsesværdigt er det, at Danmarks Kommunistiske

Stem socialdemokratisk den 2. December

Sæt x ved Wilmann.
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Parti ved valget i 1946 tilsyneladende snuppede 8 pct. af de vælgere, der
hidtil havde stemt på Socialdemokratiet. Ved det efterfølgende valg i
1950 hentede det nyopdukkede parti, Danmarks Retsforbund, det til
svarende antal stemmer, formentlig igen fra Socialdemokratiet. Ved
periodens begyndelse i 1921 og det efterfølgende valg 1925 fik Social
demokratiet 7 medlemmer i sognerådet på i alt 15 medlemmer. Ved
valget 1929 gik man et mandat tilbage, samtidig med at De radikale
for første gang fik en repræsentant i Søllerød Sogneråd. De seks man
dater blev fastholdt ved de efterfølgende tre valg, 1933, 1937 og 1943,
mens man igen i 1946 oplevede en tilbagegang til 5 mandater ved det
valg, hvor kommunisterne for første - og eneste - gang fik en repræsen
tant i sognerådet. De 5 mandater blev fastholdt ved valget 1950, hvor
både kommunisterne og partiet Venstre røg helt ud af sognerådet, mens
Retsforbundet nu fik ét mandat indvalgt. De 5 socialdemokratiske plad
ser blev fastholdt i 1950’ernes kommunalbestyrelse, og først i 1960’erne
oplevedes en ny tilbagegang (herom senere: Søllerødbogen 2013).
D e n s o c ia l d e m o k r a t is k e o r g a n is a t io n

Fællesledelsen
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I tiden fra 1888 til 1913 undergik det danske samfund ganske dybtgåen
de ændringer, og Socialdemokratiet forlod gradvis de hårde marxistiske
principper og gled over i noget, som begyndte at ligne et parlamentarisk
demokrati. Og selv om 1913 programmet helt indtil 1961 stadig var et
marxistisk formuleret partiprogram, handlede partiet i de efterfølgende
år i praksis i stigende grad som en del af det parlamentariske demokrati.
Det var vælgerforeningernes opgaver at tilrettelægge partiets poli
tik, agitere for partiets ideer, tegne nye medlemmer samt afholde for
skellige arrangementer, spændende fra politiske debatmøder til juletræsfester. En fællesledelse skulle koordinere de tre foreningers møder,
gennemføre valgkampe, vælge repræsentanter til partikongresserne og
udpege kandidater til kommunalbestyrelse og menighedsråd; endvidere
i samarbejde med Lyngbys Fællesledelse udpege kandidater til amtsråd
og folketing.
Fællesledelsens første formand var Fritz Hiibenbecker, der bestred
posten til sin død i 1937. Han blev afløst af inkassator Christian Kam
mer Madsen, der dog kun havde posten i 2 år, til han flyttede til Sverige.
Hans afløser blev den 52-årige entreprenør Valdemar Valentin Andrea
sen. Han havde ved en tidligere lejlighed været lige ved at slå selveste
Fritz Hiibenbecker ved et formandsvalg, men optrådte da på en bemær
kelsesværdig uselvisk, taktfuld og hensynsfuld måde over for den gamle

I 1910 holdt “Socialistisk Internationale” verdenskongres i København. Her debatteredes netop, om bevæ
gelsen skulle være revolutionær marxistisk, eller om man skulle søge den parlamentariske vej til magten.
Uanset holdningen drog man på udflugt til storkapitalens eget hotel, Skodsborg Badehotel, hvor deltagerne er
fotograferet på trappen. Øverst oppe genkendes Lenin med kasket. Alexandra Kollontay står i forreste række
og lidt bagved Rosa Luxemburg. Vor egen Thorvald Stauning står midt i billedet med fuldskæg og lys hat.
(Arbejderbevægelsens Bibliotek)

kæmpe og fik vendt stemningen til fordel for Hiibenbecker.
I Valdemar Andreasens formandstid fejrede Socialdemokratiet i Søl
lerød i 1938 sin 50 års fødselsdag. Begivenheden blev markeret ved en
storslået sammenkomst på Nærum Hotel, hvor statsminister Th. Sta
uning holdt festtalen, og hvor mange af dem, der havde været med fra
begyndelsen, også var til stede.
Ved partiets 60 års fødselsdag i 1948 var Valdemar V. Andreasen som
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formand atter med til at markere begivenheden blandt andet med en fest
på N y Holte Hotel med statsminister Hans Hedtoft som festtaler. I det
år toppede medlemstallet i foreningen med 1.200 medlemmer. I 1949
trak Valdemar Andreasen sig efter eget ønske tilbage. Han blev afløst af
direktør Erik Ingemann Sørensen., som bestred formandsposten indtil
1959, hvor han blev afløst af skoleinspektør Jørgen Schunck.
I 1927 stiftede man i Søllerød Kommune en afdeling af Danmarks
Socialdemokratiske Ungdom (DSU). Her kunne unge socialdemokrater
samles til forskellige aktiviteter, såsom politiske møder, udflugter, be
søg på kommunale institutioner eller i lokale virksomheder, danse- og
revyaftener. I begyndelsen af 1950’erne blev en stor del af foreningens
aktiviteter overtaget af de kommunalt drevne klubber med faldende
medlemstal for DSU til følge.

Socialdem okratiske m edlem m er a f Søllerød sogneråd/kommunalbestyrelse
1921-19 SO
M edlem m er g en v alg t 1921 (Jf. oversigt i Søllerødbogen 2011, s. 54):
1909-1937
Stenhugger, entreprenør Fritz C. D. Hiibenbecker, GI. Holte
1909-1925
M urermester Anton Sørensen, Nærum
1913-1929 & 1943-1946
Arbejdsmand Valdemar V. Andreasen, Øverød
1915-1925
Portør Søren Pedersen, Ny Holte
1917-1931
Målerkontrollør Jacob Hansen, Ny Holte
1917-1933
Tømrer O laf Mortensen, Vedbæk
Nyvalgt 1921:
1921-1927 - Portør Hans Peter Nicolai Hansen, Skodsborg
Nyvalgt 1925:
1925-1929 - Stationsforstander Peder Christensen, Nærum
1925-1937 - Regnskabsfører Johan Christian Seidenfaden, Øverød
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Indtrådt 1927:
1927-1929

&

1944-1946 - M urer Ivar Carl Johan Hvalsøe, Vedbæk

Nyvalgt 1929:
1929 - Arbejdsmand Christian Frederik Mogensen, GI. Holte. Afløses 20.11. 1929 a f
1929 —1943 - M urer Hans Carl Christian Rasmussen, Søllerød

Næstformand 1937-43
1929-1933 - Overlærer Valdemar Skyum Kierkegaard, GI. Holte

(afløses efter sin død 24.1. 1933 a f statshusmand Carl N. P. Villadsen, Trørød)
Indtrådt 1931:
1931-1933 - Blikkenslager Evald Christensen Nielsen, Nærum
N yvalgt 1933:
1933-1935 - Bagersvend Axel Valdemar Nielsen, GI. Holte
1933-1943 - Postbud Carl Vilhelm Nielsen, Vedbæk
1933-1942 - Målerkontrollør Jacob Nielsen, GI. Holte
N yvalgt 1937:
1937-1939 - Brugsforeningsbestyrer Jesper Christian Bannø Pedersen, Trørød
1937- 1946 - Arbejdsmand Carl August Frederiksen, GI. Holte
1937-1944 - Inkassator Christian Kammer Madsen, Øverød
Indtrådt 1939:
1939-1941 - Tromlefører Johan Carl Hermann Hiibenbecker, GI. Holte
Indtrådt 1942:
1942-1943 - Tømrer Carl Valentin Andreasen, Ny Holte
N yvalgt 1943:
1943-1954 - Skatteopkræver, pantefoged Werner Rasmussen, Vedbæk
2. viceborgmester 1952-1954
1943-1944 - Ekspeditionssekretær Arne Mossfeldt, Skodsborg
1943-1945 - Hypoptekbankdirektør, folketingsmand Axel Ingvard Sørensen, Ny Holte
Indtrådt 1944:
1944-1946 & 1950-1962 - Kommunelærer Ivar Jørgensen Hansen, GI. Holte
Indtrådt 1945
1945-1950 - Husmoder Agnes Nielsen, Nærum
N yvalgt 1946:
1946-1958 - Gartner Hans Peter Andersen, Nyvang / Trørød
1946-1962 - Forretningsfører Erik Ingemann Sørensen, Øverød
2.viceborgmester 1954-1962
1946-1950 & 1974 - 1978 - Assistent Kjeld Lund, Nærum
Nyvalgt 1950:
1950-1962 - Ølhandler Georg Ingvardson, Trørød
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D e le d e n d e s o c ia ld e m o k r a t e r

Hans Carl
Christian
Rasmussen
(1871-1952)

Hans Rasmussen blev født den 9.april 1871 i Tyrsted ved Horsens som
søn af en fattig skovarbejder i skovene om kring herregårdene “Boller”
og “Christiansm inde” ved den sydlige bred af Horsens fjord. Han blev
uddannet i murerfaget og tog svendeprøven i 1890. Derefter var han et
år på Håndværkerdagskolen i Odense og drog så på valsen til Hamborg.
Siden vendte han tilbage til Horsens, hvor han snart begyndte at tage
ivrig del i det socialdemokratiske parti- og organisationsarbejde. I 1899
blev han leder af murersvendenes kooperative virksomhed i Horsens. I
1909 indvalgtes han i Horsens byråd, hvor han sad den 4-årige valgpe
riode ud.
I 1917 flyttede Hans Rasmussen til Søllerød og fortsatte her sin po
litiske, faglige og organisatoriske aktivitet. I sit hverv som murersvend
virkede han indtil 1936, fra 1921 tillige som autoriseret kloakmester. En
begyndende skrøbelighed betød, at han allerede i 1933 måtte indskrænke
sit virke som murer og kloakmester til fordel for arbejdet i sognerådet og
de øvrige krævende tillidshverv, som han havde påtaget sig. For at klare
privatøkonomien måt
te hans hustru påtage
sig rengøringsarbejde
på Søllerød Rådhus.
I 1921 blev han
medlem af Hjælpe
kassens bestyrelse, fra
1922-29 som formand.
I 1922 indvalgtes han
i bestyrelsen for So
cialdemokratisk For
enings Vest Afdeling
og blev allerede i ok
tober samme år valgt
til næstformand og to
år senere til formand.

M urer Hans Chr. Rasmus
sen, medlem af sognerådet
1929-1943, næstformand
1937-1943. Foto ca. 1940.
(HA)
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Det var han indtil 1933, hvor helbredshensynet tvang ham til at frigøre
sig fra begge hverv. Han lod sig dog i 1936 bevæge til atter at indtræde i
vælgerforeningens bestyrelse, men nu som m enigt medlem.
I 1928 afløste han Fritz Hiibenbecker som formand i Arbejdernes
Fællesorganisation, og denne post holdt han sig på indtil 1944. I 1928
var han også blevet leder af Murersvendenes Fagforening for Søllerød
og Omegn og i 1929 medlem af bestyrelsen for Nærum Andelsbageri.
Disse to hverv bestred han til henholdsvis 1940 og 1942.
Som kandidat til sognerådet blev han første gang bragt i forslag på
en ekstraordinær generalforsam ling i partiforeningens vestafdeling i
1921, men først i 1929 får han som 1. suppleant sæde i sognerådet som
følge af den nyvalgte Chr. Mogensens hurtige udtræden af rådet. Straks
opstår der det tåbelige rygte, at Hans Rasmussen tidligere skulle have
været konservativt byrådsmedlem i Horsens. Rygtet var så vedholdende,
at partiformand Hiibenbecker i sin årsberetning på fællesgeneralforsamlingen samme år så sig foranlediget til at afvise det og forsikre, at
Hans Rasmussen var “g o d m k ”.
Ved valget i 1933 var han placeret som nr. 2 på valglisten, og da H ii
benbecker kort før valgperiodens udløb afgik ved døden i 1937, blev
Hans Rasmussen udpeget til at være hans efterfølger både som grup
peformand og som næstformand i sognerådet, en post han bestred indtil
udgangen af maj 1943. Som medlem af sognerådet var Hans Rasmussen
medlem af en lang række udvalg og bestyrelser. Af disse skal nævnes
økonomiudvalget, socialudvalget, byggeudvalget, kirkegårdsudvalget,
bestyrelsen for Søllerød Kommunes sociale boligforening, Holte Gym
nasiums bestyrelse samt distriktsforstander for Søllerød og Skovrider
gårdens villaby
I sognerådet optrådte Hans Rasmussen med stor indsigt og dygtig
hed, men også med en fasthed og myndighed som til tider ytrede sig
som ren og skær krasbørstighed. Han kunne her være hård som flint og
aldeles uforsonlig i sin vrede. Hårdest var han tit mod sine egne parti
fæller. Det er ikke helt fri for, at han var diktatorisk, hvilket af og til gav
ham problemer med partiforeningens medlemmer. M en Hans Rasmus
sen var først og fremmest loyal over for trufne beslutninger og en både
retlinet og besindig mand, når bare han fik sine lidenskaber forsvarligt
under låg. En kapacitet var han ubestrideligt og samtidig en personlig
hed, der ragede op og blev bemærket både i sin samtid og af eftertiden.
Hans Rasmussen døde i Søllerød den 25. juni 1952.
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W erner Rasmussen var født og opvokset i Lumby på Fyn og blev uddan
net som anlægsgartner i gartnerbyen Stige ved Odense. I 1908 flyttede
han til Vedbæk, hvor han blev leder af et lokalt gartneri, som han selv
overtog i 1913. Herefter drev han selvstændig virksomhed som anlægs
gartner, indtil han i 1920 blev udnævnt til skatteopkræver for Holte og
omegn. Aret efter blev han tillige pantefoged for Søllerød Kommune,
og disse to embeder beklædte han lige til pensionsalderen i 1954.
Stillingen som pantefoged tærede absolut ikke på W erner Rasmus
sens kræfter, men som skatteopkræver i Holte havde han nok at se til.
Han sendte selvangivelser ud og indkasserede roligt pengene, men over
for folk, som simpelthen ikke ville betale deres skat, måtte han skrue
bissen på. Der var for eksempel nogle nazistiske borgere i Holte under
besættelsen, som troede, at de med tyskerne i ryggen kunne snyde skat
tevæsenet. M en de tog grueligt fejl, for han klagede til sin navnebroder
W erner Best, den tyske Rigsbefuldmægtigede, og minsandten om ikke
det hjalp.
W erner
Rasmussen
(1884-1974)

W erner Rasmussen tog tidligt del i det lokale socialdemokratiske parti
arbejde i Vedbæk, og det førte i 1917 til hans første indvalg i sognerådet,
hvor han beklædte en
række udvalgsposter.
Dem måtte han im id
lertid forlade, da han i
1920 blev udnævnt til
kommunal skatteop
kræver og flyttede fra
Vedbæk til Grünersvej
nr. 5 i Holte. 1 1923
blev han medlem af be
styrelsen for Socialde
mokratiets Holte-afdeling, men der var ingen
stemning i partiet for

Anlægsgartner, senere skat
teopkræver og pantefoged,
W erner Rasmussen, medlem
af sognerådet 1917-1920 og
igen 1943-1954. Foto ca.
1950. (HA)
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at få ham i sognerådet igen. Først under besættelsen blev W erner Ras
mussen opstillet og valgt i 1943 ved det eneste kommunalvalg, der blev
gennemført under krigen. Flan nød stor agtelse og tillid, og i 1946 blev
han gruppeformand for partiet og efter kommunalreformen i 1952, hvor
sognerådsformanden blev borgmester, tillige 2. viceborgmester.
I besættelsestiden og årene derefter sad W erner Rasmussen i alle
sognerådets mest betydningsfulde udvalg. Her fremførte han med stor
indsigt og energi de socialdemokratiske synspunkter og fik meget gen
nemført; men i mange betydningsfulde spørgsmål måtte han alligevel
nødtvungent kapitulere over for det borgerlige sognerådsflertal, uanset
sine store evner i politisk in figh t.
Ved siden af sine rent politiske hverv fik han også mange tillidshverv.
Han var således formand for Teknisk Skole i Holte i 26 år og i en lang
årrække for foreningen G amles Værn. Sin største glæde fandt han im id
lertid med fodboldungdom m en, der boltrede sig på boldbanen lige over for
hans bopæl på Grünersvej i Holte, selv om det næsten var gået i stå for
Holte Boldklub a f 1918. Han fik sat skub igen i foreningen, blev formand
for klubben - og fodboldentusiast om en hals resten af sine dage. I 1947
tog han initiativet til sammenslutningen af Holte Boldklub og Holte G ym 
nastik- og Idræ tsforenin g under navnet Holte Idrætsforening. Her fik han et
æresdiplom lige som, han havde fået i Holte Boldklub.
I 1954 fyldte W erner Rasmussen 70 år - stadig rask og rørig, fuld af
energi. M en partiet havde indført en politisk aldersgrænse ved denne
alder, så unge kræfter kunne komme til. Dog kunne der dispenseres fra
denne regel, hvis partiets kompetente forsamlinger stemte derfor, og
denne regel satte W erner Rasmussen sin lid til. Han fik støtte af partiets
formand Erik Sørensen og flere andre medlemmer på generalforsam lin
gen i februar 1954, men forsamlingens flertal vedtog, at de gældende
regler skulle følges. ”Den socialdemokratiske viceb orgm ester blev droppet a f
sine egne", hoverede Søllerød Tidende. Socialdem okratens O m egnsblad sagde
ingenting. W erner Rasmussen tog sig det naturligt nok meget nær, selv
om Holteafdelingen i sympati for ham udnævnte ham til æresmedlem.
H ans P eter
A ndersen
(1885-1962)

Hans Peter Andersen blev født i Gøngehuse i 1885. Hans far drev som
parcellist et mindre landbrug på de sandede jorder neden for Høje
Sandbjerg. Efter sin konfirmation kom H. P. Andersen i gartnerlære i
Vedbæk. Han begyndte på landstedet “V ikingehøj” ved Strandvejen til
hørende indenrigsm inister Ludvig Bramsen. Senere fulgte en tid på En
rum, 1901-1902, og han afsluttede sin læretid på Emdrupborg Højskole
1903-06, hvor han om sommeren arbejdede i gartneriet, og om vinte-
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G artner Hans Peter Ander
sen, medlem af sognerådet/
kommunalbestyrelsen 19461958. Foto ca. 1950. (HA)

ren deltog i den alm in
delige undervisning på
højskolen. Efter nogle
år i københavnske virk
somheder vendte han i
1912 tilbage til sin fø
deegn. Her virkede han
dels som gartner på de
store villaer i Vedbæk,
dels drev han fra 1920
et lille handelsgartneri
fra sit nybyggede hus i
N yvang ved Trørød.
_______________________________________ H. P. Andersen
sluttede sig tidligt til afholdsbevægelsen N.I.O.G.T. (Nordisk Indepent
Order of Good Templars, stiftet i 1892), og han blev kun 19 år gam
mel i 1904 optaget i logen “Retfærdighed”. Tilbage i Vedbæk blev han
i 1918 medlem af den nystartede lokale afdeling, kaldet “Kærnen”, og
med årene avancerede han til ledende poster inden for afholdsbevægel
sen: Medlem af kredsrådet “Øresund” 1918 og senere “Stor-Sekretær”
og “Stor-Rådgiver” i det såkaldte “Udøvende råd” under 1. sjællandske
kreds.
Som ganske ung sluttede han sig til Socialdemokratiet, og senere blev
han efter tilbageflytningen til kommunen medlem af den lokale parti
forenings M idterafdeling, hvor han i 1930 blev indvalgt i bestyrelsen.
Samme år fik han seketærposten i partiets Søllerødafdeling, og virkede
her som en dygtig og respekteret mødereferent, der helt naturligt i 1934
blev valgt til at redigere Søllerødstoffet i dagbladet Socialdemokratens
omegnsrubrik. Det medførte samtidig, at han fik tildelt den ansvars
fulde post som partisekretær i Søllerød Kommunes Socialdemokrati,
en post han - bortset fra Vi års tid 1938-39 - bestred helt frem til 1951.
H.
P. Andersen blev medlem af Søllerød Sogneråd efter valget 1946,
og han sad i rådet/kommunalbestyrelsen frem til 1958. Der stod stor
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respekt om H.P.Andersens navn og virke i de kommunale udvalg, spe
cielt socialudvalget, økonomi- og tekniskudvalg, hvor han med stor flid
virkede gennem sine gedigne menneskelige egenskaber: præget af ret
sindighed, en fast vilje samt et djærvt og muntert sind. Han var kendt for
sine stærke meninger, som han fremsatte uforfærdet - i almindelighed
i god elskværdighed; men han kunne også være både skarp og streng i
replikken, når han fandt det nødvendigt.
Han døde den 1. april 1962 og blev begravet på Vedbæk Kirkegård.
Hans gravsten er i dag placeret ved siden af Fritz Hübenbeckers på k ir
kegårdens afdeling 1.
Erik Ingem ann
S ørensen (19091986)

Erik Sørensen blev født den 9. marts 1909 i Horsens. Han havde social
demokratisk blod i årene, idet hans farfar, som han var opkaldt efter,
havde været en af de socialdemokratiske pionérer i den østjyske indu
striby, og hans far Axel Ingvard Sørensen (1882-1947) havde været både
socialdemokratisk borgmester i Horsens, 1918-1939 og trafikm inister i
m inisteriet Stauning 1939. Axel Sørensen flyttede i 1940 til Holte, hvor
hans søn allerede havde bosat sig. Som folketingsmand blev Axel Søren
sen Socialdemokratiets spidskandidat ved det af tyskerne tilladte kom
munevalg i maj 1943.
____________________
M an havde håbet og
forventet at generobre
ledelsen i kommunen,
og Axel Sørensen var
et stærkt kort. Ja, selv
Søllerød Tidende fryg
tede den magtfulde
folketingsmand og di
rektør for Kongeriget
Danmarks Hypotek
bank, således så lokala
visen sig nødsaget til at
advare om Axel Søren-

D irektør Erik Ingemann
Sørensen, medlem af
sognerådet/kommunalbe
styrelsen 1946-1962. Foto
ca. 1960. (HA)
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sens “velkendte horsenske ød slerier på sk atteydernes b ek ostn in g. Den bor
gerlige avis kunne dog i sidste ende ånde lettet op. Det blev i stedet et
protestvalg, hvor den såkaldte “uafhængige kommunalforening” sejrede
stort. Axel Sørensen ønskede ikke at spille 2. violin og forlod kommu
nalpolitikken allerede i 1945 til fordel for sit virke i Folketinget.
I stedet blev det sønnen Erik Sørensen, som i en årrække kom til at
spille en ledende rolle i det lokale Socialdemokrati, selv om han aldrig
opnåede den eftertragtede borgmesterpost. Som faderen fik han tidligt
ansættelse i “Den danske Købstadsforening” (i dag KL =Kommunernes
Landsforening), 1935.1 1938 blev han leder af “Kommunernes Kulkon
tor” og samtidig redaktør af Købstadsforeningens Tidskrift, en post
han bestred i over 30 år til 1969.
I 1946 blev Erik Sørensen udnævnt til direktør i Købstadsforenin
gen, og samme år valgtes han til Søllerød Sogneråd. Her blev han sid
dende frem til 1962, fra kommunalreformen 1952 som medlem af kom
munalbestyrelsen og fra 1954 som 2.viceborgmester. I hele perioden,
1946-1962 var han medlem af de vigtigste udvalg i vækstperioden efter
krigen: byplan-, teknisk- og økonomiudvalg.
I 10 år fral949 til 1959 var Erik Sørensen endvidere partiformand
for Socialdemokratiet i Søllerød og partiets spidskandidat. I 1954 blev
han tillige gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i kom
munalbestyrelsen
Erik Sørensen stod for en målbevidst og taktisk behændig forhand
lingspolitik med den borgerlige flertalsgruppe. Han forsvarede sin
holdning til samarbejdet således: “Vif å r v ed h v er t m øde i kom m unalbesty
relsen resultater, som udelukkende er opnået på g r u n d a f v o rt sam arbejde m ed
flerta lsgru p p en ...”
Samarbejdsideen blev af de menige partimedlemmer ofte kritiseret.
Det kneb svært med forståelsen. Trods kritikken og den manglende for
ståelse fik Erik Sørensen sine bedste og mest tilfredsstillende kommu
nale arbejdsår i valgperioden 1958-1962, hvor han i spidsen for en enig
gruppe på 5 socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen
fik gennemført en række socialdemokratiske mærkesager i samarbejde
med borgmester Erik Øigaard og hans kommunestyre. Da han op til
kommunevalget i 1962 igen blev udsat for personlig k ritik og en m istillidsresolution specielt fra den kraftige Nærum-opposition mod ’’kom
promispolitikken” gav Erik Sørensen op og lod sig ikke genopstille ved
kommunevalget i 1962.
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Luftfoto fra 1949 over “arbejderbyen” Nærum. Fotografiet fokuserer på det centrale
Nærum med stationen i centrum. Bagved løber den endnu noget spredt bebyggede
hovedgade. I toppen af billedet efter de åbne marker ses det almennyttige boligbyggeri
Skoleparken i GI. Holte under opførelse. Ude i billedets venstre side er Nærums nye
industrikvarter med almene boliger under udvikling ved Linde Allé. (HA)
D e a le m e n e b o lig e r

i s ø lle r ø d

kom m une

Det første almene boligbyggeri i Søllerød Kommune blev på socialde
mokratisk initiativ opført i 1917-1920 i GI. Holte, i alt 84 “Billige Boli
ger i Buskehøj og M ariehøj”. M en herefter skulle der gå næsten 20 år,
før man atter vovede at kaste sig ud i byggeri for de lavest bemidlede i
den velstående forstadskommune.
S ønder ParadisKort før udbruddet af 2. verdenskrig igangsattes i 1938 et mindre
v ej og Linde A llé byggeri i Øverød på Sdr. Paradisvej. Byggeriet stod indflytningsklart
ved årsskiftet 1939-40, i alt 12 ganske små boliger i udkanten af villaby
en Holte. I Nærum lykkedes det i krigens slutning at opføre yderligere
en boligblok på Linde Allé med i alt 36 boliger med indflytning 1.1.1945.
Skoleparken 1
Egentlig var det imponerende, at man under besættesen overhovedet
var i stand til at opføre almene boliger, idet byggeriet landet over stort
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Luftfoto fra 1949 eller 1950 med de næsten færdigbyggede almene boliger i Skoleparken. Bagved ses en del
a f Buskehøjbebyggelsen og langs den projekterede motorvej Mariehøjhusene. Buskehøj og M ariehøj var de
første sociale boligbyggerier i Søllerød opført 1917-1921. Nederst i billedet den firlængede GI. Holte Skole fra
1923. (HA)
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SID fik deres
hovedkvarter på
Malmbergsvej i GI.
Holte i forbindelse
med Skolepar
ken. Her foto
a f bestyrelse og
personale omkring
1950. (HA)

set stod stille fra 1943 til 1945. Det førte selvsagt til bolignød og et
enormt pres på især de store byer med København i spidsen. Dette er
baggrunden for, at der med opførelsen af Skoleparkens første afdeling i
GI. Holte i 1947-1950 for alvor kom gang i byggeriet af almene boliger
i Søllerød Kommune.
Den oprindelige bebyggelse kaldet “Skoleparken” består i dag af 6
afdelinger og fortjener egentlig en speciel og samlet omtale af et socialt
boligbyggeri, der er opført i en over 50 år lang periode fra 1947 til 2004.
Skoleparken I - Malmbergsvej / Mariehøjvej - er tegnet af arkitekt Pre
ben Hansen, i alt 264 lejligheder, der blev taget i brug hen imod 1950.
Da den store 4-5 etager høje bebyggelse i gule mursten stod færdig om
taltes den - til trods for, at det var socialt boligbyggeri - som “Grøds
lottet”. Her skulle man spise grød for at kunne bo til den ’’formidable”
husleje af ca. 250 kr. pr. måned for en 100 m2stor lejlighed. Det var et
enigt sogneråd, der i 1947 stod bag beslutningen om at bygge Skolepark
I, selv om den socialdemokratiske gruppe oprindeligt var noget splittet
på grund af huslejens forventede betydelige størrelse i forhold til, hvad
man ellers kendte fra byggeriet af billige boliger.
Byggeriet kostede 9.299.120 kr. eller 400 kr. pr. opført etagemeter.
T il sam m enligning bygger man i det ny årtusind for mellem 17.000 og
20.000 kr. pr. etagemeter. Rejsegildet blev noget forsinket og fandt først
sted den 9.december 1949. Der var fortsat vanskeligheder med at få gang
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V andforsyningen
til etageboligern e

Skolepark II
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i boligbyggeriet i de første år efter krigen, og det havde ikke været mu
ligt at skaffe mursten fra Sjælland på grund af, at meget andet byggeri
var i gang i perioden. De gule smalle teglsten blev derfor skaffet fra den
effektive sønderjyske teglværksindustri ved Egernsund ved Flensborg
Fjord. Den største vanskelighed her var at skaffe et skib til transporten,
men det lykkedes efter mange og lange forhandlinger.
Boligerne i Skoleparken var oprindeligt indrettet med brusebad i
hver enkelt lejlighed. Men for beboerne i de øverste lejligheder på 3.
og 4. sal var der et problem: Når man grundigt havde sæbet sig ind og
var parat til afskylning, udeblev vandet - særdeles ubehageligt, og for
dem, der manglede vand til skylning meget gådefuldt. Blandt beboerne
morede man sig godt over, at enkelte familier ikke fik sæben skyllet af,
men for dem det gik ud over, var det jo ikke så sjovt. Klagerne over det
udeblevne vand strømmede ind til kommunen, og det hjalp. Det viste
sig, at årsagen til, at skyllevandet udeblev, var, at trykket var for svagt.
Det udeblev, fordi vandtårnet i Søllerød lå lavere end boligerne på 3.
sal i Skoleparken. Teknikerne på Rådhuset i Holte blev alarmeret, og
kraftigere pumper i Vandtårnet blev installeret. Få år senere, i 1953 blev
der installeret badekar - dvs. siddebadekar - i stedet for brusebadet. Det
skete efter et stort og stormende beboermøde på GI. Holte Kro. M an
diskuterede vildt hvilken type kar, det skulle være. Det viste sig senere,
at badekarrene allerede var indkøbt inden mødet. Formanden Erik Øigaard var ikke særlig hjemme i beboerdemokratiets vilkår.
I 1955-1956 blev Skolepark II opført på Malmbergsvej. Byggeriet be
stod af 129 kæde/rækkehuse på nordøstsiden af Malmbergsvej, tegnet af
arkitekten Palle Suenson og 36 gårdhuse på sydvestsiden af M alm bergs
vej, tegnet af arkitekt Ole Helweg. Gårdhusenes tekniske kvalitet er der
ikke noget at råbe hurra for. Det er blevet nævnt, at Ole Helweg selv har
udtalt, at husene kun skulle have stået der i 25 år. Men de står der endnu
- for nylig i renoveret stand. Palle Suensons byggeri var af anderledes
kvalitet, en fornem bebyggelse, som siden byggeriets færdiggørelse er
blevet rost og positivt omtalt bl.a. for bebyggelsens stilrene arkitektur.
Besøgende i denne bebyggelse betvivler ligefrem, at det kan være al
ment, socialt boligbyggeri. Det virker for fint på iagttagerne. Dette byg
geri er ganske som Skolepark I et godt eksempel på, hvordan 1940’ernes
og 1950’ernes gode samarbejde mellem det konservative flertal under
Erik Øigårds ledelse og oppositionen under ledelse af socialdemokraten
Erik Sørensen førte til flotte resultater, i hvert fald når det gjaldt det
alm ennyttige boligbyggeri.
I perioden 1960 til 2006 blev flere større almene boligprojekter gen

nemført med det resultat, at der i Søllerød Kommune i alt var blevet
etableret ca. 2.300 almene boliger. Det er ca. 10 % af den samlede bo
ligmasse. Et ganske pænt resultat og interessant i en konservativ styret
kommune. De almene bebyggelser efter 1956 vil blive beskrevet i Søl
lerødbogen for året 2013.
D e h u s v il d e i s ø l l e r ø d k o m m u n e

H uslejerne
fastlåses

Baggrunden for efterkrigstidens store boligbyggeri var den opståede
bolignød under krigen. Ikke blot var det næsten um uligt at finde en ny
bolig, den almindelige forarmning betød også et voksende antal hus
vilde. At være husvild betød, “at m an akut havde m istet sin bolig”, og at
hele familien i bogstavelig forstand var “sat på g a d en ” - måske fordi man
ikke havde betalt sin husleje. Kunne man så ikke selv skaffe sig tag over
hovedet, måtte kommunen træde hjælpende til efter gældende lov.
I 1939 fastlåstes huslejerne i det ældre boligbyggeri. Det betød, at
lejerne blev boende i de billige, gamle lejligheder, mens de nødstedte
mindrebemidlede og boligløse ikke kunne betale det meget begrænsede
og derfor dyre nybyggeri. M ange blev husvilde i besættelsestidens første
år. At skaffe boliger til disse medborgere var en social opgave, der påhvi
lede det kommunale socialudvalg. Det var endnu en tidsel til den stride
krigstidsbuket, som nok kunne gøre livet surt for et pligtopfyldende
sognerådsmedlem.

Husvildebarakken
ved Højbjergvej i
Øverød havde ikke
indlagt vand. Det
var de større børns
opgave at hente
vand ved vandpo
sten. I baggrunden
ses Højbjerggårds
ladebygning. Foto
fra ca. 1935. (HA)
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Barakken ved
H øjbjerggaard

Modsatte side:
Socialdemokratiets
valgavis, marts
1946. Nederst ses
fotos af de nye
husvildebarakker ved Mariehøj.
Træbarakkerne til
husvilde ved M a
riehøj - opstillet af
kommunen langt
ude på den bare
mark - trodsede
enhver beskrivelse.
De var aldeles
uegnede til menne
skeboliger, specielt
ved vintertide, og
indkøbet af dem
udløste en heftig
kritik i en socialde
mokratisk valgavis.
(HA)
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Politisk var der blæst op til strid: De borgerlige partier i Søllerød
Sogneråd bakkede op om boligejerne, mens socialdemokraterne kæm
pede for de mindrebemidledes sag. Husvildedebatterne udartede ofte til
ubehagelige skænderier mellem de borgerlige medlemmer af sognerådet
og det socialdemokratiske mindretal. De borgerlige fandt socialdemo
kraterne for krævende, mens disse hævdede, at der blev bygget for lidt,
for småt og for dårligt.
I Søllerød var man ikke helt uden erfaringer med boligbyggeri for
husvilde, idet der allerede i 1930’erne på marken øst for Højbjerggård i
Øverød var opført en træbarak med otte toværelses lejligheder hver på
ca. 50 m2 - et køkken-alrum og et soveværelse til hver familie. Der var
hverken lys eller vand indlagt i huset. Vand hentede man ved posten for
enden af huset, og var man “træ n gen de”, måtte man movere sig op for
enden af barakken, hvor der var bygget “d asser” med lokumsspand. Den
hygiejniske standard var bekymrende lav. Det gik da også galt til sidst,
da hele barakken blev befængt med væggetøj. Mens de tilkaldte “kam
m erjæ gere” bekæmpede væggelusene, blev beboerne evakueret. Kort
derefter blev barakken forståeligt nok nedrevet og erstattet med en mere
tidssvarende murstensbygning.
I sommeren 1943 pressede det nyvalgte sognerådsmedlem W erner
Rasmussen på for opførelse af flere husvildeboliger. Som pantefoged
vidste han nok, hvor skoen trykkede, og den nye sognerådsformand,
professor Andreas Schneider, var da også enig i, at “n oget m åtte d er g ø 
res!”. Efter man havde taget det nyopførte rådhus ved Kongevej i Holte i
brug i 1942, stod det gamle rådhus ved Søllerødvej delvist tomt.
Det første større husvildeprojekt udførtes derfor i 1943 i det gamle
rådhus, hvor der blev indrettet ti 2-værelses lejligheder med køkken.
Efter mandtalslisten boede der i 1946 i alt 40 personer, 17 voksne og
23 børn i det gamle rådhus. Men naboerne i det pæne villakvarter var
ikke udelt begejstrede: På Søllerød G ru n dejerforen in gs generalforsamling
i august 1945 udtalte formanden, ingeniør Orla Zehngraf, at de ubudne
gæster var til gene for Søllerødborgerne, “d er støjes og leges på Vejene,
fæ ld es Træer, og H aven h en ligg er i en svinsk Tilstand. S øllerød har få e t et
kedeligt, h a lvfa ttigt P ræ g... kunne m an ikke opføre nogle Huse til de hu svilde
på nogle m in d re g en eren d e S ted er?” En beboer i rådhuset, E dvard Hansen,
afviste kritikken og tilføjede, “v i A rbejdere v il ikke an dre til Livs, v i v il
bare have lov til at lev e u n d er tålelige Vilkår”. Rådhuset blev benyttet som
husvildebolig indtil 1951.
Boligbehovet voksede im idlertid kraftigt, og sognerådet vedtog
derfor at opføre to små træbarakker ude på marken ved M ariehøj i

Socialdem okratiets
Udgivet
af de socialdemokratiske
Foreninger i Søllerød.

Valg-Avis
S og n era ad sva lget 1040

dermed
præsenterer vi
den første af de to Valgaviser, som
Socialdemokratisk Forening for Søl
lerød Kommune har vedtaget at ud
sende i Anledning a f Sogneraadsvalget den 12. Marts 1946.
Det er Meningen med disse Valg
aviser, at de skal bringe Socialdemo
kratiets Syn paa forskellige kommu
nale Spørgsmaal frem til alle Hjem i
Søllerød Kommune, saaledes at alle
Vælgere faar Kendskab til, hvor So
cialdemokratiet staar, hvilke Maal
Partiet har sat sig, og paa hvilken
Maade Socialdemokratiet tænker sig
disse Maal naaet, h,vor Talen er om
kommunale Forhold og Problemer.
I særlige Artikler vil der blive re
degjort for Partiets Repræsentanters
Stilling til allerede foreliggende
Spørgsmaal, i andre Artikler vil man
finde Socialdemokratiets kommunale
Prograih behandlet, ligesom man vil
omtale, hvilke Personer man fra so
cialdemokratisk Side vil foreslau
indvalgt i Sogneraadet til Varetagel
se a f Søllerød Kommunes Interesser.
Det er kort sagt Meningen gennem
denne Avis at stille Problemerne
klart op, at pege paa de Muligheder,
der er for Løsning af de kommunale
Problemer, og at appellere til Væl
gerne inden for vor udstrakte Kom
munes Grænser om at samle sig om
Valg af de socialdemokratiske Kan
didater, saaledes at disse ikke blot
vil komme ind i Sogneraadet og dan
ne et Flertal, men et stort Flertal I

En upolitisk Millionærs

Hvor er Resultaterne
a f det sa a højt
priste upolitiske S ty re ?
Skal Søllerød stadig sove Tornerosesøvn?
Forud for det sidste Sogneraads paa. Det siger sig selv, at inden for
valg v ar der næsten inden Ende paa en Gruppe med saa mangeartet Sam
alle de Velsignelser, der vilde veder- mensætning og med saa vidt forskelfares Søllerød Kommunes Indbygge- I Hg* Meninger har ranu haft mest
re, saafrem t det saakaldte upolitiske ' travlt med at diskutere frem og tilSystem gennem den uafhængige I bage, og der er ingen, som tvivler
Kommunalforenings Repræsentanter paa, at det ikke har været de lave
bare fik Magien. Og de fik Magien, Toner, som har været fremherskenfor en stor Del takket være det Spek de, naar Koret har holdt Øvelse i
takel og den Uro, som havde hersket Form af Gruppemøder. Resultaterne
under det gamle Sogneraad med de blev derfor alt andet end harmoni
to stridende konservative Grupper ske, og hvis man nu skulde dømme
og Folks Mangel paa Evne til at vur efter Resultaterne, vilde der være li
dere Tingene rigtigt. Nu er Perioden
det eller intet at fælde Dom over.
slut, og der skal gøres op for de Men der er et gammelt Ord, der si
mægtige Resultater, som denne Re ger, „at Menneskene skal ikke døm
volution bragte Kommunen. Og hvad
mes for det, de gjorde, men fo r det,
blev saa Resultaterne?
de undlod at gøre“ , og det vil ogsaa
her vise sig, at der er Grund til at
dømme for det, man undlod at gøre.
Sløje R esullafer.
Vi skal nøjes med at nævne nogle
Ja , man skal have et meget stærkt enkelte af de naturlige kommunale
Mikroskop for at finde, at der skab Opgaver, som det nuværende Flertal
tes Resultater paa nogen af de na skal dømmes for at have undladt at
turlige kommunale Omraader. Facit tage op.
a f det nuværende Flertals Hersken
kan skrives med et stort Nul. Og
hvad kunde man vel vente andet af
dette Flertal, som bestaar af Folk,
der aldrig har befattet sig med kom
munalt Arbejde, og kun enkelte med
politisk Arbejde, og uden nogen som
helst Forudsætninger for at skabe
Resultater ud fra egne Erfaringer el
Boligsituationen er katastrofal i
ler Viden, men som var helt og hol Søllerød Kommune, mange Fam ilier
dent henvist til at bygge deres Ar bor i Lejligheder, som ikke fortjener
bejde paa Kommunens Tjeneste- Navn af saadanne. Mange maa flytte
mænd. Var de blanke i kommunal herfra, til Trods for at de har deres
Henseende, v ar det som sagt ikke Arbejde her i Kommunen, saaledes
bedre i politisk. Her saa man en
er flere af Kommunens Kontorperso
Reisstatsmand, enkelte, som alle denale blevet tvunget til at flytte til
r<S Dage havde bekendt sig til Ra Lyngby Kommune for at faa Tag
dikalismen, andre som vakler mel
over Hovedet, hvilket selvsagt er et
lem at skulle stemme konservativt el
ganske urimeligt Forhold. Paa det
ler Venstre, en enkelt, som hævdes
gamle Raadlius er en halv Snes F a
tidligere at være kendt for sine de
milier klumpet sammen, og det siger
mokratiske Ideer, og saa tidligere
sig selv, at de betragter sig som en
Konservative, som v ar raget i Klam
Art landsforviste uden Lejlighed til
meri med deres eget Parti. Og til
at leve et Fam ilieliv i F red og Ro,
denne Samling kom saa de vaske
som Mennesker, der baade kan og
ægte Konservative. Det er vist det,
vil betale deres Husleje, har Krav
man kan betegne som et blandet Kor,
paa, og hvis eneste Forseelse bestaar
men et blandet Kor, hvor Stemmerne
i, at de ikke har været i Stand til at
aldrig naaede at blive sammensunskaffe sig Husly andet Sleds. Det
get, saaledes at der kunde gives en
samme er Tilfældet i Kommunens
Koncert, som det v ar værd at høre
Ejendom „Trekanten“ over for det

Først er der den katastrofale Bo
lignød, som hersker her i Kommu
nen. F ra Flertallets Side har man
fuldstændigt lukket Øjnene for, at
Masser af Mennesker ikke kan skaffe
sig Tag over Hovedet eller maa flytte
fra Kommunen for at faa en Lejlig
hed, til Trods for at de i mangfoldi
ge Aar har haft deres Beskæftigelse
her. Ingen Magt paa Jorden har kun
net formaa Flertallet til at tage det
fornuftige og eneste rigtige Stand
punkt. som var ved kommunal F or
anstaltning —
nt *--------sætte Byggeri
i Gang
.....—..........
joo ------I i Lighed med, hvad vore Nabokommuner har gjort. Jo , som andet Steds
omtalt fattede man nu umiddelbart
før Valget den geniale Idé, at lade
opføre Barakker paa et afsides Sted
til de Husvilde, og derved ikke alene
sætte en Skamplet paa dem, men og
saa paa Kommunen. At saadan en
Tanke i det hele taget kan fostres, er
tilstrækkeligt til at karakterisere
Flertallets Mangel paa Evne og Ret
til at administrere Kommunens Sa
ger.

K akkelovnsrør gen n em
B ræ d d e væ g g en .
I
Forbindelse med Flertallets Bo
ligpolitik og som et Udtryk for, hvad
man mener at kunne byde husvilde
Mennesker, skal nævnes „Hønsehu
sene“ ved Mariehøj, ja vi siger ud(Forts. Side 2, Sp. 1).

Slial B o liq n o Je n a i L js l p e i v e J O plø relfen
a l en L a J e g a a r J i Form a l B a ra L Ic e r?
gamle Raadhus, her findes ligeledes
flere Fam ilier bunket sammen under
Forhold, som ikke er af den Beskaf
fenhed, der maa forlanges, for at
Mennesker kan føle sig som saadan
ne, uden at de skal føle sig som ud
stødt fra det øvrige Samfund. Det
private Byggeri er gaaet helt i Staa.
1 den åidst udsendte Statistik for
Forstadskommunerne oplyses saale
des, at der i det sidste Aar kun fuld
førtes 2 Stkr. 2-Værelsers Lejlighe
der her i Kommunen og 13 Stkr. 3Værelsers Lejligheder, medens Tal
lene fo r 4- og 5-Værelsers Lejlighe
der var henholdsvis 31 og 44. Det vil
sige, at af det ganske ringe Antal
Lejligheder, som fuldførtes, var kun
2 og højst 15 af den Størrelse, at de
kan være til Raadighed for Arbej
dere og andre mindrebemidlede, for
4- og 5-Værelsers Lejligheder er der
(Forts. Side 3, Sp. 1).

J e g lænker pa a
den Skandale det vil blive, hvis
Socialdemokraterne faar Held til
at faa Nærum Skole kasseret.
Den er jo kun et halvhundrede
Aar gammel og kan endnu bruges
ligesaa længe til Fattigfolks Børn.
Til vore Meningsfællers og Støt
ters Bøm har vi jo det fine Gym
nasium, som vi altid vil holde i
god og fin Stand.
T o B ille d e r , d e r t* le r t o r i i ( s e lv : S a lle rø d U o m in u n p ø D u s vild e a fd e lln g: *cd H fn rle lisj.

H usvildebai'akkerne ved
M ariehøj

GI. Holte. Socialdemokratiets Valg-Avis fra marts 1946 viser disse uisolerede, snedækkede husvildebarakker, som i berettiget forargelse blev
betegnet som komplet uegnede til boliger for børnefamilier. Men, skri
ver Valg-avisen: det bliver værre endnu, for kommunens arkitekter ar
bejder med planer om opførelse af en del barakker på et sted, hvor de
ikke kan komme til at g en e re andre og forstyrre idyllen. Den plan fik dog
ingen længere gang på jorden.
Belært af de dårlige erfaringer med træbarakkerne vedtog sognerå
D et “køkkenløse”
det
i august 1946 at bygge to huse på Kohavevej nr. 22 med fire husvildedobbelthus
boliger, opført i gule mursten og tækket med tegl. Lejlighederne havde
fælles entre og hver to stuer på tilsammen 29 kvm. To af lejlighederne
havde et barnekammer på syv m2, hvilket vistnok skyldtes pantefoged
W erner Rasmussen, som havde påpeget, at husvilde ofte havde børn.
M en for at det hele nu ikke skulle blive for herskabeligt, var lejlighe
derne til gengæld projekteret uden køkken. M an måtte lave mad i op
holdsstuen, og i folkemunde gik beboerne under navnet ude køkkenløse."
I 1948 boede der i de fire lejligheder på tilsammen 129 kvm: 12 voksne
og 16 børn i alt 28 personer. Den årlige husleje var 720 kr. for de små
lejligheder og 900 kr. for de store.
I 1947 vedtog sognerådets flertal opførelsen af endnu en grundmuret
H usvildeboligerne på Viaduktvej bygning indeholdende otte husvildeboliger, placeret nord for GI. Holte
i et lavere liggende område ved de såkaldte “G rønne stier". Forud for
denne vedtagelse gik en hidsig debat, hvor den iltre socialdemokrat, re
daktør H. R Andersen, skød med spredehagl: Den fjerntliggende place
ring var kun valgt for at skåne borgerskabet for synet af de husvilde. Der
var ingen vej derude, kun en sti og i øvrigt var det lavtliggende område
sumpet og ulækkert. Socialudvalgsformanden, den konservative Poul
Rosenørn, afviste kritikken: D er e r så m an ge, d er har n oget im od hu svild e
boliger, så m å m an da væ re gla d for, at v i g em m er dem væk\ - i øvrigt ville
der blive anlagt en vej, og foretagne boringer viste ingen tegn på fugtig
hed. Huset blev bygget og står der endnu på Gl. Holtevej. I 1948 var de
5 lejligheder beboet af i alt 29 personer, 16 voksne og 13 børn.
Buskehøjs
I et indlæg i Søllerød Tidende i oktober 1948 blev der rettet en skarp
k alam iteter
kritik af husvildebarakken i Buskehøjkvarteret med fire små lejligheder:
G ulvene e r hullede, og i køkkenet spiser kakerlakker og m y rer a f m aden, og
nu i efterå ret v rim ler d et m ed su ltne m us,... udendørs h a r kom m unen opført
to lokummer, d er tøm m es en g a n g om ugen, m en spandene e r f o r sm å - eller
an tallet a f beboere (19), e r f o r sto rt - f o r om lørdagen m å beboerne fin d e f r i 
plad ser langs marken. Er d et ikke k om m unens p lig t at sørge f o r at bringe disse
tin g i ord en ? Den altid trængte socialudvalgsformand Rosenørn oplyste,
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at lejlighederne var indrettet i en af de tidligere flygtningebarakker fra
K løverm ark en, og at de omtalte w.c.-er fuldt ud fulgte lovens forskrift,
nem lig et w.c. for hver 15 personer, men der er bestilt flere. Kommunen
var således altid lydhør over for rim elige klager!
I de stadige bestræbelser på at skaffe husly til de boligløse indrettede
L edige lejligheder
kommunen enkelte taglejligheder i kommunale ejendomme, hvilket
søges
socialdemokraterne hånligt betegnede som “en dråbe i h a v et”. “H vorfor
satte fler ta llet ikke et rig tig t b y ggeri i g a n g ? ”. Den pressede situation, som
Søllerød Kommune - såvel som mange andre kommuner - befandt sig i,
illustreredes i 1947 ved sognerådets bemyndigelse til med “lo v i h å n d” at
foretage tvungne boliganvisninger i privatejede bebyggelser. Dette ind
greb i ejendomsretten kunne bekymre mange husejere og rejste en hid
sig debat. Ejendomsbesiddere, som ikke ville indordne sig under lovens
krav, kunne trækkes for retten og eventuelt idømmes en større bøde.
Der kendes dog ingen eksempler herpå fra Søllerød.
I en længere årrække var boligmanglen en plage for de boligløse og
M od lysere tid er
et problem for sognerådet, men efterhånden bedredes situationen ge
nerelt. Fra slutningen af 1940’erne og fremefter opførtes omfattende
sociale og almene etageejendomme, ligesom der også kom vækst i det
private, statsstøttede parcelhusbyggeri, de såkaldte “statslånshuse”.
Dermed blev bolignøden i 1950’erne for alvor knækket.
B r æ n d s e l s s it u a t io n e n u n d e r b e s æ t t e l s e n

Bræridselsudval
g e t nedsættes

Tørveproduktionen skal øges

Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af den tyske Værnemagt, blev
vores udenrigsleverandører med et hug begrænset til Sverige, Tyskland
og de tyskbesatte lande. Herved skete en kraftig reduktion af importen
af olie, kul og koks, og det nødvendige supplerende brændsel måtte der
for skaffes ved indenrigsproduktion.
Efter henstilling fra Handelsm inisteriet nedsatte Søllerød sogneråd
allerede den 17. april 1940 et tremands brændselsudvalg, med to borger
lige og et socialdemokratisk medlem, nem lig Den konservative liste 2’s
formand N. P. Lorentzen og den konservative B. Madsen samt socialde
mokraten, handelsgartner H. P. Andersen. Ifølge ministeriets bekendt
gørelse var det udvalgets opgave at varetage kommunens brændselsfor
syning og foretage en retfærdig fordeling af de knappe ressourcer blandt
borgerne.
Brændselsudvalget, som i almindelighed traf de nødvendige beslut
ninger i enighed, kom hurtigt til den konklusion, at vi i Søllerød pri
mært måtte satse på en øget produktion af tørv fra de mange lokale

Med brændselsrationeringen under 2. Verdenskrig
fik tørvemoserne enorm
betydning for landets
brændselsforsyning. D rif
ten af de store moser med 1.
klasses tørv udviklede spe
cialiserede værktøjer, mens
moserne i Søllerød med
de ringere tørvekvaliteter - æ ltetø rv - og simplere
arbejdsmetoder kun stillede
mindre krav: æltevogn,
skovl, spade, skrubber og
tørreramm e . Med ratione
ringens ophør efter krigen
og importen af olie og kul
gik tørvemoserne hurtigt i
glemmebogen. Her en sjæl
dent velbevaret tørve- eller
tørreramme fra krigens tid.
(Rudersdal Museer)

D et e r sv æ rt at
fin d e god e tørv
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tørvemoser. Kommunen traf derfor de nødvendige aftaler med ejerne af
Vejlemosen, Bakkegårdens mose, Lisbjerggårds mose, Amosen, M aglemosen og Kratmosen og forestod derefter aktivt produktionen og for
handlingen og leverancen af tørvene til beboerne med hjælp af kommu
nens tekniske og regnskabsmæssige sagkyndige. Samtidig opfordrede
udvalget borgerne til stor sparsommelighed: Isolering af vinduer og
vægge, og kakkelovne i stedet for centralvarmeanlæg, der ikke kunne
fyre med tørv. Ved fældning i egne haver og indsamling af kvas i sko
vene kunne manglerne afhjælpes, og endelig anbefalede udvalget privat
eller forretningsmæssig tørvegravning.
Tørveproduktionen kunne slet ikke følge med efterspørgslen, og alt

Christian Nicolaisen fra
Trørød arbejder i K ratm o
sen og jævner tørvemøget
i rammen, hvor det formes
til firkantede torv og deref
ter tørres en uges tid. Foto
fra om kring 1940. (HA)

Indkøb og f o r 
b ru g a f brændsel

kunne sælges uanset kvalitet til høje priser, der tit slet ikke harmonerede
med værdien af de solgte tørv. Hvis myndighederne greb ind, truede
producenten blot med at lukke forretningen. Tørvene blev inddelt i 6
klasser efter brændværdi, og den bedste kvalitet måtte højst indeholde
25% vand og aske og den ringeste tørv op til 50% af hver. M en det
kunne forbrugerne jo ikke måle, og indimellem betalte de overpris for
tørv, som mest bestod af vand og aske og dårligt kunne brænde, kun
ose. Derfor ansatte kommunen en ingeniør til at foretage analyser af
tørvenes indhold af vand og aske. Men problemet bestod alligevel i hele
perioden.
For at få indkøbstilladelse, brændselskort, skulle man ansøge brændselsudvalget og anføre boligens størrelse, fyringsmåde, beboernes antal
og de senere års brændselsforbrug. På basis af disse oplysninger tildelte
udvalget ansøgeren et brændselskort med tilhørende brændselsmærke.
Aldersrentenydere kunne købe til lavere priser. Optændingsbrænde og
petroleum til lys og opvarmning var rationeret og kunne kun købes hos
de handlende ved aflevering af rationeringsmærker. I særlige tilfælde
kunne man opnå ekstra ration igennem ansøgning til D irektoratet f o r
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Vareforsyning. En velmeriteret søllerødborger søgte således direktora
tet om Indkøbstilladelse f o r p etroleu m til ukendt brug udelukkende i egen
virksomhed og fik tildelt i alt én liter petroleum for månederne maj og
juni 1943, jo, det var sparetider!
Tørv fylder meget, og beboere i private huse og etageejendomme
manglede tit plads til opbevaring af tørvene. Overalt ved tættere bebyg
gelser opførtes store tørveskure, så tørvene kunne komme under tag. I
etageejendommene hændte det, at tørvene opmagasineredes i folks ba
dekar - nu da man alligevel ikke kunne få sig et rigtigt bad. På initiativ
af skolelægerne vedtoges det i øvrigt at indføre obligatorisk varmt bad
hver 14. dag for skolebørnene, og de voksne kunne få bad på skolerne en
gang om ugen. Skolebetjentene arbejdede nærmest i døgndrift med at
fyre med tørv og skovle aske ud, og i vinteren 1942 overvejede sognerå
det at tildele skolebetjentene en ugentlig fridag som kompensation. Den
tanke blev dog forladt.
Brændselsmangelen i det årti - med tre strenge isvintre - bød be
folkningen på store afsavn ved boligernes opvarmning, ved madlav
ning, rengøring og personlig hygiejne, og man led under kulde, træk,
kvalmende røg fra opstillede små kvas-ovne og løbesod i skorstenene.
Det var svært at bevare det gode humør. Så uanset Brændselsudvalgets

Tørvelader ved Ny Holte Skole på Grünersvej fotograferet i forbindelse med det kom
munale bygningssyn i foråret 1943. T il højre ses et hjørne af badmintonhallen, som
nedbrændte kort efter i forbindelse med en sabotagehandling den 3. maj 1943. Tørveladerne blev fjernet om kring 1950 og genbrugt som byggemateriale. (HA)
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bestræbelser på at fremskaffe gode tørv og foretage en retfærdig for
deling af ressourcerne var udvalget ofte skydeskive for kritik både fra
borgerne, de handlende og den politiske opposition i sognerådet, anført
af Socialdemokraterne.
I et indlæg i S øllerød T idende i marts 1941 fandt læseren “B” det “u for
stå eligt., a t B ræ ndselsudvalget e r g å et uden om de lokale B rændselshandlere,
hos h vem K u n dern e p lejer at bestille deres Brændsel. Det e r egen tlig sørge
ligt, at kom m unen sa vn er deri rette Indstilling til N æ ringslivet i K om m unen ”.
H ertil svarede formanden, N. P. Lorentzen, at udvalget nu nedsatte et
fællesudvalg mellem kommunens administration og de handlende, som
skulle udarbejde retningslinier for de autoriserede handlendes mulighed
for at deltage i salget af de kommunale tørv. De autoriserede købmænd
fordelte sig i kommunen med 12 i Holte, 2 i GI. Holte og 3 købmænd i
hver af de øvrige bylav Trørød, Vedbæk, Nærum og Skodsborg.
På socialdemokratisk foranledning afholdtes i marts 1941 et ekstra
ordinært sognerådsmøde, hvor pkt. 1 omfattede “B rændselsudvalgets Dis
p osition er”. Den socialdemokratiske leder Hans Rasmussen lagde skarpt
ud: ”... M ange fa ttig e M ennesk er h a r siddet o gfrosset. F ordelingen ha r væ ret
u retfæ rd ig; en sto r D el a f den ubem idlede B efolkning kan kun købe efterh å n 
den. .. B rændselsudv a lget bør sæ lge u d a f R eservebeholdningen til ga m le P ri
s e r”. Udvalgsformanden svarede: “hr. Rasmussen taler, som den d er siger:
hellere ra m m e ved siden a f en d slet ikke at ram m e. Ikke blot ubem idlede, m en
også bem idlede ha r sa vn et Brændsel, m en Nød på Brændsel kan ikke lastes
brændselsudvalget. D er e r sørget go d t f o r R entenyderne, som h a r få e t 25 hl
Koks”. Derefter leverede han et længere defensorat for brændselsud
valgets dispositioner, hvilket imidlertid ikke lukkede munden på Hans
Rasmussen, som fortsatte: “fo rm a n d en ha r ikke efterk om m et L oven!” En
alvorlig anklage, som denne tilbageviste. Bølgerne gik højt! Socialde
mokraten Chr. Kammer Madsen endte med at stille forslag om at lade
mindrebemidlede selv grave tørv til eget brug. Et konstruktivt forslag,
som hurtigt blev vedtaget.
En aktiv kreds af tørvegravere fra midtsognet stiftede i 1941 et tørvelaug, hvis formål var at grave tørv i Kratmosen ved Trørød til medlem
mernes eget brug. Bestyrelsen talte gartner H. P. Andersen, formand,
inkassator C. K. Madsen og uddeleren fra GI. Holte Brugsforening, Ro
bert M alm berg - et godt socialdemokratisk hold.
Søllerøds landbefolkning havde i århundreder gravet tørv til eget
brug, men under besættelsen måtte produktionen øges kraftigt. I den
landsdækkende tørvegravs-raptus i 1940’erne kunne museumsinspek
tøren på Nationalmuseet derfor glæde sig over mange fine oldtidsfund,
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Tørvegravning
i Kratmosen,
Trørød 1943.
Det er arbejds
mand Hans Chr.
Christensen fra GI.
Holte / Øverød,
der er ved at skrabe
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tørrerammen, hvor
det skal ligge til
tørre en uges tid,
før rammen fjernes
og tørvene kan
stables. (HA)
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men han frygtede, at værdisager blev ødelagt under udgravningen - el
ler simpelt hen bare forsvandt! I Søllerød blev der im idlertid ikke regi
streret fund fra 1940’erne, men allerede i 1920 havde amatørarkæologen
Alfred Avnholt i Trørødgårds mose udgravet et velbevaret mandsskelet,
som nu er indkvarteret på Vedbækfundene under navnet Jacob.
Tørvene i Kratmosen var af en ringe kvalitet og skulle behandles
med stor omhu. T it deltog hele familien i processen, der ofte foregik
om aftenen, og mange af de andre gravehold stillede også op. Humøret
var højt! Blikkenslagermester Rudolf Ruff var medlem af tørvelauget,
og hans søn Otto Ruff fortæller om sine oplevelser som tørvegraver i
Kratmosen: “H ver fa m ilie havde et om råde at g ra v e i, og så lejede v i en hest
og en hestevogn a f la v et og gik i gang. Vi g ra v ed e tørvejord en op og sm ed den
op i denne h er kærre m ed æ ltestæ n ger i og kørte en ru n d e i K ohaveskoven og
æltede tørven god t igenn em . Så kørte v i den ud på marken, hældte tørven u d i
ram m en, og n å r så den v a r tør e fte r en halv tim es tid, løftede v i ram m en, og
så lå tø rv en e d er! Så skulle de ven d es nogle ga n ge, o g e fter en u ges tid kunne v i
“rø jle” dem,, altså stable dem til tø rrin g endnu en u ge”. Og så gjaldt det om
at få dem kørt hjem i en fart, inden det begyndte at regne.
Efter den årlige generalforsam ling på Nærum Hotel i november for
nøjede medlemmerne sig ved et festligt kaffebord. Kaffen var brygget
på rig tig e erstatnings-kaffebønner og lagkagen pyntet med flødeskum af

pisket mælk og mager fløde, som kun blev til skum ved tilsætning af de
fra Tyskland importerede dyre gulddråber. Det lignede flødeskum, men
havde en grim smag! M en uanset hvad, folk strømmede til, for der var
jo også musik og dans.
I løbet af 1941 nåede medlemstallet op på 100 personer og i 1942
i alt 189. Tørveproduktionen var i årene 1941 og 1942 godt 400 tons
årligt, i de to følgende år omkring 300 tons og i 1946 kun ca. 100 tons.
Derefter faldt produktionen yderligere, og i 1952 besluttede man på en
generalforsamling at nedlægge foreningen og skænke dens kapital til
velgørende formål.
Livet i brændselsudvalget var ingen dans på roser: I februarmødet
Balladen i
B rændselsudval- i 1942 kunne udvalgsmedlemmet dr. tech. B. Madsen konstatere, at
g e t fo rtsæ tter
regnskabet for 1941 for tre af moserne udviste et driftsunderskud på i
alt 100.000 kr., hvilket skyldtes ukyndig ledelse - ikke mindst fra kom
muneingeniørens side! Lettere fortørnet henviste N. P. Lorentzen som
vanligt til de komplicerede forhold i nutidens tørvehandel. Efter mange
knubbede ord enedes man dog om at prøve at undgå en gentagelse af
denne kalamitet i den kommende fyringssæson. I januar 1943 bebrej
dede socialdemokraterne udvalget, at det ikke havde sørget for at sikre
en tilstrækkelig brændselsreserve, men udvalget forsvarede sig med, at
kvaliteten af de leverede tørv havde været for ringe. Stillet over for en
kritik af de dårligst stilledes situation indrømmede sognerådet dog, at den
var slet - og bevilgede 10.000 kr. til alders -o g invaliderentemodtagere.
Der var også problemer med brændselshandlerne: det kommunale salg
af brændsel var i 1944 blev overdraget til de handlende, som im idler
tid ikke magtede opgaven! Borgenes klager over manglende leverancer,
ringe kvalitet og høje priser haglede nu ned over både de handlende og
kommunen. Løsningen blev så, at kommunen igen måtte overtage ind
køb og videresalg af tørv.
I februar 1945 fremsatte Arbejdernes Fællesorganisation en reso
Socialdem okra
tern e ø ger presset lution til sognerådet, hvori man udtalte “sin k raftigste P rotest m od den
a f S ogn erådet fø r te Brændselspolitik, som har f ø r t til en øjeblikkelig K ata
strofe f o r B eboerne og kræver.; a t d er om gående træ ffes F oranstaltninger til,
at B eboernes B ræ ndselsforbrug sikres til den kom m ende V i n t e r Det udløste
endnu en ophedet debat i sognerådet. Formanden for Brændselsudval
get siden 1943, den konservative murermester Bendix Petersen, lagde
skylden for de svigtende leverancer på de handlende. Socialdemokraten
W erner Rasmussen foreslog, at man lukkede skolerne en tid, og at “det
d erv ed sparede Brændsel o v ergives til H jem m ene, h v o r m an 7iu sid d er og f r y 
ser". Den ide blev dog skudt ned af skolekommissionen “a f H ensyn til de
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1.100 B øm , som så ville sidde alen e derh jem m e og fry se , m en s F orældrene v a r
på Arbejde." W erner Rasmussen påpegede ufortrødent kommunens pligt
til at skaffe det nødvendige brændsel, og det blev omsider vedtaget at
pålægge Brændselsudvalget denne opgave for det kommende år. Det er
forståeligt, hvis formanden af og til følte, at socialdemokraterne sankede
gloende tørv på hans hoved.
Allerede i marts måned 1945 udsendte Brændselsudvalget til sam tli
K om m unale tørv
til Søllerød K om  ge husstande et bestillingskort på tørv for den kommende fyringssæson
1945/46 leveret af kommunen. Bestillingen var bindende, og tørvene
m un es beboere
skulle betales før leveringen. Kortet var vedlagt en omfattende orien
tering om Brændselsudvalgets vilkår for salg af tørv og formbrændsel.
Priseii f o r T ørv a f K lasse IIB m ed et sam let Vand- og Askeindhold på højst 45
% v a r 62,- kr. pr. ton lev er et tilkørt og afbåret.
Over 1.000 husstande bestilte tilsammen mere end 3.500 tons tørv
hos kommunen. Optændingsbrænde kunne købes for 4,- kr. pr. sæk (1
hl).
E fterkrigstiden
M an nærmede sig efterhånden normale tilstande, og i marts 1946
vedtog sognerådet at nedskære det kommunale tørveindkøb for 1947
med 50%, at nedlægge tørveoplagene i Nærum og nedrive tørveladerne.
Redaktør H. P. Andersen, socialdemokraten, som altid drog omsorg for
de svagt stillede, tiltrådte denne disposition under forudsætning af, “at
d er a lligev el kan skabes M ulighed for, at d er kan ske T ørvesa lg i N ærum i
Sække, således a t ikke B eboerne f r a hele K om m unen skal g å til G riin ersvej [i
Holte] f o r at købe en Sæk T ørv”. Forsyningssituationen ændredes lang
somt til det bedre. Først i marts 1950 kunne Brændselsudvalget træffe
sine sidste dispositioner: “R estbeholdningen a f tø rv ven tes a fta get a f sko
lerne, d er a verteres kakkelovnsbrænde til sa lg og restbeholdningen a f f o r m 
brændsel regn es a fta get a f kom m unens in stitu tion er”. Herefter blev udvalget
nedlagt, og endelig kom man ud af det mest kriseramte årti i 1900-tallet.
K o l o n ih a v e r n e

I slutningen af 1500-tallet var der haver uden for Københavns vold,
hvor borgerne dyrkede nytteplanter. Området måtte ikke bebygges. Det
skulle være frit skudfelt fra voldene. Haverne forsvandt, da Christian IV
i 1606 anlagde ’’lysthuset” Rosenborg samme sted. M ere langtidsholdbare var de haver, der efter forslag fra justitsråd W. Otte blev anlagt ved
Hjelm ved Åbenrå i Sønderjylland i 1821. Den havekoloni regnes blandt
verdens ældste og er i dag fredet.
Kolonihaver var oprindelig beregnet for små håndværkere og arbej
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Indgangspartiet
ved Vedbæk Have
forening. Foto ca.
1950 (HA)

dere, som ved dyrkning af kartofler og grøntsager skabte et supplement
til familiens daglige kost. Samtidig ønskede man at styrke ædruelig
heden ved at beskæftige familiefædrene i fritiden og dermed begrænse
krogangen. At haverne spillede en vigtig rolle for den almindelige fami
lies hverdag, kan bl.a. læses i den første udgave af “Lommebog for A r
bejdere 1914 ”. Heri er der i et særligt afsnit om “M aal i M ark og H aver”
givet anvisninger på afstand mellem kartoffelrækker og rødbederækker
samt på den indbyrdes afstand mellem henholdsvis kartofler, rødbeder,
kål, porrer, selleri osv.
En socialdem o
I Søllerød Kommune førte vareknapheden i forbindelse med den
krat fo reslå r jo r d tyske besættelse af Danmark til, at sognerådet allerede i april 1940,
til selvdyrkede
efter forslag fra socialdemokraten Chr.K. Madsen, stillede uudnyttet
grø n tsa ger
jord i forbindelse med kommunens anlæg til rådighed for de familier,
der ønskede at supplere husholdningen med selvdyrkede grøntsager, og
som ikke havde mulighed for havebrug. Det førte til anlæg af den før
ste egentlige havekoloni i kommunen: “Solpletten” på Havarthigårdens
jorder, der grænsede op til Rygård på nordsiden af Øverødvej. Arbejdet
blev igangsat i 1940 af den meget aktive socialdemokrat i Holte, for
eningsformand O.H.Olsen i samarbejde med postbud Nielsen og blik
kenslager Rasmussen.
Vedbæk H avefor
Senere i 1940'erne blev Vedbæk Haveforening etableret. Ifølge have
en in g
foreningsformand Per Ysbæk-Nielsen skulle man for at få en kolonihave
dengang have en anbefaler blandt foreningens medlemmer. For Ysbæks
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vedkommende var det Charles Hansen. Endvidere skulle man stille med
15 kr. plus 3 bajere, én til henholdsvis haveforeningsformanden, anbe
faleren og ansøgeren. Fra 1943 til 47 var Vedbæk Haveforening placeret
ved Vedbæk Stadion. Senere flyttede den mod vest i Maglemosen, og
siden 1976 har den ligget i Skyttehaven.
Initiativtager til oprettelsen af kolonihaveforeningen i Nærum var
socialdemokraten Kjeld Lund. Han var medindbyder til et offentligt
møde på Nærum Hotel den 17. juni 1946 om oprettelse af kolonihaver
i Nærum. Ved dette møde blev kolonihaveforeningen stiftet med Kjeld
Lund som formand. Foreningens første opgave var at skaffe jord.
I påsken 1948 sammenkaldte sognerådsformand Andreas Schneider
og et udvalg under sognerådet til et møde med kolonihaveforeningen
ved markvejen til Wesselsminde (i dag ved hjørnet af Nærumsgårdsvej
og Hegnsvej). Udvalget foreslog at udlægge det dengang ikke afvandede
markområde nord for Wesselsminde til kolonihaver. Forud for mødet
havde sognerådet allerede bedt den senere internationalt kendte havear-

De runde haver

Nærum Andelsbageri på hjørnet
af hovedgaden og
Lindeallé. Luftfoto
fra storhedstiden
om kring 1940.
(HA)

kitekt, professor C.Th. Sorensen om et projekt til haver.
Resultatet heraf blev indretningen af Haveforeningen for Nærum
og Omegn, anlagt med ”De runde haver”. Det skete på et areal, der
tidligere havde tilhørt Wesselsminde. Havearkitekten skrev senere om
ideen bag projektet: “A iralet e r ret kuperet. J e g kan ikke g iv e en logisk f o r 
k laring på, at j e g kom til netop den fo rm , m en j e g tror, j e g så tre væ rd ier i den.
For d et fø r s te d et æstetiske, d er m åtte væ re eller kunne komme noget sm ukt ud
a f denne en sartede fo r m fo rd elt o v er arealet. For d et ajjdet - og sæ rligt - noget
m enneskeligt, en væ rdi i dette, at h v er fa m ilie v a r sig selv, ikke skulle dele hæk
o sv ... For d et tredje m åtte det væ re h erligt f o r børn a t lege i disse sn a rt sm alle
og sn a rt brede græ sga n ge og rum". Haveforeningen fik senere mulighed
for at få et klubhus, idet man i 1953 fik foræret et ældre hus på Nærumgårdsvej, der tidligere havde været beboet af en vejmand. Et firma fik
opgaven at rulle nyerhvervelsen ned til havekolonien tæt ved, hvor det
endnu i dag fungerer som klubhus.
N æ ru m A n d e ls b a g e ri

Siden Andelsbageriets beskedne begyndelse i 1907 havde det tyve år
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senere udviklet sig til en veldrevet virksomhed og i kraft af sin store val
semølle en af Nordsjællands største brødproducenter. Med sine 35 an
satte, 11 brødvogne og en stor omsætning var andelsbageriet målt med
datidens målestok absolut en forretning i den tungere vægtklasse. Kort
sagt et yderst succesfuldt socialdemokratisk projekt. M en i 1934 blev
bageriet ramt af en katastrofal brand, der lagde det meste af bageriet og
den tilhørende mølle i ruiner. Bygningerne blev ret hurtigt genopført
og taget i brug, men nu med den ændring, at valsemøllen blev nedlagt.
Den stadig stående fabriksbygning blev udlejet til systue for en skjorte
fabrik. Senere indrettedes endvidere lokaler til en mindre maskinfabrik
og en el-installatør.
Andelsbageriet klarede sig ganske godt igennem 1940’erne uanset
kriser og brødrationeringer. Særlig kendt blev bageriet under Folke
strejken i 1944, hvor det lykkedes bageri ledelsen at rekvirere ambulan
cer til at sikre brødforsyningen. Således kunne mange opleve lange køer
foran bageriet af brødhungrende københavnere i sommeren 1944. Ved
bageriets 40-års jubilæum i 1947 hyldede Søllerød T idende jubilaren for
dens betydelige virksomhed med en omsætning, der oversteg den halve
million og fremhævede netop den fremsynede ledelse under besættelsen
og Folkestrejken.
Arene omkring 1950 var gode tider for Andelsbageriet, som havde et
stigende salg via de fem Brugsforeninger i kommunen, samt et udsalg i
GI. Holte og endelig brødkuskenes salg til private kunder både i kom
munen og nabokommunerne.
B r u g s f o r e n in g e r n e

De fem brugsforeninger i Søllerød Kommune var solide grundpiller i
den lokale socialdemokratiske bevægelse, og igennem et nært samar
bejde realiserede brugsforeningerne partiets kooperative tanker. M ed
lemmerne udgjorde en fast og stabil kundekreds, som sikrede en god
trivsel i perioden fra o. 1920 til 1950 uanset krig og besættelse, kri
ser og arbejdsløshed. Det gjaldt både de tidligst etablerede foreninger i
Skodsborg og N y Holte og de tre senere i Nærum, GI. Holte og Trørød.
Foreningerne stod sammen, og de virkede under fælles vilkår. Det for
hold ændrede sig først senere, da de nye mere liberale tider bankede på
butiksdørene i 1960’erne.
Skodsborg b ru gs
Skodsborg Brugsforening var stiftet allerede i 1905 og havde til
fo r en in g
huse i den 3 etager høje bygning ved Strandvejen overfor Skodsborgvej, som blev opført til Brugsen i 1910. Brugsen i Skodsborg havde i
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Portør Magnus Nissen var
en kraftfuld repræsentant
for de lokale DSB-arbejdere. Han var medlem af
bestyrelsen af Skodsborg
Brugsforening fra starten i
1905 og formand i perioden
1912 - 1932. De skodsborgske arbejdere spillede en væ
sentlig rolle for samarbejdet
i Storkøbenhavn, og Nissen
var også medlem af besty
relsen for ”De Samvirkende
Brugsforeninger” fra 1917
- 1932. (HA)

Ny Holte B ru gs
fo r en in g

kraft af Skodsborgs store arbejderbefolkning fra Hattefabrikken en god
omsætning og en solid, fast kundekreds, der også omfattede de mange
portører ansat ved den travle station i Skodsborg. Det er værd at erindre,
at Skodsborg allerede fra begyndelsen af 1900-tallet og mere end tredive
år frem havde et godt ry i hovedstadens B rugsverden , hvor Skodsborgportørerne blandt andet via foreningens formand, portør M agnus N is
sen, havde spillet en aktiv rolle, selv om Skodsborg lå lidt langt ude på
landet.
Holtebrugsen ved Øverødvej blev grundlagt i 1915 og blev udvidet
i takt med Holtes hastige byudvikling i 1920’erne. Brugsforeningstan
ken var slået an blandt Holtes mange husstande tilhørende arbejder- og
håndværkerstanden, og foreningens medlemstal steg støt. I 1930 indret
tedes 1. salen til beboelse, og i 1935 blev der installeret centralvarme i
huset.
I sommeren 1940 fejrede Brugsen i Holte sit 25-års jubilæum med
guirlander og vejende faner som udsmykning af butiksfacaden. Dagen
forløb ifølge lokalpressen godt med mange besøg af husets faste kun
der Det fremgår endvidere af en annonce i Søllerød Tidende, at Brugs
foreningen den 2. april 1941 kl. 19,30 indbød sine kunder til en gratis
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Ved Ny Holte
Brugs 25-års jubi
læum i 1940 mødte
tidligere bestyrel
sesmedlemmer op
i samlet flok. Den
røde bygning på
hjørnet af Søengen
og Øverødvej var
festligt udsmyk
ket med flag og
løvranker. Yderst
til venstre står
socialdemokraten
Erik Sørensen, som
i 1946 blev medlem
af sognerådet,
senere kommunal
bestyrelsen. (HA)

N ærum og O m 
egn s B ru gsfor
en in g)
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sammenkomst på H otel Ny Holte med film og foredrag om F.D.B.s vask
og vaskemidler. Efter filmen blev der serveret “kaffe og kage til voksne og
sodavand og balloner til børnene". Et lidt overraskende optimistisk livstegn
fra handelslivet her lige knapt et år efter den tyske besættelse den 9.
april 1940.
Brugsen i Nærum blev åbnet i 1919 i købmand Engeisens forret
ningsejendom på hjørnet af Hartmanns Plads og Nærum Hovedgade.
Engelsen var en af pionérne i den socialdemokratiske bevægelses tid
ligste år i slutningen af 1800-tallet. Brugsen i Nærum fik hurtigt et
stor kundegrundlag i arbejderbyen Nærum, hvor mange af arbejderne
på Rådvad og Skodsborg Hattefabrik boede. Det betød, at lokalerne i
Engeisens hus snart blev for trange, og i 1933 flyttede man over i en
nyopført ejendom på hjørnet af Linde Allé og Nærum Hovedgade (nr.
54) ved siden af Andelsbageriet. M an lagde stort ud i den moderne for
retningsejendom med hele tre afdelinger for henholdsvis Kolonial, Viktualie og M anufaktur, og Brugsen i Nærum udviklede sig i 1930’erne til
den største af egnens fem brugsforeninger.
Besættelsestiden 1940-1945 og årene derefter med rationeringer af
fødevarer og brændsel og store varemangler resulterede naturligt nok i
begrænsning af omsætningen og dermed følgende lavere fortjeneste. I
begyndelsen af 1950’erne forbedredes Brugsens situation dog i nogle år,
men snart blev forretningen ramt af nye trusler. Op imod 1960 udviklede
butiksområdet om kring Nærum Vænge Torv sig til en konkurrent, hvor
ekspansionen inden for handelen med daglige forbrugsvarer ændrede

Interiør, Nærum
Brugs, 1937.1
modsætning til de
øvrige fire ’’fast
boende” Brugser
i kommunen fik
Nærum Brugs
tre forskellige
adresser. Første
husly fandt den hos
købmand Engelsen
på hjørnet af Næ
rum Hovedgade og
H artmanns Plads,
hvor foreningen
lejede to små
værelser, som blev
indrettet til forretningsbrug. Be
skedent og billigt,
men stabilt. I 1934
havde foreningen
økonomisk styrke
til at flytte til
større lokaler i den
moderne ejendom
på Nærum Hoved
gade nr. 54. Der
var indrettet tre
afdelinger: manu
faktur, viktualie og
kolonial, som ses
her. (HA)

GI. Holte B ru gs
fo r en in g

Trørød og O m 
egn s B ru gsfor
en in g
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købsvanerne hos kunderne i Nærum. Denne udvikling var ensbetyden
de med en kraftig udfordring for såvel bestyrelsen som butikspersonalet
i Nærum Brugsforening. M an renoverede forretningen, rationaliserede
driften og appellerede til kundernes trofasthed, hvilket alt sammen hjalp
for en tid. M en på længere sigt var situationen uholdbar.
Brugsuddeleren Robert M alm berg udøvede sin fortjenstfulde indsats
i GI. Holte Brugs i den lange periode fra 1920 til sin død i 1948. M alm bergs uegennyttige indsats for de dårligst stillede i GI. Holte førte til, at
man ved opførelsen af det sociale boligbyggeri Skoleparken netop i 1948
valgte at opkalde vejen gennem bebyggelsen efter den populære brugs
uddeler, Malmbergsvej. Efter Robert M almbergs død videreførte hans
initiativrige søn, Poul M alm berg forretningen på Øverødvej over for
GI. Holtegård. Han havde siden 1935 bestyret HB-brugsen i Kastrup, så
det var en erfaren kaptajn, der overtog roret. Forretningsarealet blev nu
udvidet og husets facade moderniseret. T il stor glæde for kunderne blev
der også oprettet et postindleveringssted i Brugsens lokaler.
I oktober 1923 stiftedes Trørød og O m egns B ru gsforen in g som kom
munens femte og sidste brugsforening. Den fik lokaler i den gamle køb
mandsgård i Trørød bys østlige udkant, Trørødvej nr. 54. Brugsuddeler
i Trørød Chr. Bannø Pedersen var i øvrigt også politisk engageret og var i
to år, 1937-1939, medlem af Søllerød Sogneråd. Brugsen i Trørød levede
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Brugsuddeler Poul
Malmberg, anden
generation af fa
milien Malmberg,
ses her ved disken i
GI. Holte Brugs o.
1950. Han løftede
dygtigt arven som
bestyrer efter sin
far, Robert M alm 
berg. (HA)
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i hård konkurrence med den lille bys tre andre købmænd, men klarede
sig igennem bl.a. ved at være andet og mere end blot en ren og skær
købmandsforretning. I 1930’erne arrangerede Trørød Brugs sammen
med Malmbergs brugsforening i GI. Holte festlige sammenkomster for
medlemmerne på GI. Holte Hotel med taler, kaffeborde, filmforvisnin
ger og dans.
I 1935 blev Brugsen i Trørød fuldstændig ombygget med assistance
fra F.D.B.s arkitektkontor. I forbindelsen med ombygningen og udvi
delsen blev forretningen udstyret med en afdeling for kød, viktualier og
slagterivarer. Besættelsestiden og de første år derefter var derimod svæ
re tider for Brugsen i Trørød. Krisen inden for dagligvarebutikkerne
delte den dog med de fleste erhvervsdrivende med tidens rationeringer
og varemangel. M en i 1950’erne gik det atter fremad, og Brugsen i Trø
rød er reelt set den eneste af egnens oprindelige fem brugsforeninger,
der stadig eksisterer, dog i helt nye lokaler ved Trørød Torv efter ned
rivning af den gamle købmandsgård i 1969.
Brugsforeningerne havde en støt fremgang i 1900’erne og 1930’erne,
og i lighed med de øvrige handlende fik de også mulighed for udvidelser
af virksomheden. De mærkede naturligvis krisen i 1930’erne; men helt
besværligt blev det først under besættelsen med varemangel og ratio
neringer. Det var absolut en fordel for brugsforeningerne, at medlem-

Trørød & Omegns
Brugsforening lå
ved Trørødvej i
den østlige udkant
af Trørød Torv. I
1923 blev forenin
gens lokaler indret
tet i købmandshuset Trørødvej 54,
og i 1935 fik den
tilføjet en sidefløj
med en afdeling
for kød, viktualier
og slagterivarer. På
grund af befolk
ningstilvæksten
blev bygningen
nedrevet i 1969, og
Brugsen flyttede til
større lokaler i det
netop opførte T rørødcenter. Fra 1991
indgik foreningen i
den landsdækkende
kæde med større
brugser kaldet

S uperB rugsen. Foto
fra 1939 . (FIA)

merne betalte kontant, så havde de midlerne til at købe ind for hos leverandørerne. Salget af rationerede varer gik normalt gnidningsfrit, men
ved fordelingen af de eftertragtede, urationerede tobaksvarer, havde de
fa ste k under forret. M en hvor fa s t skulle man være? Og kunne man nu
være sikker på, at ingen blev snydt? Ved ju le tid kunne husmødrenes ner
ver også godt komme lidt på højkant: fik man nu en god flæskesteg og
noget juleknas? Det gjorde de fa ste som regel. Få år efter besættelsen
kunne man få de ønskede herligheder, selv om man kun var løs. Det gik
mod lysere tider.
A r b e jd e r n e s S a m a r it e r F o r b u n d

1907 stiftedes A rbejdernes S a m a riter F orening, ASF i København. For
eningens sigte var en forbedring af arbejdernes sikkerhed i en tid med
en industriel udvikling, hvor arbejdsgiverne mere tænkte på egen pro
fit end på de ansattes sikkerhed. ASF var fra starten et socialdemokra
tisk projekt, og det var en betingelse for optagelse som medlem, at man
var medlem af Socialdemokratiet. Bestyrelsen, der ud over formanden
Frederik H agerigaard bestod af 6 arbejdere, gik straks i gang med at få
oprettet ASF-afdelinger i hele landet. I 1932 var der oprettet så mange
lokalafdelinger, at foreningen nu stiftede et forbund.
Den 3. august 1938 fortæller Søllerød Tidende, at A rbejdernes Sa-
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Ved A SF ’s 50 års jubilæum
i 1957 fastslog form an
den for De Samvirkende
Fagforbund, Eiler Jensen,
A SF ’s betydning for den
nye lov om arbejderbeskyt
telse. Loven indeholdt
bestemmelse om, at “d e r bør

v a r e uddan nede sa m a riter
på e n h v er arbejdsplads , som
besk æ ftiger 20 a rb ejd ere og
d erover". Tegning fra LO bladet. (HA)

Søllerødafdeling en stiftes
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m a riter F orbund holder
øvelse ved “Nærum
Andelsbageri” og sam
tidigt afholdes et an
det arrangement, hvor
dr. Bojsen M oller de
/ ^ ¡ p \ EN ARBEJDERSAMARIT
monstrerer “kunstigt
M
l PÅ HVER ENESTE
ån dedræ t”. I Skodsborg
ARBEJDSPLADS
fremviser Falcks Red
ningskorps
forskel
ligt redningsmateriel, og senere omtaler avisen en samariterøvelse, der
drejede sig om en “kedeleksplosioti” på Andelsbageriet i Nærum. Fler de
monstrerede Samariterne “særdeles tro væ rd igt”, hvorledes “o fren e” bedst
behandledes. I fortsættelse heraf indbød Samariterne i november til et
kursus i “Førstehjælp” ved ulykkestilfælde ledet af dr. Askgaard. Disse
initiativer skabte stor stemning for oprettelse af en lokalafdeling af Samariterforbundet.
Afdelingens oprettelse blev enstemmigt vedtaget ved et møde på
Nærum Flotel fredag den 17. februar 1939. Alle formalier blev ordnet
på stiftelsesmødet, og som formand valgtes Einar Larsen. Kontingentet
blev ansat til 35 øre om måneden pr. medlem. Forbundsformanden, A.
V. Beck, bød foreningen velkommen i forbundet og gav gode råd om,
hvorledes bestyrelsen skulle lede foreningen og gardere sig mod “m od
stand u d efra ”. Formentlig hentydede han hermed til Røde Kors, som
også drev et Samariterkorps og ofte opfattede ASF som en socialdemo
kratisk konkurrent.
Formålet var at give undervisning i Førstehjælp ved ulykkestilfælde

Trætte samariter efter en øvelse i Nærum. Foto ca. 1940. (HA)

F oreningens
fo r m å l

Praktiske øvelser
i marken

og arrangere studiekredse, som kunne give en teoretisk orientering om
forebyggelse og helbredelse af forskellige sygdomme.
Sognerådet bevilgede et tilskud på 125 kr. til indkøb af forbindinger
og andre materialer. Direktør Bjarne Senn på Skodsborg Hattefabrik
havde stor forståelse for foreningens indsats for sikkerheden på fabrik
ken. Det afspejlede sig i økonomiske tilskud, udlån af lokaler til møder
og depot af foreningens forskellige materialer. M ange ”ASF-ere var an
sat på Hattefabrikken”.
For at samariterne kunne vedligeholde og udvikle deres viden, blev
der jæ vnligt afholdt øvelser. Foreningen arrangerede således i 1940 11en
ulykke” på Nærumbanen, hvor en motorvogn var afsporet på drejeski
ven ved endestationen i Nærum. Samariterne klarede oprydningen ved
fælles hjælp fra samariter fra Gentofte og Hørsholm, som var mødt op
sammen med deres sminkører. I alt deltog 50 samariter i øvelsen sam
men med to læger, to overassistenter fra Falck med ambulance, hvortil
kom om kring 125 nysgerrige, medievende tilskuere.
Ved en øvelse var det ikke nok for samariten bare at få stukket en
seddel ud, der fortalte, hvad "ofret” fejlede. M an skulle kunne se det!
Sm inkning af ofre var derfor en specialitet, for det tog tid at få ofret
til at tage sig “r ig tig ilde ud". Foreningen havde nogle gode sminkører,
som med deres mesterværker var til stor hjælp ved øvelserne både for
instruktoren og samariterne.
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I 1940’erne var antallet af badegæster stigende på stranden i Skods
S tra n d va gtern e i borg, og en del af dem fik større eller mindre skader, der krævede Før
stehjælp af en samariter. Foreningen fik derfor sognerådets tilladelse
Skodsborg
til at etablere en søndagsvagt. N år badesæsonen begyndte, samledes
en gruppe samariter og rensede stranden for affald og glasskår. Når så
det blev godt badevejr, stillede der to samariter hver søndag fra kl. ca.
10 - 16, og somme tider længere. Nogle skader kunne klares på stedet
af samariterne, mens andre tilskadekomne måtte henvises til læge eller
hospital. Skaderne blev behandlet i et lille telt på stranden, da en ansøg
ning til kommunen og amtet om at få en lille træhytte blev afslået.
Sidenhen steg antallet af samaritervagter markant, både på landsplan
og lokalt. Samariterne her fra kommunen mødte hyppigt op på Rundforbi Stadion, Dyrehavsbakken, cirkus og ved det populære cykelløb
“S orgen friløb et” - en af sa m aritern es store dage. Vejene var jo dengang
ofte belagt med flintesten, og når en cykelrytter væltede, blev såret tit
fyldt med flint og skulle renses, og måske plastres til. Men det største
problem var, at rytterne skulle hurtigt af sted igen, så det blev ofte til
et sjusket hastearbejde. En af vagterne på Rundforbi fandt stævnerne
meget lærerige, da d er forek om m er m a n ge forsk ellige idrætsskader... m en det
e r her, en S am arit virk elig k om m er på en p rø v e.”
I 1946 nedsatte Arbejdernes S am a riter F orbund i Søllerød et såkaldt
“S en geu d va lg”. Det skulle udlåne uvan d resen ge” til enligtstillede mødre
S engeudlån til
eller til familier, hvor husfaderen var arbejdsløs, og man havde svært ved
småkårsfolk
at skaffe det fornødne udstyr, når der kom “sm åfolk” til huse. Sengeud
valget kunne også udlåne madrasser og sengetøj samt børnetøj og bleer.
Lånerne skulle først udfylde et ansøgningsskema med personlige data,
arbejdssituation og økonomi samt antallet af ukonfirmerede hjemme
værende børn. Ansøgningen skulle helst anbefales af tillidsmanden på
arbejdspladsen, lægen eller jordemoderen. Udlånet gjaldt barnets første
seks måneder, men kunne dog forlænges. M eget materiel blev anskaffet
af udvalget trods tøjrationeringen, men derudover a rved e man en hel del
og modtog også kærkomne gaver fra nær og fjern - både fra Sverige og
endog fra det forjættede land, USA.
Det var især nogle kvindelige “arbejdsbier fra Skodsborg Hattefabrik,
“A rbejdsbierne
Dora, Else og R igm or”, som varetog kontakten med hjemmene. De på
f r a Skodsborg
stod, at de ikke havde nogen leder, “fo rd i arbejdet skulle bare g ø r es...”.
H attefabrik”
Pigerne syede og syede om, vaskede og reparerede - og så var der heldig
vis også nogle gode håndværkere til at reparere sengene. M an dispone
rede almindeligvis over 4-6 senge. I 1949 havde man 6 senge, der i løbet
af året var udlånt 1200 dage. I 1950 vedtog udvalget, at alle afleverede
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A SF ’s udstillingsmontre fra M id
delfart afdelingen,
som også udlånte
senge, håndklæ
der og babytøj til
mindrebemidlede fam ilier under
anden verdenskrig
og tiden derefter.
Foto fra 1940’erne.
(HA)

Beredskabs-skab
udført ¡1940 af
elektriker Aage
Hansen, Nærum
(Højde: 41 cm.
Bredde: 26 cm.
Dybde: 23,4 cm)
M rk. ASF. Søllerød
afd. Skabet har
3 drejeskuffer, 1
skydeskuffe og
diverse hylder med
førstehjælpsartikler: Gazebind,
jodpinde, sygevat
m.m. I brug indtil
o. 1950 ved større
stævner. Skabet
blev foræret til
Søllerød Museum
om kring 1990.
(Rudersdal Museer)
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senge skulle afvaskes og males, inden de gik videre i fødekæden. Ledige
senge og andet materiel havde depot i Hattefabrikken.
En repræsentant for udvalget var medlem af ASFs bestyrelse og af
lagde altid beretning for bestyrelsen. Det hele gik stort set fint, og med
arbejderne fik ros, men ind imellem kunne der være problemer: Lånerne
afleverede ikke altid sengene til tiden - eller overhovedet ikke! Så måtte
man ud på sengejagt, men måske var familien flyttet? eller også var ko
nen allerede på vej med næste barn, så sengen måtte blive stående. En
enkelt seng var endt som pindebrænde i spareovnen!
Efterhånden som restriktionerne afvikledes, og velstanden steg,
svandt behovet for dette udlån af senge og babyudstyr, og i begyndelsen
af 1960’erne enedes bestyrelsen derfor om at indstille denne vigtige so
ciale hjælpeforanstaltning. Tiden var løbet fra den.
A r b e jd e r n e s r a d io k l u b

Telegrafen og telefonen havde Søllerødborgerne som alle danskere væn
net sig til igennem årtier, og i begyndelsen af 1900-tallet lå der ikke
mindre end tre telegrafstationer og fem telefoncentraler i Søllerød
Kommune. Dertil kom så den ledningsfrie æterbårne radio som resultat
af en kolossal teknologisk udvikling, der skabte nye muligheder for hur
tig langtrækkende kommunikation.

A rbejdernes
Radioklub f o r
S øllerød K om 
m un e

H vorfor lytter
fo ren in g er?

I Danmark monteredes der i 1920’erne radiosendestationer af både
civil og m ilitæ r karakter, og i takt hermed opstod en kreds af entusiasti
ske radioamatører, som nøje fulgte udsendelserne på deres egne impor
terede eller selvkonstruerede apparater. De kunne også selv sende radio
programmer i mindre målestok ved at leje sendetid hos Lyngby Radio
for 60 kr. i timen. I 1926 etablerede Regeringen im idlertid Statsradiofo
nien, som med Radiorådet som ansvarshavede fik eneret på udsendelse af
landsdækkende programmer. I Radiorådet var radiolytterforeningerne
også repræsenterede, blandt andre “Dansk A rbejderradio F orbund”.
Foreningen blev stiftet af lokale radioentusiaster på en generalfor
sam ling afholdt den 29. marts 1927 på Nærum Hotel. M an tilsluttede
sig straks A rbejdernes Fællesorganisation for Søllerød kommune, og fyr
bøder Knud Andersen, Skodsborg blev valgt til formand. Det tog ikke
lang tid for Radioklubbens bestyrelse at etablere en effektiv ledelse, ud
forme et arbejdsprogram og realisere nogle af deres spændende visioner.
Som aktive medlemmer optog foreningen radiolyttere, der stod tilslut
tet en faglig eller politisk arbejderorganisation og betalte lytterafgift.
De mange radioentusiaster fandt sammen og stiftede lytterforenin
ger, også kaldet radioklubber, for at kunne bikse med deres apparater,
drøfte aktuelle problemer med ligesindede og lytte til radioudsendel
ser med underholdning og oplysning. Men radioen kunne også udsende
agitation og skabe polemik, hvilket tit skete, især imellem “De borgerlige
ly tterfo ren in g er”, ‘A rbejderlyttern e” og “K ristelig L ytterforen in g”, De delte
sig efter anskuelser i kampen om adgang til mikrofonen, et magtspil,
der har udspillet sig lige siden.
V æ r k s t e d o g L a b o r a t o r iu m .

Den inkarnerede radioamatør måtte absolut kende radioens konstrukti
on for selv at kunne reparere og forbedre radioen. Det krævede tekniske
informationer og adgang til et veludstyret værksted - et laboratorium
- og at skaffe det blev bestyrelsens vigtigste opgave. Efter aftale med
bestyrelsen åbnede elektriker Jørgensen i Skodsborg gratis sit værksted
hver tirsdag aften for medlemmerne, og i den vestlige del af kommunen
ydede klubmedlem installatør I. Petersen, Holte, også teknisk bistand.
Radioklubben ydede endvidere hjælp til reparation af mindrebemidlede
medlemmers radioer, og tekniker Holbech udførte eftersyn af med
lemmernes apparater i hjemmet for 1,50 kr. Efter årelange tekniske og
økonomiske spekulationer kunne foreningen omsider i 1930 købe det
nødvendige apparatur til laboratoriet for 500 kr. hos firmaet Lippert.
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En populær Phillips ra
diomodtager fra omkring
1930. Trækabinettet har et
udskåret “højtalerhjul”, som
er dækket af stof, en lille
fremadvendt skala og fire
kontrolknapper. Stilen er a rt
nouveau. Radioen findes på
Museet i Søllerod. (Ruders
dal Museer)

A rbejderlytterne
v a r m ere til fe s t
en d til g en era l
fo rsa m lin ger

M ødet m ed de
“upolitiske” i
Holte
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Så kunne man endelig indrette et lokale på l.sal i Nærum Kro. Her blev
afholdt kurser, demonstrationer af nye apparater og reparationer, og
medlemmerne kunne få sig en radio-snak med ligesindede radio-lyttere.
Foreningen afholdt naturligvis hvert år en generalforsamling, og der
var vigtige sager på dagsordenen, men det kunne nu godt gå hen og blive
lidt kedeligt med al den teknik, så flertallet af medlemmerne udeblev
ofte. Formanden brummede misbilligende. Derimod stod sagen helt
anderledes, når der var “fe s t i g a d en ”, for det var jo i fattig-30’erne, og
Søllerød lå langt ude på landet. Så strømmede medlemmer og gæster til
fra nær og fjern, og “kaffeborde m ed Søsterkage” blev dækket. Keglespil
var populære, og Andespil noget helt nyt, men allerbedst var dans til
den “elektriske gram m ofon m u sik ” - sommetider til langt ud på natten! I
særklasse var også Ringridningen i Nærum, hvor syv udklædte ryttere
i et livagtigt Fastelavns-optog drog rundt i sognet. Stemningen blandt
radiolytterne var ofte helt euforisk, ja nærmest æterbåren. M en der var
en slange i paradiset.
I Holte havde man nem lig i 1930 stiftet en “Upolitisk ly tterfo ren in g ”.
Men da deres medlemmer ikke var kristelige og slet ikke socialistiske.,
måtte de jo nok være borgerlige, det vil sige konservative, mente de røde
lyttere. Det var ikke godt. Den “upolitiske” formand, M artin us Petersen,

Her byder ar
bejderlytternes
formand, Henriette
Nielsen velkom
men til foreningens
25-års jubilæum.
T il venstre for
hende sidder
den magtfulde
forbundsformand
Peder Nørgaard,
som gratulerede
foreningen med
den runde dag.
Foto 1952. (HA)

rettede en henvendelse til den socialistiske kollega, E mil A ndersen, om
at lave et fællesarrangement med titlen “R ad ioforstyrrelser” på Rudersdal
Kro. Arbejderlytterne var med på ideen; men da det viste sig, at “d e r v il
væ re bal e fte r d ette fo red ra g f o r sam tlige klubbers m ed lem m er" sprang arbej
derlytterne fra, “da v i som en klub, d er ta ger afstand f r a de upolitiske, ikke
kan delta ge i sam m enk om ster m ed dem", skrev sekretæren. De to klubber
var tydeligvis på helt forskellige “bølgelæ n gd er”.
I 1932 var de gode tider forbi. Arbejdsløsheden steg, antallet af re
stanter steg, og medlemstallet i radioklubben faldt. Foreningens med
lemsblad “A rbejder Radioen" mistede abonnenter, og bladet gav un
derskud. Bestyrelsen var dybt bekym ret, og i sin kvide nedsatte den
medlemskontingentet fra 75 øre til 50 øre i kvartalet. Det hjalp ikke.
Økonomien var i bund. Året efter fremsatte medlemmerne i N y Flolte,
Rudersdal og Øverød et forslag om at dele foreningen ved at oprette en
selvstændig afdeling af Arbejderlytterne i Holte. I de følgende år synes
foreningen at være gået mere eller mindre i dvale. I hvert fald er der ikke
bevaret dokumentation for Radioklubbens virke efter 1934.
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Et avisudklip f r a
1952

I 1952 blev der iflg. Søllerød Tidende afholdt et stort 25 års ju b i
læ um på GI. Holte Hotel, så en del af foreningen eksisterede åbenbart
stadigvæk. Lytterforeningens formand i 1952, Henriette Nielsen, bød
velkommen, og Forbundsformand P eder N ørgaard holdt festtalen og
mindede om radiofoniens udvikling i de 25 år og Arbejderklubbernes
andel heri. Han overrakte en sølvdirigentklokke og ønskede foreningen
til lykke.
A r b e jd e r n e s O p l y s n in g s f o r b u n d - A O F

O plysningsar
bejdet i Søllerød
kom fø r s t

AOF i arbejde
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I begyndelsen af 1900-tallet var arbejderstanden stort set uden m ulig
heder for adgang til uddannelse og oplysning. T il afhjælpning af dette
forhold blev Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark (AOF) stiftet
i Odense den 24. september 1923 med daværende landstingsformand
C.V. Bramsnæs som medstifter og første formand.
Allerede i 1921 havde fagbevægelsen i Søllerød Kommune ved opret
telse af diskussionsklubben “Frem” taget initiativ til et oplysningsarbejde.
Klubben skulle på skift i Nærum, N y Holte og Vedbæk holde møder om
aktuelle samfundsproblemer. Emnerne for de to første møder var “Den
nuvæ rende Sam fundsform set fr a et socialistisk Standpunkt'’'' og “Socialismen".
På en generalforsamling i Nærum den 28.september 1925 blev det beslut
tet at lade diskussionsklubben indgå i det oplysningsarbejde, som året før,
1924, ved et møde på Nærum Hotel, var organiseret i ‘A rbejdernes Oplysningsudvalg". M an tilsluttede sig samtidig hovedforbundet. Hermed så en
af AOF s allerførste lokalafdelinger i Danmark dagens lys.
Som formand for det nyoprettede AOF valgtes Andreas Madsen og
bestyrelsen kom til at bestå af folk, som havde markeret sig stærkt i det
faglige og politiske arbejde i kommunen. Flere havde siddet i sognerådet
i kortere eller længere tid.
AOF påbegyndte sit undervisningsarbejde i november måned 1924.
Det var lærer ved GI. Holte skole, Johs. Rasmussen, som stod i spidsen
for det første oplysningsarbejde for voksne. Hans interesse og ildhu for
supplerende uddannelse i elementære fag for den mindre velstillede del
af befolkningen var enestående og præget af stor medmenneskelighed.
Med undervisningskræfter, som til dels var gratis, og lokaler stillet til
rådighed af et velvilligt skoleudvalg, lagde han ud med de første under
visningshold på GI. Holte skole. Der blev undervist i dansk, skrivning,
regning, tysk og bogholderi samt arrangeret oplæsningsaftener. Det
gennemsnitlige fremmøde på undervisningsholdene var 15. Kun 2 af de
indmeldte elever faldt fra i løbet af vinteren.

F oredrag

K jeld Lund

Penge var der ikke mange af i starten af AOF. T il gengæld var idea
lismen stor. Således kunne formanden Andreas Madsen i august 1925
oplyse udvalget om, at han for egen regning havde anskaffet et lysbilled
apparat til brug i oplysningsarbejdet. Samme år fik bestyrelsen forelagt
et ønske fra kvinderne om oprettelse af et sy-og tilskærerkursus. Det
lykkedes at formå frk. Agnes Nielsen (senere sognerådsmedlem) til at
tage sig af sagen. De første sykurser så dermed dagens lys i en tid, hvor
husmødrene måtte sy om, for at børnene overhovedet kunne få tøj på
kroppen.
Udover aftenskolens undervisning gennemførtes i de første år også
foredragsrækker om emner som: “Nutidens Arbejderbevægelse”, “M en
neskets betydning”, “Østens Arbejdere”, “Træk af gammel dansk Land
brugshistorie” og “Småhavebrug”. Endvidere lysbilledforedrag bl.a. ved
læge Philipsen på Nærum Hotel. Emnet var forebyggelse af svanger
skab, og kvinderne mødte talstærkt op.
Landets statsminister Stauning var også foredragsholder i Søllerød.
Han holdt i 1932 På N y Holte Hotel et stærkt besøgt lysbilledforedrag
om sit besøg på Grønland. Foredragsrækkerne havde, målt med dati
dens forhold, mange deltagere, i gennemsnit mindst 70, og folk mødte
trofast op uanset vejr og vind, ja endog i snestorm. Fredag den 5. de
cember 1924 rasede der en voldsom snestorm. Da mødte ”kun” 50 af de
tilmeldte op til magister Fr. Heides foredrag om “Østens Arbejdere”.
Efterhånden som den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 knu
gede danskerne mere og mere, blev det stadigt vanskeligere at holde
oplysningsarbejdet i gang. Folk turde ikke gå ud om aftenen. Men
ikke mindst brugsuddeler Robert M almberg, GI. Holte, og redaktør
H .PAndersen, Trørød, samt postbud C.V. Nielsen, Vedbæk, var med til
at “holde skruen i v a n d e t Deres ildhu og den nationale samhørighed, der
dengang kom stærkt til udtryk i befolkningen, var med til at få tingene
til at fungere.
Med besættelsestidens ophør kom der igen mere sving i tingene,
og AOF videreførte oplysningsarbejdet med postbud C.V. Nielsen som
formand. Han blev efterfulgt af skovløberen fra Skodsborg, Jørgen Heberg. Denne søgte i et snævert samarbejde med ungdommen at gå nye
veje, og sammen med Kjeld Lund og Hans Jørgen Jensen kom han til
afgørende at præge udviklingen i efterkrigstiden.
I 1950 overtog Kjeld Lund formandsposten i AOF efter Jørgen Heberg, og i bestyrelsen sad fortsat Hans Jørgen Jensen. De to realiserede i
de kommende år visionerne for AOF med et stort opsving som resultat.
I efteråret 1952 udsendte AOF katalog for den forestående sæson om-
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Kjeld Lund (1918-1994) var en af initiativtagerne til De runde Haver i Nærum. Her planter han et piletræ
ved indvielsen af haverne den 23. maj 1948. Den høje mand med alpehue bag træet er havearkitekten C. Th.
Sørensen. Kjeld Lund var medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet 1946-1950. 1 1950 blev han
formand for AOF, og han stod bagved en stærk udvikling af aftenskolens undervisnings- og foredragstilbud i
1950’erne. (HA)

fattende 27 hold med hjemsted på alle kommunen 5 skoler. Det tilbød
undervisning i emner som tilskæring, syning, bogholderi, sprog, porce
lænsmaling, bogbinding, talerteknik og gym nastik; men også forelæs
ninger i nordisk sprog, geografi, samfundslære, litteratur, musik m.v.
Dertil kom koncertarrangementer og filmforevisninger i Holte Biograf
Teater.
AOF havde også en teaterkreds, der senere førte til dannelsen af Søl
lerød Scenen. Udviklingen af AOF's aktiviteter i 1950’erne og 1960’erne
foregik i samarbejde med den kommunale aftenskole, således at man
sikrede sammenhæng i undervisningstilbudene. Senere kom FOF og
LOF med, men det er en anden historie.
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S o c ia l d e m o k r a t ie t m e l l e m k r is e o g v æ k s t

D emokratiets
p roced u rer

I de ca. 30 år, som denne beretning drejer sig om, har Socialdemokrati
ets arbejde i sognerådet/kommunalbestyrtelsen været ledet af tre m ar
kante personligheder, Fritz Hiibenbecker (1921-1937), Hans Rasmussen
(1937-1943) og W erner Rasmussen (1943-1954). Politisk var Socialde
mokratiet en opposition, præget af stor stabilitet og med en stærk for
ståelse for samarbejdets muligheder. Det kom i høj grad til at bære frugt
i det samarbejde, der i perioden fra 1925 til 1943 med få års afbrydelse
blev skabt med sognerådsformand Frederik Clausen fra De konserva
tive. Det gav ganske vist uro i baglandet i begge partier. Men også det
klarede de respektive ledere. I 1943 blev en betydelig del af kommu
nalbestyrelsen medlemmer udskiftet. Hermed forringedes vilkårene
for det samarbejdet, som i knap 20 år havde sikret en god og fornuftig
udvikling af kommunen, ledet af politikere, som kunne deres håndværk.
Både før og især efter krigen lykkedes det dog at samle kræfterne i sog
nerådet om et grundlæggende socialdemokratisk initiativ: Opførelsen af
almene boliger.
Karakteristisk for Socialdemokratiets arbejde i beretningsperioden
er, at socialdemokratere både i og uden for kommunalbestyrelse tog
flere initiativer, som bidrog til udviklingen på det lokale plan. På frivil
lig basis oprettedes en række foreninger med socialt og kulturelt sigte,
hvor medlemmerne samledes solidarisk om et fælles engagement. Her
ved fik arbejderklassen også kendskab til demokratiets procedurer, øko
nom istyring og ansvarlighed. Det var erfaringer, medlemmerne havde
gavn af både i organisationerne og i privatlivet, og som landspolitisk
set bidrog til etablering af Socialdemokratiets politiske førerposition.
Det mest betydningsfulde af disse initiativer var utvivlsomt oprettelsen
i 1924 af Søllerød-afdelingen af Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF).
Et afgørende socialdemokratisk kulturinitiativ, der har sat sig varige
spor inden for arbejderklassen med undervisning i basale skolekundska
ber, kursus i syning og tilskæring og foredrag om politiske og kulturelle
emner. Endvidere har arbejdet uden for kommunalbestyrelsen under
besættelsen taget sigte på at mobilisere kræfter, der kunne afværge eller
mildne konsekvenserne af krigen og den tyske besættelse: Tørvegravning, sengeudvalget og samariterne.

105

K

i l d e r og l i t t e r a t u r

Historisk arkiv fo r Rudersdal kommune:
1. Grundberetningen.
Forhandlingsprotokoller for Søllerød Sogneråd.
Søllerød Tidende.
H. P. Andersen: Arbejderbevægelsert i Søllerød Sogn. Søllerødbogen
1950.
Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Birgitte Flamborg, Birthe
Hyldstrup og Jens Schunck: Da Socialdemokratiet kom til Søllerød.
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4. De almene boliger.
“50 år - GI. Holteboligselskab -1948-1998”.
“Stormfulde Højder - Beretninger om livet i Skoleparken - 19482004”.
“Socialdemokraterne i Søllerød - 1888-1988 V/ Erik Hyldstrup”.
“Søllerød almennyttige Boligselskab - 1943-1993”.
Niels Peter Stilling og Troels Jorn: Billige Boliger i Søllerød Kommune.
Buskehøj og byfornyelsen 1919-1994. 1994/2004.
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50 års jubilæumsskrift i 1989.

11. AOF
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programmer m.m.
12. Arbejdernes Radioklub
Forhandlingsprotokol for Arbejdernes Radioklub for Søllerød
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Folkets Røst- om, radioens program m er. Forlaget Fremad. 1940.
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En skiklub hopper ud i Holte
a f Erland Kongsdal Pedersen og Ove M. Pedersen
Siden 1940’ern e ha r skisporten væ ret en v ig tig d el a f idrætslivet i Holte og
om egn. D et begynd te m ed den berøm te skihopbakke i Geels Skov, Holtekollen
i 1943 og fo rtsa tte i Holte Idræ tsforening, d er blev reorga n iseret og n ystiftet i
1941. F lere m ed lem m er a f idræ tsforen in gen dyrkede skihop og la n gren d u n der
K øbenhavns skiklub. M en i 1955 etableredes en d eligt en sk iafdeling i Holte
Idrætsforening. E fter et lille v u e o v er HFs historie fo rtæ lles n e d en fo r skiafde
lin gen s historie f r a 1955 til i d a g a f to fo rfa ttere, d er har spillet en væ sentlig
rolle i den lokale skisports historie.
E rland K ongsdal P edersen ( f 1950). Født i “S ten hu set” v ed N æsseslottet
i Holte og vokset op i kommunen. I d a g a d m in istra tion sch ef hos Skoda i B ir
kerød. M edlem a f Holte Idræ tsforenings sk iafdeling siden 1980 og fo rm a n d
1988-1994. F orfatter til skiklubbens historiebog i an ledn in g a f 5 0 -årsju bilæ et
2005 og i d a g “lan gren ds-ivebm a ster”på klubbens hjem m eside.
O ve M ichael P edersen (f. 1934) har boet i kom m unen siden 5-årsalderen.
I læ re som sm ed og m askinarbejder hos B u rm eister & Wain. K øbte i 1963
Holte F lytteforretn in g a f sin svigerfader, vogn m a n d Viggo A ndersen, og o v er
d rog i 2005 ledelsen a f flyttefo rretn in g en til sin søn K laus M ichael Pedersen.
B egyn dte som g ym n a st i H l i 1948 og v a r m ed stifter a f skiafdelingen i 1955.
H ar i Søllerødbogen 2010 sk revet historien om Holte F lytteforretning.
I d r æ t s l iv e t i H o lt e

Holte Idræ tsfor
en in g a f 1912

Det lokalt organiserede idrætsliv i Holte By kan føres tilbage til byg
ningen af N y Holte skole i 1909 med de bagved liggende boldbaner. Her
så en fodboldklub, Holte Idrætsforening (HI), dagens lys i juni 1912.
Boldklubben, der senere hen - efter flere rekonstruktioner - kom til at
hedde Holte Boldklub af 1932, er en direkte forløber for den nuværende
Holte Idrætsforening.
Da Rudegård Stadion blev bygget kort efter 2. verdenskrig, sluttede
boldklubben sig sammen med Holte Gymnastik- og Idrætsforening af
1936 til den nuværende Holte Idrætsforening. Det skete den 28. April
1947. Den første formand blev Svend Aage Remtoft, den tidligere fod
boldformand.
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Ved siden af gym nastikken og noget håndbold, som foregik om vin
teren, spillede medlemmerne i Holte Gymnastik- og Idrætsforening af
1936 markhåndbold om sommeren på banen bag ved N y Holte skole,
hvor man også dyrkede bueskydning, eller drog til Nærum, hvor Rundforbi Stadion med atletikanlægget var blevet åbnet i 1936. Disse idræts
grene fik alle deres afdelinger i den nye Holte Idrætsforening - atle
tikken dog først i 1948 efter indvielsen af Rudegård Stadion den 13.
juni 1948. I 1951 oprettedes en orienteringsafdeling, der tre år senere
leverede foreningens første seniordanmarksmester. Endelig i 1955 kom
skiafdelingen så til.
Allerede året efter åbningen af Rudegård stadion gik foreningen i
gang med at planlægge bygningen af en idrætshal med frivillig arbejds
kraft og for midler, som bl.a. blev skaffet ved, at medlemmerne solgte
Holteh allen 1959 “mursten” som lodsedler til interesserede borgere. Holtehallen, Holtehal 1 som den senere blev kaldt, stod færdig i 1960 og blev udnyttet
til at bringe de halbrugende afdelinger op på et kvalitativt højt niveau,
godt hjulpet frem af store ungdomsårgange i området. Da hallen i 1959
var ved at være færdig, oprettedes en badmintonafdeling. Denne idræt
havde været dyrket i en hal, der på privat initiativ var bygget i 1936 på
anlægget bag N y Holte skole. Den fik dog kun lov til at stå i få år. En
majaften i 1943, midt under den tyske besættelse, blev den saboteret af
et par unge modstandsfolk og forsvandt i et ildhav.
Byggeriet af Holtehal 1 havde krævet store indsatser på lederniveau,
og en af følgerne var, at væsentlige træk i den traditionelle foreningsstruktur forsvandt. Således fik de enkelte afdelinger i 1960’erne en selv
stændig økonomi. Et forhold der hang sammen med den stigende spe
cialisering inden for de enkelte idrætsgrene, og som havde som naturlig
konsekvens, at det blev mindre alm indeligt at dyrke idræt på tværs af de
enkelte afdelinger.
Med til denne lille oversight over idrætslivet I Holte hører, at Holte
Idrætsforening i 1973 fik en volleyballafdeling. Som opførelsen af Hol
tehal 1 i 1960 betød et vældigt løft for håndbold, badminton og atletik,
Holteh a 12, 1982 har volleyballafdelingen forstået at drage nytte af den kommunalt byg
gede Holtehal 2, der blev indviet i 1982. Og det i en sådan grad, at af
delingen må betegnes som en af de største succeser i dansk idræts nyere
historie.
Endelig skal fremhæves, at et af vilkårene for at drive en levedygtig
idrætsforening eller -klub på et vist niveau altid har været dedicerede og
erfarne ledere og trænere, ildsjæle kalder man dem gerne. Men vilkå
rene er blevet skærpet i takt med de forrygende forandringer, som har
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Den første
“Holtekollen” i
Geels Skov 1948.
(Historisk Arkiv
for Rudersdal
Kommune = HA)

præget både den alm indelige samfundsudvikling og idrætten i de sene
ste årtier. Som så mange andre er Holte Idrætsforening under stigende
pres, hvad angår økonomi og faciliteter.
H o lteko llen

M idt under krigen, i år 1943, opførtes i Geels Skov et efter danske for
hold stort skihop. Det skete på initiativ fra Københavns Skiklub med
økonomisk støtte fra stormagasinet Crome og Goldschmidt.

I ll

Den norske dommer
og træners bil ved
foden af Holtekol
len i vinteren 1948.
(HA)
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Sne f r a N orge

M an havde skævet lidt til det verdensberømte skihop Holmenkollen
i Oslo og ville gerne sammenlignes med det, så man opkaldte hopbak
ken for “Holtekollen”. Hopbakken blev kendt overalt i Danmark, men
også i udlandet blev der lagt mærke til den. Kendt blev den bl.a. fordi
man kunne samle op imod 30.000 tilskuere til et hopstævne. DSB måtte
indsætte særtog fra Københavns Hovedbanegård til Holte Station for at
få alle disse tilskuere frem. Den blev også kendt, fordi man nogle gange
i 1950’erne transporterede sne til bakken med togvogne fra Kongsberg
og Finse i Norge.
I 1940’erne og 1950’erne var der ikke så mange skiklubber i Dan
mark. Nogle af medlemmerne i den i 1947 stiftede Holte Idrætsforening
interesserede sig også for skiløb og for at kunne deltage i de forskellige
hop- og langrendskonkurrencer, blev de medlemmer af Københavns
Skiklub. Senere fik medlemmer af Holte Idrætsforening dispensation
fra Dansk Skiforbund til at deltage i hop- og langrendskonkurrencer for
Holte Idrætsforening.

Medlem nr. 1 i ski
afdelingen Ib Glud
Konradsen træner
i rulle-skiløb på
H ørsholm K on
gevej i 1956. (HA)
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S k ia f d e l in g e n e t a b l e r e s

1955

På et tidspunkt blev man i Holte Idrætsforenings Hovedafdeling enige
om, at når man nu i idrætsforeningen havde en masse aktiviteter om
kring sig, hvorfor så ikke få lavet en egentlig skiafdeling?
En af initiativtagerne var Ove M . Pedersen, som tidligere havde væ
ret med til at starte atletikafdelingen. I februar 1955 blev skiafdelingen
dannet og på Hovedforeningens årlige generalforsam ling den 28. april
samme år blev skiafdelingen optaget som medlem. Fra begyndelsen var
der i alt 12 medlemmer og Ib Glud Konradsen fik medlemsnummer 1
i skiafdelingen. Den første bestyrelse bestod af Peer Blikseth som for
mand, Ove M . Pedersen blev kasserer. Derudover var Flemming An
dersen og Per Finn Hansen også med i bestyrelsen. Kassererjobbet be
stod bl.a. i, at cykle rundt til alle medlemmerne og opkræve kontingent,
også fra de andre afdelinger i idrætsforeningen. M an havde valgt Peer
Blikseth som formand, fordi han var nordmand og så ’’måtte” han jo
have forstand på skisport. Allerede samme år stillede flere op for Holte
Idrætsforening ved Københavnsmesterskaberne i langrend og hop.
I 1956 fik Holte sine første DM medaljer for juniorer ved Hans
Knudsen i skihop og Kirsten Jensen i langrend. Hun var i øvrigt dat
ter af Rudegård Stadions første, engagerede og afholdte stadioninspek-

Årsregnskab
1960. Man
fik meget
for pengene
dengang.

114

D et fø r ste se
niorm esterskab

Holtekollen
overta ges a f
skiafdelingen

tør Anders Jensen. Samme år arrangerede Ove M . Pedersen den første
klubskitur, som gik til Kongsberg i Norge. Det var en tur alene for
skihoppere. Senere blev der også arrangeret fire ture til Gjøvik, hvor
langrendsløbere kunne deltage.
Det første danske seniormesterskab til klubben tilfaldt Hans Knud
sen i skihop og blev vundet i 1958. Samme år blev Ib Glud Konradsen
udtaget til de internationale skikonkurrencer i langrend, kaldet Lowlanders, og Ib var således den første ud af en lang række Holteløbere,
der siden repræsenterede Danmark i internationale skikonkurrencer.
Som træningsredskab om sommeren kom rulleski ind i billedet og
man så de første “ruller” i Holte i 1958 i forbindelse med et stort show på
Rudegaard Stadion. Entrebilletten kostede dengang kr. 1,50. Skiafde
lingen skulle også skaffe egne indtægter og det skete bl.a. ved at arran
gere popballer i Holte Hallen, men også ved at overtage afspærringen af
hopområdet i skoven til hopkonkurrencer på Holtekollen. Sidstnævnte
kunne i 1960 give en indtægt på kr. 800.
Der blev hoppet på hopbakken i adskillige år, men det er jo sådan
med træ, som befinder sig udendørs, at det skal vedligeholdes. På grund
af manglende hænder og måske også dårlig økonomi gik Københavns
Skiklubs hopstilladser efterhånden i opløsning. I Holte Idrætsforenings
Skiafdeling havde man i 1963 fået Erik Clem som ny formand. Han var
en initiativrig nordmand, og han fik overtalt Københavns Skiklub til
at afstå Holtekollen til skiafdelingen i Holte uden væsentlige omkost
ninger. Men to år senere forlangte skovvæsenet og politiet desværre, at
hopstilladserne skulle rives ned, da der var fare for, at folk kom galt af
sted ved færdsel på dem. I 1965 blev resterne af skihoppet brændt i over
værelse af en større skare tilskuere med våde og triste øjne. Her stoppe
de der et stykke Danmarkshistorie, som havde gjort Søllerød Kommune
og Geels Skov kendt over det ganske land.
D en n y e H o lteko llen

J o r d f r a Geels
Bakke

Men skihop på Holtekollen, det skulle der være, mente vores formand
Erik Clem. Sammen med Ove M . Pedersen undersøgte man m ulighe
derne for at bygge en helt ny bakke, og med Søllerød Kommunes og
skovvæsenets store velvillighed blev der givet tilladelse til opførelsen af
en “naturbakke”. Selve bakken blev anlagt ved siden af den gamle. Men
det betød, at der skulle en masse jord til at forme tilløbet og underbak
ken, så man kunne få det rigtigt profilerede hop ud af anstrengelserne.
Jord kunne man heldigvis skaffe i nabolaget: På toppen af Geels Bakke
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Der køres jord fra
Geels Bakke til den
nye “Holtekollen” i
august 1968. (HA)
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blev der fjernet jord i forbindelse med udvidelsen af Kongevejen i 196667 og så var det bare om at få jorden transporteret de få hundrede meter
hen til hopbakken med lastbiler. Kort efter gik også udgravningerne
og piloteringen til det store byggeri i Vejlesøparken i gang. Her blev
der også større mængder jord til overs, og på den måde fik vi omkring
20.000 kubikmeter jord at arbejde med ved hopbakken i Geels Skov.
Med diverse entreprenørmaskiner blev bakken formet i den rigtige vin
kel og i overensstemmelse med norske tegninger blev bakken anlagt i
1967.
På toppen af bakken skulle stå et lille 3 m. højt starttårn bygget i
træ, så tilløbet blev helt perfekt. Der blev støbt 6 fundamenter, så tårnet
kunne stå solidt. På midten af bakken blev der også støbt en hopsats.
Betonen blev blandet på stedet og medlemmerne måtte bære grus, sten,
cement og vand op i spande nede fra bunden af bakken, da det ikke den
gang var m uligt at køre materialerne op. Aftalen var, at tårnet kun måtte

Første hop
stævne på den
nye “Holtekollen”
1970. (HA)

A lpinafdelingen
etableres

stå i skoven om vinteren, så det kom i depot sommeren over. Den 30.
november 1969 kom der endelig sne, og her blev der for første gang hop
pet på det nye skihopbakke. I de to følgende vintre hentede medlemmer
overskydende skøjtebaneis fra Herlev skøjtebane og fragtede den op på
hoppet i Holte.
Ved et bestyrelsesmøde den 21. oktober 1970 besluttede man at etab
lere en alpinafdeling under skiafdelingen. Lars Albertsen var den første
alpinist. M edlem stallet i 1971 var “kun” oppe på 64. I dag er dette tal
mere end tidoblet.
D a n m a r k s f ø r s t e l v s i .ø jp e

Et nyt kapitel i skiafdelingens historie begyndte i 1972. Helge Strøm
bæk blev dette år valgt til formand, en post han varetog i hele 14 år til
1986. Med Erik Clem og Ove M. Pedersen i spidsen forsøgte skiafde-
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Den første lysløjpe i Rude
Skov indvies af skovrider
J.U. Wedel-Heinen 16.
februar 1973. (HA)

Lysløjpen indvies
1973
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lingen at overbevise kommunen og skovvæsenet om, at det ville være en
god ide at lave en lysløjpe i Rude Skov. Nu var der bare det, at ruten gik
igennem to kommuner (Søllerød og Birkerød), og det med at få lamper
opsat i en statsskov var noget af en udfordring.
Finn Glud Konradsen var på det tidspunkt formand for Hovedfor
eningen i Holte Idrætsforening og var med til de sidste forhandlinger.
Herudover skulle der skabes økonomi til projektet. På ny oplevede man
en meget stor velvillighed fra myndighederne og tilladelsen kom i hus.
Det betød, at en masse frivillige fra skiafdelingen, men også fra de an
dre H I afdelinger skulle ud og hjælpe til med at rydde en sti på 2,5 km.
Æ gtefæller mødte op med termokaffe og wienerbrød. Vi fik hjemme
værnet i Søllerød til at sprænge store sten og rødder væk og pludselig i
1973 var løjpen klar. Der blev indkøbt flere km ledninger, samt et større
antal lampeskærme med fatninger og pærer. Ledninger og lamper blev
bundet op med ståltråd. For ikke at ødelægge træerne skulle der benyt
tes seks træklodser som beskyttelse til hvert træ. Ifølge overenskom
sten med skovvæsenet skulle kabler og lamper nedtages, når vinteren
var overstået og i efteråret skulle det hele så sættes op igen. Her var det
godt, at have frivillige hænder nok.
Den 16. februar 1973 blev Danmarks første og indtil videre eneste
lysløjpe indviet. Det var skovridder J.U. W edel-Heinen som klippede

Lysløjpens to
hårdtarbejdende
“entreprenører”
Ebbe Holm og Ove
Pedersen graver en
af de 239 lamper
ned i 2006. (Foto:
Peter Clausen)

G enindvielse
1984

det røde bånd over og åbnede lyssporet. Når sneen ligger på løjpen er
den forbeholdt skiløbere. På alle andre tider er den åben for alle både
motionister og elitesportsfolk. Lysløjpen blev et stort aktiv for kom
munens borgere.
Lysløjpen er rent faktisk blevet indviet hele tre gange: Hvordan kan
det nu lade sig gøre? Den første indvielse fandt som nævnt sted i 1973.
I november 1981 blev Danmark ramt af en kraftig storm, som ødelagde
godt 400 m. af lysløjpe-kablet, og næsten alle træer på denne strækning
væltede. Vi kunne godt se, at når disse træer blev ryddet væk, så var der
ikke noget at hænge lamperne op i, og i øvrigt var kabler og lamper
også blevet ødelagt at det store tryk fra de væltede træer. De tidligere
’’opfindere” af lysløjpen, Erik Clem og Ove M . Pedersen, gik nu ud med
raslebøssen, for det var planen, at der i stedet skulle opsættes lygtepæle
til at holde kabler og lamper. Det skulle dække hele vejen rundt altså 2,5
km. Det var bestemt ikke gratis, men det lykkedes at få bøssen fyldt op
til randen med penge.De glade givere var frem for alt Søllerød Kom
mune, Tipsmidlerne, Friluftsrådet, Holte Idrætsforening samt skiafde
lingen selv. Reetableringen kostede i alt kr. 355.885,76, men var i øvrigt
baseret på en meget stor indsats af frivillige hjælper. Den 29. oktober
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1984 blev den nye lysløjpe genindviet og denne gang var det borgmester
i Søllerød Kommune, Birgitta Broberg, som fik æren af at klippe snoren
over til det nye anlæg.
Lygtepælene holdt frem 2005, hvor en ny storm lørdag den 8. januar
nedlagde store dele af lysløjpen. Samtidig var mange af lygtepælene ved
at rådne væk. Vi måtte nu igen sætte en plan i værk, for at bevare lysløj
pen. Denne gang havde Ove M . Pedersen fået selskab af sin gode gamle
ven, Ebbe Holm, og i fællesskab fik de pudset raslebøssen, for nu skulle
den sørme bruges igen. Projektet bestod i, at der skulle opsættes 239
lamper i cirka en meters højde og samtidig skulle kablerne graves ned i
jorden. På vegne af skiafdelingen tilbød Ebbe og Ove Samarbejdsudval
get for Rudersdal Kommune, at HI skiafdeling selv ville stå for gravear
bejdet, samt sætte lamperne i jorden, hvilket repræsenterede en værdi på
om kring 200.000 kroner.
Igen var kommunen og skovvæsenet meget imødekommende og
tilladelsen blev givet. Pengene blev fundet og projektet blev et unikt
eksempel på privat/offentligt samarbejde inden for etablering af motionsfaciliteter. T il brug for arbejdet stillede Ove Pedersen en minigraver
til rådighed. Sammen med Ebbe Holm gik Ove i gang med arbejdet;
men at grave en 2, 5 km lang rende i cirka 80 centimeters dybde ville
kræve over 1.000 arbejdstimer. Da de var nået ca. 1 km frem, var man
så heldige at takket været en flittig bruger af lysløjpen, sponserede en
treprenørfirmaet Petri & Haugsted en supermaskine, der kunne klare
den resterende nedgravning af 1,5 km af hovedkablet til lamperne. M a
skinen kørte en meget lang lørdag, og skiafdelingens medlemmer deltog
aktivt med at dække kablerne til efter gravearbejdet. Tilbage var der så
for Ebbe og Ove at nedgrave og tilslutte de 239 lamper, hvilket arbejde
tog ca. 2 måneder. Og endelig den 6. december 2006 blev den reetablerede lysløjpe så indviet for tredie gang i historien. Fra kommunen deltog
formanden for Idrætsudvalget Erik M ollerup, og fra Statsskovvæsenet
kom distriktskovrider Henrik Vinther. I sin tale til de mange fremmød
te fremhævede skovrider Vinther, at det formentlig var sidste gang, man
fik godkendt en lysløjpe i en statsskov, men han udtalte samtidig, at ski
afdelingen var sluppet godt fra anbringelsen af de mange lamper. Prisen
for reetableringen løb op i kr. 630.000 excl. moms plus skiafdelingens
andel på cirka kr. 200.000 udført ved frivilligt arbejde.
M ed andre ord: Den første lysløjpe holdt i 11 år. - Den anden lys
løjpe holdt i 22 år. Den tredie burde således holde i mindst 33 år!
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Snescooter

Holte Rend 1985.
Starten fandt
sted på golfbanen
ved Øverødvej i
Sollerød N atur
park. (HA)

olte re n d

Et af skiafdelingens kendte arrangementer er “Holte Rend” - en langrendskonkurrence for alle.
Det blev “opfundet” af formanden i 1975 Helge Strømbæk. For ikke
at kollidere med andre skiløb, besluttede man, at løbet hver vinter skulle
afholdes den anden søndag i januar, og Danmarks Meteorologiske Insti
tut havde også fortalt, at netop her var chancen for sne størst.
M an skulle dog hen til 1977, før at der var sne nok til at afholde
“rendet” for første gang. Golfbanen i Søllerød blev udvalgt som løjpe
område, og i det allerførste skiløb deltog 262 skiløbere. Den gang tram 
pede man selv spor til løjpen, da man endnu ikke var i besiddelse af en
snescooter. Først i 1980 fik skiafdelingen anskaffet den første snescoo
ter. Det var en canadisk model, som blev erhvervet hos en landmand ved
Græse. Han havde brugt den til at tilse sine marker om vinteren. I 1984
købte man en ny og kraftigere Yamaha snescooter, som tjente klubben
i godt og vel 25 år. For nogle få år siden anskaffede skiafdelingen en ny
Yamaha snescooter, som er så kraftfuld, at den kan klare de store snedri
ver, som vi i de seneste år har oplevet.

121

Alpincup på
Holtekollen

I perioden op til 1987 blev Holte Rend afholdt seks gange, så det for
tæller jo lidt om gode og dårlige snevintre i januar-måned i Danmark.
1982 huskes med al tydelighed som rekordåret. Knap 1000 løbere var
tilm eldt “Holte Rend”, og så mange har hverken før eller senere deltaget
i en langrendskonkurrence i Danmark. “Holte Rend” i 1987 vil også
blive husket på grund af stærk kulde og blæst. T id lig søndag morgen var
temperaturen mere end minus 20 grader, og faren for aflysning var nær.
Ved at udskyde starten lidt steg temperaturen im idlertid nogle få grader,
og det lykkedes at gennemføre stævnet.
I 1980 afviklede skiafdelingen hele tre skiarrangementer. Først var
det Holte Rend med 500 deltagere, dernæst en alpincup på Holtekollen
med 100 deltagere, og i februar arrangerede vi et af de sidste store hop
stævner på Holtekollen.
G a n g i s k i s p o r t e n i 19 8 0 'E R N E

Vedbæk Garden

Modsatte side:
Alpint stævne,
slalom, på
Holtekollen i 1980.
Konkurrencen
var arrangeret i et
samarbejde mellem
HI's skiafdeling
og Københavns
skiklub. (HA)

Den 28. april 1980 fyldte skiafdelingen 25 år, hvilket blev fejret i Holtehallen med både reception og fest. Under jubilæumsfesten blev klubbens
første æresmedlemmer udnævnt: Erik Clem, Ove M . Pedersen og Finn
Glud Konradsen.
Ved indgangen til 1983 var skiafdelingen kommet op på 528 medlem
mer, og den var dermed blandt de største skiklubber i Danmark. Aret
efter, 1984, tog skiafdelingen med Erland Kongsdal Pedersen i spidsen
et initiativ til samarbejde med Centerforeningen i Holte M idtpunkt om
at arrangere et motionsløb med start og mål i M idtpunktet. Den ide var
Centerforeningen straks med på, og samme år i september blev det før
ste løb ud af i alt ti, skudt i gang af den kendte sanger og musiker “L ille
Palle”. Et af årene havde man forespurgt Vedbæk Garden, om de ikke
kunne have lyst til at sende 2-3 trompetister til arrangementet, så alle
vindere kunne få en fanfare i forbindelse med præmieoverrækkelsen.
Skiafdelingen hørte imidlertid ikke mere fra dem, men kort før starten
kom en stor turistbus kørende ind på parkerings-pladsen, og ud steg
HELE Vedbæk Garden til alles store overraskelse. Og så fik vinderne
fanfarer i “verdensklasse”.
I 1986 trådte vores formand Helge Strømbæk tilbage fra posten og
i samme anledning, blev han helt fortjent udnævnt til nyt æresmedlem.
14 år som formand og med konstant gå-på mod var den indlysende
grund til, at Helge Strømbæk blev skiafdelingens æresmedlem nr. 4.
Formandsposten blev i de næste to år varetaget af Kay Pedersen. Da de
to år var gået, sagde Kay stop, og en dag spurgte han så Erland Kongs-
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Skiafdelingens 3
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1980. (HA)

Skigymnastik

dal Pedersen, om han ikke havde lyst til at overtage formandsposten.
Han blev nok noget overrasket, for uden betænkningstid sagde Erland
Kongsdal Pedersen ja. Det var jo lige det, som han brændte for.
I 1989 nåede medlemstallet op på 718, som er det højeste i skiafde
lingens historie. På det tidspunkt var skiafdelingen også blevet kendt for
at lave flere arrangementer udenfor vintersæsonen. Det gjaldt motions
løbet med Centerforeningen og bl.a. kanoture på M ølleåen, Furesøen
rundt i løb, windsurfing, teaterture, vandreture samt klubmesterskaber
i rulleskiløb og græsskiløb. Ligeledes i 1989 fik skiafdelingen tildelt en
times haltid i Holte Hallen til skigym nastik. Op til 150 af vore medlem
mer betalte et lille ekstra kontingent for at kunne deltage i gym nastik
ken. Skigym nastikken er den dag i dag en af afdelingens helt store akti
viteter, og den samler både alpinisterne og langrendsløbere. Træningen
udendørs finder sted hele året, ikke bare eliten, men også de almindelige
motionister. Der er fælles løbeture i Rude Skov to gange om ugen, og
derudover er der også rulleskitræning hver uge.
D e t s t o r e m e d a l je r a c e

Danske mesterskaber på ski finder sted i udlandet. T it og ofte afholdes
de i Norge, så transporttiden bliver rimelig. Alpine konkurrencer er
som regel på Hafjell eller Kvitfjell. Langrends-konkurrencerne er i de
senere blevet henlagt til Telemarken nær Rjukan.
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19 80’ernes her
retrio med flere
DM i skistafet:
Fra venstre John
Max Ertner,
Poul Erik Holm
og Flemming
Enequist. Foto fra
golfbanerne ved
naturparken ved
Øverødvej, 1989.
(HA)

Vinter-OL 1992

Tilbage i 1990 blev de danske mesterskaber i langrend afholdt på
Danebu og hvilken triumf? Skiafdelingen i Holte stillede med 29 delta
gere og vendte hjem med i alt 33 medaljer. Holte Idrætsforenings Ski
afdeling er formentlig den idrætsafdeling i kommunen, som har opnået
flest medaljer ved danske mesterskaber igennem en lang årrække. Langrendsløbere har således siden 1999 vundet 289 medaljer, og de alpine
løbere har i samme periode fået i alt 150. Derudover har man vundet et
større antal medaljer ved DM i rulleski.
Vinter-O L i 1992 fandt sted i den franske by Albertville. Nils Gelbjerg-Hansen fra klubben blev den første danske mandlige alpine skilø
ber, som deltog ved vinter OL. Det var naturligvis stort, både for Nils
og skiafdelingen.
Som formand for skiafdelingen glemmer Erland Kongsdal Peder
sen aldrig året 1993, hvor han blev kåret til Arets Idrætsleder i Søllerød
Kommune. En større hæder kan man nok ikke opnå. Det skulle da lige
være, når man bliver udnævnt til æresmedlem i skiafdelingen, hvilket
Erland blev i 1997.
På generalforsamlingen i 1994 trådte Erland tilbage som formand,
og da man ikke kunne finde en afløser, fortsatte skiafdelingen med et
forretningsudvalg. Først i 2002 blev en ny formand valgt, nem lig Søren
Arildsbo, som stadig sidder på denne post.
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I 1990’erne var højdepunkterne i skiafdelingens historie Troels H alfeld Nielsen junior-europamester i rulleskiløb i 1995. Senere samme år
får han bronze ved junior VM . To år senere bliver Troels igen europa
mester på junior stafetholdet. Aret 2000 bragte endnu et junior-europamesterskab til en Holteløber på rulleski, Sebastian Sørensen, som
samme år også fik V M sølv. To år senere bliver han igen europamester,
og ved V M fik han sølv med stafetholdet.
S k ia f d e l in g e n i d e t n y å r t u s in d

50 års ju bilæ u m

Holte Rend
gen opta ges

I 2004 havde skiafdelingen den glæde, at endnu et medlem modtog Søl
lerød Kommunes idrætslederpris. Det var Ove M. Pedersen, der fik pri
sen for mere end 50 års frivillig arbejde for Holte Idrætsforening. De
5.000 kr. der fulgte med prisen, blev straks videregivet til reetableringen
af lysløjpen.
Skiafdelingen fyldte 50 år den 28. april 2005. Holte H al 1 lagde lo
kale til en storstilet fest for over 100 feststemte medlemmer. I samme
anledning lavede Erland en historiebog med de vigtigste begivenheder
fra begyndelsen i 1950’erne og frem til 2005.
I 2006 gav Skov- og Naturstyrelsen, distrikt Kronborg, tilladelse til,
at skiafdelingen måtte præparere langrendsspor i Rude Skov med sne
scooter på særligt udvalgte stier. Løjpenettet her hænger sammen med
de løjper, som klubben gennem mange år har vedligeholdt i Søllerød
N aturpark, og samlet omfatter over 30 km langrendsløjper.
I 2010 blev skiafdelingen præsenteret i Billed Bladet. Det skete fordi
et af vore medlemmer fra langrendsudvalget fik overtalt Hans Konge
lige Højhed Kronprins Frederik til at komme til Hørsholm Kongevej
og skyde arrangementet Rulleski DM i gang.
Straks inde i 2011 blev langrendsstævnet, “Holte Rend”, endelig gen
optaget efter 24 års pause. Det foregik denne gang på golfbanen i Hørs
holm, så ret meget Holte var der ikke over det, andet end at skiafdelin
gen stod for arrangementet. Som noget nyt havde Hørsholm Golf lavet
et samarbejde med skiafdelingen, så der kunne laves langrendsløjper på
deres store areal hele denne vinter. Det er et samarbejde, som skiafde
lingen håber vil fortsætte mange år frem.
A f s l u t n in g

Hvad er det, som har kendetegnet skiafdelingen?: Først og fremmest et
stort netværk af frivillige ledere, som har gjort deres bedste for, at folk

126

V erdensm esterskaber

^

kan komme på ski om vinteren og supplere sæsonen med aktiviteter,
der kun indirekte er skirelaterede. Lederne har også evnet at samle og
aktivere medlemmerne uanset alder.
Hver vinter sender skiafdelingen mange af sted til mesterskaber i
udlandet samt motionisterne på skiture både alpint og langrend. Der
udover deltager skiklubbens medlemmer i mange forskellige interna
tionale konkurrencer og stævner som f.eks. Vasaloppet, hvor vi hvert år
har mellem 20 og 30 medlemmer med på startstregen blandt de 20.000
deltagere.
I gennem årene har skiafdelingen i Holte haft adskillige med til Verdensmesterskaber såvel på “sneski”, som på rulleski. Der er fortsat et
betragteligt stykke op til verdenseliten, men som tidligere nævnt kan vi
med stolthed gøre os gældende på rulleski.
Skiafdelingen har bevist, at selv uden megen sne, kan man holde sig
i gang hele året, og på det område har skiafdelingen været foregangs
mænd for mange andre danske skiklubber.

n n r i T
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Tre glade mestre i skistafet 1966. Fra venstre Kathi Perch-Nielsen, Juliane Egede Hen
nings og Liselotte Frandsen ved målet på Rudegård Stadion. (HA)
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F orm a n d sliste:
1955-59
Peer Blikseth
1959-61

Per Finn Hansen

1961-63

Hans Knudsen

1963-70

Erik Clem

1970-71
1971-72

Jens Jørgen Albertsen

1972-86

Helge Strømbæk

1986-88

Kay Pedersen

1988-94
1994-02

Erland Kongsdal Pedersen
Ingen formand/Forretningsudvalg

2002-

Søren Arildsbo

Hans Erik Albertsen

Æ resm ed lem m er:
Erik Clem, (død 2005)
1980
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1980

Ove M. Pedersen

1980

Finn Glud Konradsen

1986

Helge Strømbæk, (død 1994)

1996

Amanda Johnsen

1996

Ib Johnsen, (død 2005)

1997

Erland Kongsdal Pedersen

2007

Ebbe Holm

Kunstkredsen i det grønne
område
A f Jørgen B erg
“K unstk redsen” blev i 1967 eta bleret a f “C enterskolen” m ed d et fo r m å l at a r
ra n gere offen tlige u d stillin ger f o r kunstnere, d er ønskede a t præ sen tere deres
værker. U dstillingerne fa n d t sted på rådhuset i Holte, h v o r kom m unen stillede
lokaler g ra tis til rådighed. B orgm ester Erik Ø igaard blev K unstkredsens p ro 
tektor, og ekspeditionssekretær K jeld Lund dens dynamiske leder.
Som k unstinteresseret skoleinspektør på N ærum gårdskolen og fo rm a n d f o r
S øllerød K un stforen in g fu lg t e J ø r g e n B erg igen n em å ren e interesseret m ed
i “K unstkredsens” m a n gfold ige ud stillin ger på rådhuset i Holte. 1 “em beds
m ed fø r” arra n gered e han u d stillin ger både f o r skolen og f o r K un stforen ingen
i de velin d retted e lokaler. M ed erfa rin gern e h erfra i bagagen e r det d erfo r
friste n d e f o r ham at præ sen tere “K unstkredsens” aktive k u nstform idling f o r
en n u tidig læserkreds.
J ø r g e n B erg e r m ed fo rfa tter til bogen “Søllerød i so rt og hvid t ” (1995) og
h a r sk revet artik ler i Søllerødbogen i 1975, 1981, 1993, 1998, 2000, 2003,
2006, 2008, 2010, 2012. Han ha r desuden lev er et bidrag til trilogien
“Da Socialdem okratiet korn til S øllerød” i å rga n gen e 2011, 2012 og 2013.

“S øllerød udstillingen på
N ærum U ngdom sgård”

I december 1964 arrangerede O plysningsforbundene i Søllerød Kommune
den første officielle kunstudstilling med flere kunstnere her på egnen. 1
U dstillingen havde typisk nok ingen speciel titel, men repræsenterede i
sig selv et begejstret initiativ til at vise, hvad der blev produceret af kunst
i Søllerød Kommune. Udstillingens protektor, kommunens kunstinteresserede borgmester, Erik Øigaard, blev meget begejstret, og S øllerød
T idende roste denne første officielle udstilling som “et sm ukt initiativ,
d er lø fter d et offen tlige liv op i et højere p la n ”. De deltagende kunstnere og
tilskuere glædede sig, optimismen bredte sig: måske kunne kommunen
spendere nogle skattekroner på indkøb af kunst til udsmykning af kom
munale bygninger - og indrette velegnede lokaler til udstillingsbrug?
Imidlertid var tiden endnu ikke rigtig moden til den slags ekstravagan
cer.
Men der var nu alligevel politisk grønt lys forude. Rådhuset blev ud
videt i 1963-64 med en tilbygning mod øst bagved hovedbygningen fra
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De nyindrettede
lokaler fra 1970 i
rådhusets under
etage vakte stor
tilfredshed både
blandt publikum
og de udstillende
kunstnere. Der var
stilbare projektø
rer, gode flytbare
vægge og montrer,
og dagslyset var
tilstrækkeligt. (Hi
storisk A rkiv = HA)

B edre plads til
kunsten

1942. T ilbygningen frigjorde plads i den gamle del af rådhuset, og der
blev i midten af 1960’erne indrettet velegnede udstillings- og mødeloka
ler i kælderetagen neden for hovedtrappen. Et par år senere blev lokalet
moderniseret med opsætning af projektører på væggene og indkøb af
flytbare vægge til brug ved kunstophæng. I disse fornemme rammer
fik den nystiftede forening K unstkredsen fast domicil. Foreningen blev
etableret af Centerskolen den 17. august 1967, og dens primære formål var
at arrangere kunstudstillinger og dermed beslægtede aktiviteter. Den
energiske kunstelsker K jeld Lund blev valgt til formand og udstillingsleder.2
K u n st k r ed sen i d et g rø n n e o m råd e - en bro g et bu k et

I de optimistiske halvfjerdsere behøvede man ingen blå stempler for
at kalde sig k unstner Der opstod hurtige myriader af kreative entusia
ster, som alle søgte en kunstnerisk identitet gennem udstillinger for of
fentligheden. Det var her Kunstkredsen kom ind i billedet - den kunne
hjælpe alle kategorier af kunstnere. Ingen skulle først godkendes af en
censurkomite, men de skulle selv være aktive, som Kjeld Lund udtrykte
det: “K un stneren skal ned fr a sit ophøjede sta d e” og selv tage initiativet til
udstilling på rådhuset. Her var fri adgang for alle - både begynd ern e, de
m ere habile og så de etablerede kunstnere. Derved ydede Kunstkredsen
husly til en større mangfoldighed af aktive kunstnere end de traditio-
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Udstillingen ” Sejl
skibe og Sømænd ”
i oktober 1973 blev
en kæmpesucces.
O m kring 5.000
gæster aflagde
besøg på rådhuset
og studerede ivrigt
de spændende xy
lografier og træsnit
med maritime mo
tiver og en række
skibsmodeller fra
redaktør Gunnar
Knudsens private
samling. (HA)

SEJLSKIBE OG SØMÆND
RÅ D H U SET I HOLTE
E n f o r t i d s r e p o r t a g e I X Y L O G R A F I E R s a m l e t o g f o r t a lt
a f re d a k to r G u n n a r K n ud sen

XYLOGRAFIER

-

SKIBSM O DELLER

-

FO TOS TAX ER

Hverdage kl. 10—16, torsdage kl. 10—18,
lørdag/søndag kl. 11 —17.
s .

K u n stfo rv irrin 
gen i en bryd
nin gstid

Er d et kunst eller hvad?

o

k

t o

b e r

-

2 i. o k t o b e r

Fri adgang

nelle kunstnersammenslutninger kunne præstere.
Kunstkredsen arrangerede i perioden 1968-1983 langt over hundre
de udstillinger med mere end tre hundrede kunstnere, hver med deres
individuelle kunstsyn. Søger man en kunstnerisk linje i udvalget, går
man derfor galt i byen: hele paletten var i brug, og repertoiret spændte
simpelthen fra den klassiske naturalisme over modernismen til den vil
deste ekspressionisme.
U dstillernes kunstneriske udtryksform fremgik som regel ikke af
de udsendte invitationer til ferniseringerne, og egentlige kataloger var
sjældne. Søllerød Tidendes hyppige referater af udstillingerne havde
ofte mere karakter af referater fra sociale events end af egentlige kunst
anmeldelser.
Helt i overensstemmelse med Kunstkredsens erklærede neutrali
tet holdt Kjeld Lund sig altid uden for datidens ofte hidsige debat om
“K unsten og K u n stn ern es k lassificering" Men han bevarede igennem alle
årene kontakten med malere med en sikker kunstnerisk identitet, og
hans kendskab til både den hjemlige og den internationale kunstverden
var af stor værdi for Kunstkredsen.
I programmet for november-december 1982 skrev Kjeld Lund:
“K unstkredsen har kunnet støtte både anerk endte k unstnere d. v. s. kunstnere
m ed et v ist antal k om petencegivende u d stillin ger bag sig og a n dre kunstnere.
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Kjeld Lund (t.h.) havde et nært samarbejde med to andre centrale skikkelser i kom
munens kulturliv, stadsbibliotekar Annalise Børresen og Søllerød Scenens teaterleder
Bjarne Håkansson (t.v.). Her planlægges udstillingen “Søllerød i Billeder”, 1972. (HA)

A ndre har måske ikke helt kunnet tåle konfrontationen m ed publikum og har
nok m å ttet aner-kende d ette!' Der var altså forskel på kunstnere - men alle
var velkomne.
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De

U dstillingen
“Søllerød 12”
- hilsen f r a en
spræ llevende
fe m å r ig

fø r st e u d st illin g e r

Som en lidt spinkel ouverture udstillede tegneren In geborg P edersen i maj
1968 sine lyriske tegninger. Det var så alt for det år. M en i de følgende
tre år blev alle sejl sat. Kunstkredsen arrangerede ikke færre end 22
rådhus-udstillinger med 35 udøvende kunstnere, og der blev derudover
afholdt særudstillinger for F oreningen N orden, B iafra, Red Venezia og en
Indisk Uge.
Der opnåedes i de år et besøgstal på ca. 34.000 tilskuere, hvilket
Kjeld Lund med stor tilfredshed konstaterede i sin årsberetning for
denne fireårige periode.
Denne store udstilling blev iværksat i anledning af Kunstkredsens
fem å rsd a g den 17. august 1972. Borgmester Erik Øigaard, udtrykte ved
udstillingens åbning sin glæde over dette kunstnerinitiativ med “udstilUng a f skulpturer, m a lerier og vævekunst, d er satte sit p ræ g på Holte." Oven
i købet kom Arveprins Knud og Arveprinsesse Caroline M athilde på
besøg fra Sorgenfri. Efter denne kulturelle tou r de fo r ce fulgte i efteråret
en perlerække af fem udstillinger repræsenterende i alt 11 kunstnere,
heraf nogle lokale:
Karen Bindesbøll, Birger Brøndum, M orten Nielsen og Alex K lingspor.
KUNSTKREDSEN I DET GRØNNE OMRADE
OVERODVEJ 3*4
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De fine grafiske
vignetter med sce
ner fra arbejdslivet
er karakteristiske
for kunstneren
Cecil Valeurs
udsmykninger i
mange af kunst
kredsens tryksager.
(HA)
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F ritidsm alerne
m yld rer op på
scenen

K u n stn ere f r a
deri store verden.
1972-1978

I januar 1972
åbnede den peruanske ambassadør
Jose Parero Paz
(t.h.) udstillingen
’’Indiansk Kunst”
og præsenterede
to kunstnere fra
Peru. Udstillingen
rummede en rig
holdig samling af
brugskunst såsom
keramik, læderva
rer og billeder af
forskellig art. (HA)
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Et frisk eksempel på begyndernes dristighed leverede kunstnergruppen
fra Nærum, W esselsminde K unstnersam m enslutning. I november 1973 ud
stillede gruppen om kring 200 arbejder udført af nogle og tredive “F ritidsm a lere” overvejende amatører på vej op ad kunstnernes rangstige.
Alle var elever af den inspirerende lærer på Centerskolen, maleren Per
Iversen, der kaldte dem “de m odige u n ge m a lere”. Et par år efter optrådte
ikke mindre end 30 malere fra sammenslutningen, der nu kaldte sig
“K celdergruppen”. Det var første gang, der gennemførtes en så omfat
tende udstilling med værker fra malere i alle aldre, fra tyveårsalderen til
om kring de firs år. Denne vidtfavnende gruppe dyrkede kunsten som
hobby, inspireret af voksenundervisningen i aftenskolerne.
Kunstkredsens første møde med den internationale kunstverden
fandt sted, da den peruanske ambassadør Jose Parero Paz i 1972 præ
senterede “Indiansk K unst" på rådhuset. Han drøftede indiansk keramik
med borgmester Øigaard, mens en peruansk specialist granskede ride
udstyr fra Peru - ivrigt bistået af Kjeld Lund. Den spændende brasili
anske kunstner Carlos de Moraes udstillede derefter værker præsenteret
af Den Brasilianske Ambassade. Efter ham viste den chilenske kolorist
Sergio Nunez Henriques både malerier, akvareller og plakater, og afri
kaneren Jaspar Ssemwanga demonstrerede motiver på stof fremstillet
efter den gammelkendte javanesiske teknik: Batik. Brasilianeren Delima
boede mest i Italien, hvor han malede både landskabsmotiver og rene

Maleren K arl Larsen fik sit
kunstneriske gennembrud
med billedet af violinspilleren
på “En trappegang” udstillet
på Kunstnernes Efterårsudstilling på Charlottenborg
i 1917. D erefter gjorde han
en fin kunstnerisk karriere.
Han var bosiddende i Holte
og udstillede fire gange hos
Kunstkredsen, blandt andet
sammen med sin ven Peder
Hald. Her plakat fra udstil
ling på rådhuset i 1977. (HA)

abstraktioner, og dem
kunne man også glæde
sig over på rådhuset i
SØLLEROD RÅDHUS
Holte. Den brasilianske
14. APRIL - 28. APRIL 1977
ambassadør, deltog i åb
ningen af udstillingen.
Det var alt sammen fri
ske toner fra fremmede fugle, og alle udstillingerne blev vel modtaget
af et lydhørt publikum. I den mere erfarne del af kunstnerne finder vi
en gruppe med bopæl i kommunen, som alle igennem årene udstillede
hos Kunstkredsen.
Karl Larsen (1897-1977) fik i 1917 sit kunstneriske gennembrud på
landsplan med billedet af “violinspilleren på tn tra ppegan g” og modtog
Eckersbergs M edalje, rejste i det sydlige Europa i årevis og underviste
og udstillede i København og andre storbyer. I 1969 udstillede han i
Kunstkredsen malerier og tegninger fra rejser i udlandet, og fem år
senere fulgte en udstilling af oliemalerier og akvareller. I foråret 1977
blev Karl Larsen hyldet på rådhuset i anledning af sin 80 års fødselsdag,
og Dronning Ingrid aflagde et gratulationsbesøg. Lokalt er han måske
mest kendt for sit smukke glasmosaikvindue i Søllerød Kirke fra 1964.
Peder Hald (1892-1987), der boede det meste af sit liv ved Furesøen
i Holte, var forfatter, maler, billedhugger og docent på Kunstakademiet
fra 1925-1963 og rejste for FN med keramisk forsøgsarbejde i det fjerne
Østen. Han udstillede i januar 1974 på rådhuset sammen med Karl L ar
sen, og hans 85-års fødselsdag i december 1977 blev fejret med en stor
retrospektiv udstilling.

KARL LARSEN
DAQLIG KL. 10-16, TO RSD A G TIL KL. 18, LØRDAGE - SØ ND A GE KL. 11-16
K U N S T K R E D S E N

K a rl Larsen

P eder Hald

I D E T

G R Ø N N E

O M R Å D E
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D ronning Ingrid deltog i åbningen af K arl Larsens udstilling på Søllerød Rådhus i 1969. Til venstre for
dronningen står kunstneren selv, og bagved dronningen til højre ses Kunstkredsens leder Kjeld Lund og
borgmester Erik Øigaard, der i dagens anledning har taget borgmesterkæden på. (HA)

A age G it z - Jo h a n sen . G r ø n l a n d sm a l e r e n .

Aage Gitz-Johansen (1897-1977), der boede i Trørød, havde opholdt sig
på Grønland i utallige perioder i 1930’erne og 1940’erne og var interna
tionalt kendt for sine tegninger og bogillustrationer fra det kolde Nord.
I maj 1972 udstillede han på rådhuset “T ræskæringer” med udskårne figu
rer deroppe fra. I sin rosende åbningstale takkede borgmester Øigaard
Gitz for, at han gennem sit kunstneriske arbejde havde “b eva ret en m eget
væ sen tlig d el a f den sæ rpræ gede og rige grønlandsk e kultur". I juli 1977 døde
Gitz-Johansen, og under stor opmærksomhed afholdt Kunstkredsen en
m indeudstilling på rådhuset. Den blev åbnet af kulturm inister Niels
Mathiassen. I årene derefter kæmpede Kjeld Lund og Gitz-Johansens
familie en brav kamp for at bevare Gitz s etnografiske sam ling og hans
værksted i Trørød som en permanent udstilling. Men denne plan lod sig
ikke realisere, blandt andet på grund af manglende kommunal støtte.
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Peder Hald var en ren
tusindkunstner: Maler,
billedhugger og keramiker.
D ertil kom, at han som
civilingeniør af uddannelse
blev han leder af farveteknisk laboratorium på
Kunstakademiet i Køben
havn. Han var bosiddende
i Holte og udstillede flere
gange hos Kunstkredsen.
(HA)
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■''■--■■"’' 3 B B l,l(-‘v dybt urolige og
spurgte, om man ikke
mere kunne opnå kommunalt tilskud? Men den politiske holdning var
klar: Kunstkredsen fik gratis husly på rådhuset til sine udstillinger, men
måtte selv finansiere alle udgifter i forbindelse hermed. M edlemmer
nes årlige kontingent på 35,- kr. rakte i den forbindelse ikke langt, og
foreningen formåede ikke alene at bære udgifterne ved udstillingerne.
Noget måtte ske! M eldingen skabte vildt røre blandt kunstnerne, som
nu ligefrem stod i kø for at få lov til skænke værker til fordel for Kunst
kredsen. Denne gavmildhed resulterede i etableringen af “K un stnern es
Støtteudstilling" i efteråret 1975, hvor 50 kunstnere udstillede arbejder
for mere end 80.000 kr. til salg som støtte for Kunstkredsen. U dstillin
gen blev en stor succes, både kunstnerisk og økonomisk, og frelste efter
manges opfattelse Kunstkredsen fra en sandsynlig kollaps. Kjeld Lund,
som havde stået for sin del af processen, takkede til alle sider. Han var
en god strateg og tabte aldrig sit mål af sigte: Kunstkredsens fortsatte
trivsel.
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En dag i september 1975 meldte Kjeld
Lund pludselig offentligt ud, at Kunstkretlsen straks
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Kunstneren Gitz-Johansen fotograferet i sit atelier i Trørød o. 1970. Han var vidt
berejst, og især Grønland og Lapland havde hans store interesse. Under sine rejser
erhvervede han en stor etnografisk samling, som familien og Kjeld Lund fra Kunst
kredsen efter Gitz-Johansens død i 1977 ihærdigt søgte at få indrettet til et offentligt
museum, hvilket imidlertid ikke lykkedes. (HA)
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Gitz-Johansens besøgte ofte Lapland. En af hans kontakter deroppe var kunstneren
Lars Pirak, som det lykkedes at få til at udstille hos Kunstkredsen på Søllerød Rådhus
i oktober 1971. Her ses borgmester Erik Øigaard, Gitz-Johansen og fru Pirak ved
udstillingens åbning. (HA)
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KUNSTKREDSEN I DET GRØNNE OMRADE

AOF * FOF«LOF * FO
ØVEMDVBJ B4 2640 HOLTE TELEFON 02-423037

Kunstneren Else Madsen
udstillede første gang på
Søllerød Rådhus i 19 6 9 .1
1976 arrangerede Kunst
kredsen en ny udstilling
med hende. Her er det
forsiden af programmet
for udstillingen i august
september 1976. (HA)

ELSE MADSEN
SØLLERØD RÅDHUS - HOLTE
26. august - 12. september
Daglig kl. 10-16. torsdage til kl. 18. tord. - »ondag« kl. 11-18
KUNSTKREDSEN I DET GRØNNE OMRADE

En

n y t å r s h il s e n fr a fo r m a n d e n

Kjeld Lund var også en særdeles flittig kommunikator, der forstod at
sætte sin vilje igennem. Fra hans skrivemaskine føg igennem alle årene
en lind strøm af programmer, avisindlæg, bønskrifter og hilsener til
alle verdenshjørner. Med den netop overståede krise i mente udsendte
han således en nytårsfolder ved årsskiftet 1977/78 for “at sige tak til de
m a n ge støttem edlem m er.; d er reelt u d gjord e b a ggru n den f o r K unstkredsens
arbejde." Efter denne velmente tak fulgte den økonomiske oplysning, at
“oplysningsforbundene er fo rtsa t hoveddonatoren m ed et bid ra gp å 10.000 kr i
1977... men skal ak tivitetsn iveauet holdes, så m å kredsen a f stø ttem ed lem m er
udvides betydelig". Kunstkredsen havde derfor det nytårsønske “a t se som
don atorer en u d vid et m edlem sskare a f stø ttem ed lem m er sam t erh vervsvirk 
som heder., n æ rin gsd riven d e og p en gein stitu tter" . Formelt var det en nytårs
hilsen, men budskabet stod lysnende klart: send flere penge!
Aret 1980 begyndte flot med 7 udstillende elever i gruppen “S trejf"
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Forsiden til program for
mindeudstillingen for
G itz-Johansen i august
september 1979. Udstil
lingen blev tilrettelagt af
Kunstkredsens leder Kjeld
Lund. Den viste et bredt
udsnit af Gitz-Johansens
virke som maler, tegner,
illustrator, forfatter og
etnograf. Udstillingens
åbning blev forestået af
kulturm inister Niels Mathiasen. (HA)

En sto r succes o g dens p ris

fra Kunstakademiet. Derefter fulgte arbejder af 41 kunstnere fra Gra
fisk Værksted i Nærum, og endelig i maj besøgte kunstnersammenslut
ningen M U L T rådhuset i Holte med 14 kunstnere. Ikke mindre end 62
udøvende kunstnere var på scenen det forår - en fin præstation!
I august måned udsendte Kjeld Lund im idlertid et fyldigt katalog for
efteråret, hvori han oplyste, at en påtænkt “K un stfestival desvæ rre" ikke
havde kunnet realiseres på grund af det “overvæ lden de an tal ønsker om
at delta ge i ud stillin gern e - og m it sa m tid ig lidt flossede helbred". Succesen
havde haft sin pris, og Kjeld Lund måtte nu personligt skrue ned for
tempoet. Et lille udvalg med Kjeld Lund, og blandt andre maleren Nina
Kai Nielsen, blev nedsat til at forberede Kunstkredsens overgang til en
foreningsform, hvor flere deltog i bestyrelses- og udstillingsarbejdet
med henblik på at reducere Kjeld Lunds store arbejdsbyrde. Æ ndringen
blev dog aldrig realiseret, og Kjeld Lund var fortsat “m anden på kom
mandobroen".
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PIERRE GABORIT

En af Kunstkredsens sidste
udstillinger på Søllerød
Rådhus var med Pierre
Gaborit i det tidlige efterår
1983. (HA)

K u n stk red sen s
S ID S T E SÆ SO N .

I K unstkredsens sidste
år 1983 tog Kjeld Lund
ved en ræ kke sæ rud
stillin g er afsked med
den gruppe m alere,
som i sæ rlig grad hav
de deltaget i forenin
gens ledelse. H er blev
N ina K ai N ielsens for
årsu d stillin g fu lgt af
OG ET T I L B A G E B L I K
vel besøgte efterårsudSØLLERØD RÅDHUS I HOLTE
stillin g er med m alerne
19. A U G U S T - 1. S E P T E M B E R 1 9 8 3
P ierre G aborit, Bernt
ALLE U G E NS DAGE K L . 1 0 - 1 7
N ielsen og C ecil Valeu r’s værker.
Som finale på denne hyldestsæson udsendte K unstkredsen ind
bydelse til en festlig reception på rådhuset den 13. oktober for at fej
re 70-årsdagen for m aleren Finn Bentsen - Kjeld Lunds faste støtte
i K unstkredsen.
Indbydelsen havde følgende bem ærkelsesværdige tilføjelse: “RE
CEPTIONEN skal sa m tid ig m a rk ere KU N STKRE D SEN S ophør m ed
u d ga n gen a f 1983, - a fslu tn in gen p å en n æ sten 2 0 -å rig virk som h ed i S øl
lerø d K om m u n e. I fo rb in d else m ed årssk iftet 83/84 v il d e r b live fo r s ø g t
u d sen d t en b eretn in g om de 20 år. M ed v e n lig hilsen. K jeld L u nd”. Be
retn ingen blev m uligvis ald rig virkeliggjo rt, for den findes desværre
ikke i K unstkredsens arkiv.3
Ved sin 65-års fødselsdag den 2. december kunne Kjeld Lund
glæde sig over Søllerød Tidendes pæne omtale, hvor læserne blev m in
det om hans valg til “'Arets b o rger i D et grø n n e O m råde’’' i 1979, og end

NYERE VÆRKER
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Kjeld Lund (1918-1994)
Kunstkredsens dynamiske
leder 1967-1983/84. (HA)

H vorfor m åtte
Kunstkredsen
lukke?

U dstillingsaktiv itetern e breder
sig

videre: “H jertebarnet
v a r K unstkredsen i D et
grø n n e O m råde som
gen n em å ren e har ud
stillet m a n ge K un stneres
væ rk er på Søllerød råd
hus, m en som e fter K jeld
Lunds beslutning om at
udtræde nu ved å rets ud
gan g, slu tter virksom he
den i ja n u a r måned".
Efter de succesrige
e f te r å r s u d s tillin g e r
kan det måske være lidt svært at forstå, hvorfor Kunstkredsen nu drejede
nøglen om. Det var jo et kulturtab for kommunen. Der var flere årsa
ger til lukningen, men Kjeld Lunds svækkede helbred har utvivlsomt
haft stor betydning. Hans erfaringer og kraftige dynam ik var svære at
undvære, og forsøget på at etablere en tidssvarende forening med en ud
videt lederkreds blev aldrig realiseret, selv om man som nævnt forsøgte
i 1980. D ertil kom det svage økonomiske grundlag for at gennemføre
udstillingerne, og endelig ønskede kommunen at få mere plads til den
stadigt voksende administrative medarbejderstab, hvorfor det store kæl
derlokale i stigende grad blev efterspurgt - og i ledige perioder anvendt
- til mødelokale.
U dviklingen inden for udstillingsverdenen i kommunen tegnede
godt for de mange aktører, men for Kunstkredsen var den ensbetydende
med en skærpet konkurrence. Forrest i billedet stod kommunens nyer
hvervede ejendom, GI. H oltegaard, som med sine smukke, nyindrettede
(1979-1982) lokaler og fra 1983 med en ansat udstillingskonsulent, Axel
Bolvig, trak mange tilskuere til sig fra midten af 1980’erne. Samtidig
hermed var den nystartede Søllerød K u n stforen in g i god vækst, og den fik
i de næste årtier et fast tilhørsforhold til GI. Holtegaard. Her udstillede
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den en eller to gange årligt kunst på det højere niveau, som GI. Holtegaards koncept foreskrev.
Endvidere arrangerede både Havarthigården og Søllerød Museum
på Mothsgården populære udstillinger, for slet ikke at tale om skolernes
udstillinger. Det var svære tider for Kunstkredsen, og det hele endte ved
årsskiftet 1983-84..
K u n s t k r e d s e n - k o m m u n e n s s t ø r s t e k u n s t f o r m id l e r

I en tid, hvor den samfundsmæssige udvikling skabte større rum for
kunstneriske aktiviteter, tilskyndede Kunstkredsens formidlende ud
stillingsvirksomhed store grupper af kunstinteresserede borgere til at
udstille resultaterne af deres præstationer. Enten alene eller i samvær
med andre aktive kunstnere, og de mange udstillinger trak store tilsku
ermængder. Derved fik kunstnerne oplevet omverdenens vurderinger
og fandt ofte nye motivationer for kunstneriske præstationer i takt med
kunstens udvikling.4
På det lokale, politiske plan voksede en velvilje op over for de kunst
neriske aktiviteter, og langsomt øgedes de kommunale bevillinger til
kunstens fremme. Kunstkredsen og dens ubestridte leder Kjeld Lund
havde en stor andel i denne positive udvikling i de 15 år fra 1968 til
udgangen af 1983.
N oter

1. Oplysningsforbundene: AOF= A rbejdernes O plysnings Forbund. FOF= Folkeligt
O plysnings F orbund. LOF= L iberalt O plysnings Forbund. FO= F rit O plysnings
Forbund. Alle var selvstændige forbund, soin selv udarbejdede deres årlige
kultur- og undervisningsprogrammer. De etablerede C enterskolen som et fælles
styringsorgan for undervisningssystemet.
2. Ekspeditionssekretær i Søllerød Kommune Kjeld Lund (1918 - !994) blev
indvalgt i Søllerød Sogneråd i 1946 på liste A som Danmarks dengang yngste
sognerådsmedlem - kun 27 år gammel. I 1967 medvirkede han til oprettelsen
af det rådgivende organ C enterskolen i D et G rønne O m råde og til stiftelsen af
K unstkredsen, hvor han blev en både effektiv og populær leder i de næste 1 5 - 1 6 år.
3. I arkivkasserne findes mange avisudklip omfattende de enkelte kunst-udstillinger.
4. Artiklen er baseret på K unstk redsens omfattende arkivmateriale i 36 kasser med
udstillingsprogrammer i Historisk Arkiv f o r R udersdal K om m une reg. nr. 1989/40.
Enkelte programmer kan være bortkommet. Arkivet om fatter desværre ikke
Kunstkredsens forhandlingsprotokoller, regnskaber, korrespondancer eller andre
foreningssager.
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Udstillinger afholdt i
Søllerød Rådhus lokaler 1968 - 1983

1968
In geb org P edersen

m aj

1969
B irgit M ain dal
S ven d E nselm ann
J ø r g e n Addison
G iovanni F ini

2. -14. m a rts
31. m a rts - 13. apr.
1<N

10. -26. m aj
1. - 15. ju n i
16. - 30. ju li
1. - 2- aug.

5. - 18. m aj
26. feb . -1 2 . m a rts
l8.-30.sept.
22.m a rts -5. apr.
12 - 26. apr.
26. m a j - 8. ju n i
17.ju n i - 1. sept.

T herese D ragshøj
F oren in gen N orden
B iafra U dstilling
K a rl L arsen
J y t t e G rindsted
J e n s Urup J en se n
E igil M oe

7. -21. sept.
27. sept. -1 2 . okt.

19. okt. - 2. nov.
9. -22. nov.

Gitz Joh a n sen
“S øllerød som d et v a r ”
Ungdomssk. elevu dst.
F orureningsiidst.
Fællesmrk.AOF
H offm ann K redsen
“S øllerød 72”
K aren A1 B indesbøll
B irg er B røndum
K a m m a Hediii
Tais H ed in
B ørge J ø r g en sen
M orten N ielsen
M ax S eidenfaden
Sisse W estergaard
K irsten O rtved
K irsten K jæ r
C. R iitt-Schzveiz
He in reich Schweiz
N iels A .Albjørn
C arlos d e M oraes
Alex K lingspor

1970
C ecil Valeur
B e r nth N ielsen
Ole B. K rü ger

28. d ec.- 11.ja n .

A nders Tinsbo
H ugo H edem ann
E dv.B orregård
F estus 0 . Idehen

2 2 .m arts -9. apr.
19. apr. - 3. m a j

6. -21.sept.
10. -25. okt
1 0 .-2 6 . nov.
22. sept. 5. okt.

1973

1971
Else Vogel J ø rgen sen
W illiam R osenberg
M ichael W ivel
R ed Venezia
Indisk uge

6. - 21. feb.

IS .m aj - 3. ju n i
3.-11.sept.
1. - 17. okt.
22.okt. -7. nov.
14. 28. nov.

Lars Pirak
P ed er Hald
E. K ra gelu n d P.

1972
22.ja n . - 6.feb.

J e n s Urup

P eruviansk F-ku

ja n . - feb .

In gem a n n Nilesen
Finn B entsen
C ecil Valeur
B ernth N ielsen
O le B K rü g er

17. ja n .-5. feb .
7 .-2 0 . m a rts
20.m a j -1 1 sept.
11. sept.
22.nov.

G rethe S. A agesen
M onica Molbeck
K u n stfestiva l -12 delt.
B irgit A. N ær um
Erik Bork
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S. - IS-nov.
S. okt. - 21. nov.

“F ritid sm a lern e”
P er Iversen grp.ct.sk .læ.
“Sejlskibe o g S øm æ n d ”

1974
1. - 13 fib .
14. - 27.m arts
30.m a rts -1 3 . apr.
8.-19. m aj
4.m aj
IS. 23. aug.
28.sept.-l3. okt.
17.-30. okt.

P eder Hald+ K a rl Larsen
Jo h n B row n Thom sen
M ogens Valeur
A lfhi Id R am bøll
Ikebana udst.
S øll.billeder i kom ."'s eje
B illedtæ pper
G. Godycki - Cwirko
P eder H ald

22.okt. - l.n ov.
29. n ov - 10. dec.
19.- 28. apr.

29. m a j -13. ju n i
26. aug. -1 2 . sept.
2 8 .-3 1 w u
19. -25. -okt.
19. nov. - 5. dec.

1975
4. - 16. f i b
9. - 4. m a j

7.-17. m a rts
17. - 29. m a j
9. - 22. aug.
4. -21. sept.
22.sept. -12. okt.
3. -16. apr.
30. okt. -14.nov.
27. n ov.- 7. dec.

J a sp e r Sse?n Wanga
WesseLmiinde
K nn stnersam m ensl.
S am uel J M ik enes
E yvindu r M oh r
Ruth S m ith
A sm indur Poulsen
D elim a
H. S indt H.
“ F ritid sm a lere ”
H augesund ku, uP entagr. ”
“K irk elig kunst'''’
Olly R itterband
“K u n stn ern es støtteudstill. ”
“K unstforskolen ”

17. -2 8 . m a rts

E rnst Jen sen
Nordisk K u ltu ru ge
“A rbejderen i F otogra fiet”
Ruth E ngelsen
M ax S eidenfaden
G iovanniF ini
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Vibeke F onnesberg

8.-23.okt.

2.-5. nov.
24. n ov - 7. dec.

Odin T eateret
“B illed storm en ”

E levarbejder f r a Ungdomssk.
Skolernes F otoudstilling
K a rl Larsen
F orårsudstillingen
B ernth N ielsen
C ecil Valeur
Else M adsen
Finn B entsen
J e n s Urup
“F ritid sm a lere ” ( 3 0 )
K æ ld ergru p p en
S øllerød m a lern e
P er Iversen
W esselm indegruppen
Nina K ai N ielsen
P eder Hald
B irgitte M ouridsen
B irte S iente

1978
3.-15. m a rts
6. - 9. apr.
26. apr. - 9. m a j
18. m a j -2. ju n i
14.-29. okt.

A lj'hild R am bøll
M a rie C. A utin
J ir o M ochizuki
R obert H onoré ’
Finn B entsen

25. nov. -1 0 . dec.

1976
3. - 11. apr.
23. -30. apr.
6. - 23. m aj

Else M adsen
“K unst i H olte ” 45 k unstnere
A m nesty Intern a tion a l

1977
27. ja n . - 1992
26. feb . -1 3 . m a rts
17. -19. m a rts
22.v i a r t s -1 2 . a p ril
14. - 28. apr.
5. - 19. m a j

J y t t e G rindsted
OBS knnstudst, m .m .
S ergio N. H enriques

7. - 20. nov.

S ven E nselm ann

“M u lt ”

1979
25. aug.
31. okt - 14. nov.
22. m a rts - 4. apr.

Gitz - Joh a n sen
S ven d B D yssegaard
Elisabeth Balk- M øller
H ilma Sindt
K irsten D reyer

1980
“S t r e jf “
L eif F rederiksen

7. -19. m a rts

StigW . H ansen
M arja de Raadt
N iclas A nderberg
M ogens S. C hristensen
Eva W erber
K u n stfestiva l
A dzer B lum e
S usanne A am und
M ir M ochizuko
Ole A ndersen
K irsten D reyer
Elisabeth Balk- M.

19.sept. G r I

lO.okt. Gr. II

B irgitte M ouridsen
Else B ruun
I n g er E gerrup
G rethe B.Jacobsen
Laila A ndersen
B irte S iente
.'.-16. nov.
N ina K ai N ielsen
S ofie B a gger
J e n n y Rubin
P aul B erg
J y t t e G rindsted
M ette H arning
C ecil Valeur
Grafisk Værksted
M ult (1 2 )

21. n ov.-l.d ec.
10.-22. apr.
a p ril

27feb.-1 5 .m arts

2. - 15-sept.

23. sept.- 6. okt.
12. - 24. okt.

30 okt. -11. nov.
20. nov. - 2. dec.
2 4 febr.-1 4 .m arts
19.m a rts - 1. apr.
15. -28 m a j

G iovanni Fini
Ole B jørn K r Uger

O tto Poulsen
F rederik Dahlkild
B ettin a G rønlund
Tom M atz

H enrik Axholm
A nne Lise C hristensen
B ente Noya
Vibeke H iibel - Br.
IV. D rozdicw icz
B irgit M. Kock
Olly R itterband
M a ria n n eT um ier
Eva N ystad
“Vinca” smsl.
I n g er Lise J ø rgen sen
Ellen R avnkilde
K is Schelin
I v a r Thom sen
Vera Thyg e sen
D oris K ehlet
K im Jen sen
Ja co b Lund
Histop's 40 å rs ud stillin g
o.
A rne Jacobsen
o g S øllerød R ådhus
Grafisk Værksted
A dzer B lum e
E rling Eriksen
U rsulaM ogensen
J ø r g e n M ogensen

12. -15..aug.

l.ju li- 2.aug.
14.- 30. aug.
3. - 20.sept.

Grafisk Værksted

1982
12. -25. a u g

30. apr. -1 2 . m aj

1981

E levarbejder

27.m arts-9. apr.
15.-28. m aj

2.-9. sept.

M ogens B lum e
K irsten D reyer
“M u lt ”
C arsten R iitting
S chw eiz + (1 5 )
H enrik Axholm
A nne Lise C hristensen
B ente Noya
Vibeke H. B rau ner
W. D rozdicw icz
B irgit M. Kock
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12.okt.-24. okt.

30.o k t.- 11.nov.

“Vinca” sm sl.
I n g er Lise J o r g en sen
Ellen R avnkilde
K is Schelin
Iva r Thom sen
Vera T hygesen
D oris K ehlet
grp . ”8 0 ”
Anna L.L ar sen
S øren Bjelde
In ge E lbrønd
I n g rid T heil

1983
5.-18. m a rts
21. api\ -12. m aj

19. aug. - 1. sept.
15. m a rts - 17.apr.

15 - 29. sept.

Erna N ordvig
K im jen sen

13.- 26. okt.
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25. å rs j ubi: U dstilling f.
Vedbæk Garden
Nina K ai Nielsen
Yan K ai Nielsen
A dzer B lum e
P ierre G aborit
S øllerød k u nstforen in g
Lise H onoré ’
A nne T holstrup
S ep tem b er u d stillin gen “83 ”
B ernth N ielsen
Ole B. K rü ger
C ecil Valeur
I n g rid W ichm ann
P.In gem a n n N ielsen
Finn B entsen

Luksushotel på Vedbæk
Sydstrand, anno 1960
En rettelse til Søllerødbogen 2011

a f Ernst Goldschmidt
I Søllerødbogen 2011 i artiklen om Palle Suenson (s. 97-107) fortaltes
om direktør Ole Botveds plan om en supermarina ved stranden syd for
Vedbæk H avn.1Planen fra 1970 mødte stærk modstand bl.a. fra arkitek
ten Palle Suenson, og den blev opgivet efter et borgermøde på Hotel
M arina den 8. juni 1970. Det er i den forbindelse værd at notere, at der
allerede 10 år tidligere blev frem lagt planer for bebyggelse på Vedbæk
Sydstrand.
Disse planer med tilhørende model var udarbejdet af arkitekt Ole
Ole H elw egs plan
Helweg (1916 - 2001) for et konsortium ledet af landsretssagfører K.D.
Nyegaard. Konsortiet havde i 1959 købt det gamle Vedbæk Hotel på
vestsiden af Strandvejen med henblik på nedrivning. Ole Helwegs pro
jekt omfattede et luksushotel, en stor restaurant, ferielejligheder, et stort
svømmebasin med indpumpet, renset vand fra Øresund, et undervisningsbasin og et stort antal parkeringspladser. Ca. 6.000 mennesker
ville kunne opholde sig på området uden at skabe trængsel.2
Projektet blev forelagt på rådhuset den 14. januar 1960, hvor kom
munalbestyrelsen dog ikke tog stillin g til det. Den 17. februar samme
år blev der im idlertid holdt et offentligt møde om projektet i Vedbæk.
Her mødte Vedbækborgerne op i stort tal og gav udtryk for meget stor
modstand mod projektet. Direktøren for Naturfredningsforeningen
og Statsministeriets departementschef, som naturfredningen den gang
sorterede under, deltog i mødet og gav ligeledes udtryk for stor skepsis
overfor projektet.
Nogle måneder senere, den 1. April 1960 kunne Søllerød Tidende
P lanen opgives
meddele, at projektet var opgivet - og det var ikke nogen aprilsnar. A r
kitekt Ole Helweg kunne dog trøste sig med, at han fik til opgave at pro
jektere Hotel M arina på vestsiden af Strandvejen. Det fine gamle hotel
fra 1913 blev nedrevet i 1963, og det nye betonhotel stod færdigt i 1966.3
Ole Helweg løste i øvrigt flere store opgaver i kommunen. Han pro
jekterede således Skoleparken 2 i GI. Holte 1954-1956, Rundforbihallen
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iVlodel af Ole Hel
wegs Vedbæk-projekt for arealet syd
for Vedbæk Havn,
1960. (Historisk
A rkiv for Ruders
dal Kommune)

Arkitekten Ole Helweg (t.v.) sammen med PH = Poul Henningsen (1894-1967) og
designeren Torsten Johansson (1917-1996). Foto fra 1959. (Det kgl. Bibliotek)

1964-19704 og ganske vist forgæves - Ole Botveds havne projekt 19681970. I udlandet har han projekteret hoteller og feriebyer i Sverige og
Tyrkiet samt hoteller i Moskva, Leningrad, Budapest, Bagdad og T ri
poli i 1967. Sidstnævnte sted var det projekterede Hotel Caravan vistnok
ejet af Libyens diktator, oberst Gadaffi.

Vedbæk-projektet
1960, set fra syd
vest. (HA)
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lE rnst Goldschmidt: Arkitekten Palle Suenson Naturpark. Søllerødbogen 2011, s. 97-107.

og skabelsen af Søllerød

2På side 105 i artiklen om Palle Suensson, Søllerødbogen 2011, er nederst er vist
et billede, der ifølge teksten viser en model af den plan over en marina syd
for Vedbæk Havn, som Ole Botved lancerede i 1970. Dette er imidlertid ikke
rigtigt. Den viste model er den 10 år ældre plan som arkitekten Ole Helweg
lancerede i 1960.
3Niels Peter Stilling: Fra Vedbæk til Smidstrup. I Bo Bramsen red.: Strandvejen før
og nu, 1995, bd. 2., s. 58-59.
4Finn Monies: Bygningskunsten i Søllerød Kommune efter 1940. I Ernst
Goldschmidt et al.: Vejen til Rudersdal, 2006, s. 204-205.
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Søllerød äTi den de
Æ ldste Lokalblad o g m est
benyttede Avertissementstidende
9. J a n u a r 1926

*or Holte, Nærum, Vedbæk
o g S k o d sb o rg P o stdistrikter.

U d g a a r h ver Lø rd a g

9. A a rg . — N r . 1.

Lokalaviserne
Det stod i avisen 1926
A f M orten Trommer
Historisk Arkiv f o r R udersdal K om m une rå d er o v er en komplet sa m lin g a f
lokalaviser f r a S øllerødegnen, h v o r lokalaviserne e r udkom m et regelm æ ssigt
siden 1915.
M orten T rom m er e r fø d t 1953 og h a r væ ret fa s t ansat på R udersdal M use
ers arkiv siden 1998. Han ha r siden 2001 stå et f o r den tilbagevendende artikel
i Søllerødbogen m ed udpluk fr a egn en s lokalaviser. Vi er nu nå et fr e m til å ret
1926, h v o r d er udkom to a viser i kom m unen: Søllerød T idende og A visen f o r
Søllerød K om m une, i d a glig tale blot kaldt “Avisen
K o n f l ik t e r o g a r b e jd s l ø s h e d

Det danske samfund var i 1926 præget af politisk uenighed og konflikter
på arbejdsmarkedet. Arbejdskampene med store strejker til følge var be
gyndt i 1925 og havde givet den socialdemokratiske m indretalsregering
store problemer. Det var den danske politik for at sikre kronekursen,
der skabte vanskelighederne. Sammen med Venstre og De radikale lyk
kedes det regeringen ved forskellige tiltag som bl.a. udenlandske lån
og nedbringelse af statsgælden gennem øgede skatter at styrke kronens
værdi. M en denne politik blev selvforstærkende. Spekulanter kastede sig
over kronen, der hurtigt steg i kurs. Dette gav afsætningsproblemer for
eksportvarer, hvilket ramte både landbrug og industri. Resultatet var
konkurser og en stigende arbejdsløshed, der i 1926 steg til et gennem
snit på 21 %.
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Sidst på året måtte regeringen opgive og udskrev valg. Ved valget
den 2. december 1926 vandt Venstre og De konservative. Socialdemo
kratiet mistede på trods af en stemmefremgang to mandater, mens Det
Radikale Venstre tabte fire mandater. Nye i folketinget var Retsforbun
det, hvis mærkesag var fuld grundskyld1. Venstres nye leder, godsejer
T h. Madsen-Mygdal opgav hurtigt at danne en borgerlig flerpartiregering, og den 14. december 1926 var i stedet en ren venstreregering på
plads med M adsen-M ygdal som statsminister.
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2. Aargang

Læs v or t u d f ø r l i g e S o g n e r a a d s r e f e r a t

L o k a l a v is e r n e i s ø l l e r ø d

Den politiske situation afspejlede sig naturligvis i Søllerød og dermed
også i lokalaviserne, hvor politik fyldte endnu mere end de foregåen
de år. Hovedtemaerne var dog stadig de samme. Det var modstanden
mod den voksende offentlige sektor og frygten for øgede skatter, der
blev omtalt som “plyndringer” og “konfiskation”. Flere læsere mente,
at kommunens ansatte ved skatteligningen blandede sig i forhold, der
ikke kom dem ved. En læser kritiserer dette forhold i “Avisen”, læseren
forstår ikke, at man overhovedet gider svare eller “rea gere o v erfo r alle
de N ærgaaenheder, d er e r budt dem a f kom m unale K ontorchefer, som ikke
ha r n oget m ed andres S ager at skaffe, o g ikke har F orstand paa d et de ta
le r om. H vor e r d et u sm a geligt at ia gtta ge den S m aalighed o v erfo r andre,
som m an d a gligt se r g r e lle Eksempler paa"2. En anden af “Avisen”s læsere
frygtede, at de øgede offentlige udgifter og især lønnen til de mange
ansatte i kommunens forvaltning ville betyde, at befolkningen flygtede
fra kommunen. Læseren havde dog løsningen på dette. Han foreslog,
at sognerådsmedlemmernes og personalets antal blev reduceret med 50
%. Derudover kunne arbejdstiden passende forlænges, og lønnen sættes
ned. Dette, mente han, ville være en ’’nyttig reform”.3
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A V I S E N

STEM ALLE
paa Venstres Kandidat
sæt x ved
H.P.Ludvigsen
’’Avisen” 28.11.1926

Grundskylden var et af de store diskussionsemner. Måske var det
Retsforbundets fremgang og indtog i Folketinget, der inspirerede til et
forlig mellem regeringen og Venstre om en ny lov, der gav kommunerne
lov til at opkræve grundskyld. Det konservative Søllerød Tidende argu
menterede kraftigt mod endnu en ny form for skat: Søllerød Tidende
brugte i sin vedholdne kamp mod skatter og offentlige udgifter argu
menter af propagandistisk karakter. Således kunne Søllerød Tidende,
allerede inden lovforslaget om grundskyld var vedtaget, afsløre, at det
ville betyde en stigning af grundskatten på over 2000 %. I en artikel
kom bladet til den konklusion, at M ussolinis fascistiske styre i Italien
nok havde opnået bedre resultater for sit land end de danske socialde
mokrater havde for deres.
Den upolitiske “Avisen” behandlede det politiske stof betydeligt
mere nuanceret. “Avisen” skrev sjældent selv om politiske emner. Deri
mod stillede den plads til rådighed for politiske annoncer og læser
indslag. Selv om Socialdemokratiet ved folketingsvalget var det parti,
der fik flest stemmer i Søllerød Kommune, var der en klar overvægt af
borgerlige indslag i “Avisen”. Men bortset fra Kommunisterne kom alle
partier til orde. At Kommunisterne kun fik i alt 3 stemmer i Søllerød
Kommune ved folketingsvalget 1926 forklarer, hvorfor man ikke hørte
så meget til dem lokalt.
I Søllerød Tidendes leder “Lidt af Hvert” behandledes store og små
emner af lands- og udenrigspolitisk karakter. Intet emne var for stort
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eller småt til at blive taget op. Det være sig bilulykker eller kronekurs.
Her havde avisens udgiver A. Lauridsen rig mulighed for at komme med
sine personlige kommentarer til aktuelle begivenheder.
Af underholdningsstof fortsatte “Avisen” med succesen fra året før:
Afholdelse af konkurrencer mellem læserne. Arets konkurrence “PinseKonkurrencen” var ambitiøs, her skulle læserne kåre den mest popu
lære mand i kommunen. Definitionen på populær kunne man finde i
“Avisen”s introduktion til konkurrencen den 23. maj, hvor det fastslås,
“at H ovedbetingelsen f o r at blive popu læ r er, at have et æ rligt, v a rm t og ro 
ligt H jerte uden a t ens Personlighed d erfo r udviskes a f Skikkelighedens dvaske
D æmon; thi Personlighed e r en absolut N ødvendighed, da et M enneske uden
K arakterpræg a ld rig nogensinde e r b levet popu læ r”. Af “Retfærdighedshen
syn” valgte “Avisen” at kåre den populæreste mand både i vest- og øst
sognet. Vinderne blev for vest pastor Eduard Eilschou-Holm4 og for
øst cigarhandler i Vedbæk Peder Nielsen, kaldet Per N ilen.5 Efter at
have reklameret flittigt for konkurrencen mens den foregik, fik den en
mærkelig mat slutning. Undervejs i konkurrencen udsatte avisen flere
gange afgørelsen med den forklaring, at der ikke var kommet nok stem
mer til at offentliggøre et resultat. Hvordan skulle dette forstås? Var det
ikke nok stemmer til den kandidat ’’Avisen” foretrak? Var den ’’forkerte”
mand ved at vinde, eller var ideen med en sådan popularitets m åling
alligevel ikke så god? ’’Avisen” undlod at bringe en sådan popularitets
rangliste og valgte kun at offentliggøre stemmeantallet på de to vinde
re, samt at nævne de kandidater, der havde fået over 20 stemmer. Hvad
grunden end kunne være, så var det bemærkelsesværdigt, at vinderne
kun blev nævnt ganske kort og kun denne ene gang. I stedet indled
tes en ny konkurrence, en ugentlig krydsord med gode pengepræmier.
Krydsordsopgaven var en nyhed ’’Avisen” gjorde et ’’stort nummer” ud
af at præsenterer. Her var jo også en mindre risiko for at finde en forkert
vinder.
Nyhedsstoffet fra hverdagens små begivenheder var i sagens natur
stadig en vigtig del af begge lokalaviser. Det var de samme nyheder,
de to aviser havde at skrive om. Nyheder der stort set ikke afveg fra de
foregående år. Sidst i december lod man bomben springe. De to lokal
aviser valgte at slå sig sammen fra det nye års begyndelse. Aviserne gav
som begrundelse, at området ikke var stort nok til to aviser, der skulle
leve af annoncer. Hvis man ser på indholdet af nyhederne i de to aviser,
var de heller ikke forskellige nok til, at der var brug for to lokalaviser i
Søllerød Kommune.
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De efterfølgende artikler er afskrift fra avisen og er gengivet med de
evt. trykfejl, der måtte være. Citater fra Søllerød Tidende er mærket
(S.T.), og citater fra Avisen for Søllerød Kommune er mærket (A).

19 2 6 .

23.01.1926

Det nye Aar, der nu er inde, synes efter alle Solemærker at dømme at
blive et meget haardt Aar at komme igennem. Landet sukker under den
store Erhvervskrise, hvor mange Virksomheder er gaaet i Staa, og et
fortvivlet stort Antal Mennesker savner Beskæftigelse, hvorved de kan
tjene til Livets Ophold.
Indtægterne daler, men Udgifterne synes desværre ikke at kunne
følge Bevægelsen; i hvert Fald er der fra Autoriteternes Side - Stat, Amt
og Kommune - sikkert ikke noget godt at vente. Det truer med højere
Skatter og nye Afgifter. Indkomst- og Formueskatten til Staten er for
Tiden til Behandling i Folketinget, og hvis de forslaaede Æ ndringer
vedtages, vil dette betyde en stærk Forøgelse baade for Virksomheder
som for Privatfolk.
Hvordan det hele til syvende og sidst vil forme sig er ikke godt at
sige; fra en Side prædikes om de sociale Loves Fordele, og betegnes So
cialdemokratiet som Frelseren; fra en anden Side tales der om Fascis
mens Velsignelser. Hvad der er at foretrække, er svært at sige, men det
synes jo unægtelig at den Form, Hr. M ussolini har praktiseret, har bragt
hans Fædreland paaviselige Resultater. (S.T.)
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G ru n d sk yld sfo rsla g et

13. 02.1926

Det er sørgeligt, at Landbrugets Repræsentanter paa Rigsdagen, det
store Antal Venstremænd ikke vil se det skæbnesvangre første Skridt der
er taget im od Ejendomsretten til Jorden, som den Fare for Samfundet
det virkelig er, dette Skridt er gjort ved Indførelse af Grundskyldsbe
skatningen til Staten, og nu fortsætter man gladelig til Kommunerne,
dette er den anden Finger der rækkes en vis M and og hvem tør paastaa,
at han ikke benytter sig heraf og tager hele Haanden. (S.T.)
L id t a f h v e r t

20.02.1926

Den Danske Krone er som bekendt i de sidste Dage blevet svært livs
kraftig og noteredes paa Børsen i Tirsdags til Kurs 97. Hvorfra dens
stigende Værdi egentlig hidrører, ja, det ved i Virkeligheden hverken
Jens Vejmand eller Landets kloge Hoveder; det kan lige saa godt være,
at det skyldes en Dosis Kruschen-Salt som alt det Vat og Bomuld, de
kloge Hoveders Forening har søgt at indpakke Hr. Krone i, og nu er de
kloge Hoveder da endelig kommet til det Resultat, at vi skal holde paa
den fulde Krone, nu han er blevet voksen.
Konsekvenserne er, at Prisen paa Livsfornødenheder kommer ned paa
et Niveau, der flyder af Kronens forøgede Værd, samt at Lønningerne
ligeledes gaar ned. Forhaabentlig vil Hovedresultatet blive, at der i det
hele kommer noget mere Liv i Kludene. Saa er der kun tilbage de of
fentlige Afgifter og Skatter, som det konservative Parti ganske naturligt
har krævet bør følge med, d. v. s. nedbringes; ...det vilde selvfølgeligt
ogsaa være ønskeligt og naturligt om Kravet blev imødekommet. (S.T.)
M ø d e t paa “ e n r u m ”

23.05.1926
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Christi Himmelfartsdag samledes ved 2 Tiden i Enrum Have ca. halv
andet Hundrede Venner af Tanken om en fri Forsøgsskole paa dette
Sted.
Planens Fader, Dr. Philipsen, aabnede M ødet med at udtrykke Haabet om, at man her maatte kunne udføre de smukke Tanker i Praksis,
som andre Steder i Verden allerede var blevet omsat i Handling: at skabe
en Skole, hvor Børnene frit kunde udfolde sig.
Mødets Deltagere begav sig derpaa paa en Rundtur i Hovedbygning
og Stalde, hvorefter man atter samledes paa Plænen foran Hovedbyg
ningen for at lytte til Skoleinspektør Arvins Tale. Veltalende og begejstrende talte han om den ny Skole, som Folket venter paa med Længsel.

Enrum på Vedbæk
Strandvej var til
salg i 1926. Det var
her, den ”frie skole”
så en mulighed for
at placere en skole
i Danmark. Den
frie skole havde
en undervisnings
form, der som
grundlæggende
princip gik ind for
barnets frihed til
selvstændig udvik
ling efter evner og
interesser. Ideen
havde et opsving i
1920’erne, hvor den
blev frem ført af
bl.a. Maria Montesori og A.S. Neill.
Billedet stammer
fra den pjece, der
blev frem stillet i
forbindelse med
salget. Interiørfoto
fra 1926 (Historisk
Arkiv = HA)

...Fhv. Højskoleforstander P. Holm tog Ordet for i varme Ord at an
befale Forsøgsskolens Oprettelse. Særlig Opmærksomhed vakte Hr.
Holms Udtalelser om Egnen og dens M angel paa Særpræg og Tradi
tioner. Egnen prægedes af Overklassens V illabyggeri og Landliggerliv,
saa den komfortable Lediggang var for mange af de unge blevet den ide
elle Livsform. For disse unge og for Befolkningen i det hele taget vilde
Enrum-Skolen kunne blive et Samlingsmærke og en Fællesopgave, der
vilde kunne pege mod højere Livsmaal. Ikke mindst af den Grund øn
skede Hr. Holm, at Skolen maatte blive til Virkelighed. (A)
H vem er d en po pu læ r este?

23.05.1926

Af Retfærdighedshensyn spørger vi om den populæreste M and i Øst og
den populæreste M and i Vest; thi Folketallet i Kommunens vestlige Del
er absolut størst og derfor vil det - uden en saadan D eling - paa Forhaand være givet, at det blev en “Vestlænding”, der tog Prisen, hvilket
selvfølgelig vilde svække interessen for vore Venner i Østen, og vi har
derfor Valgt at spørge baade “i Øst” og “i Vest”.
Lad os ære dem, som æres bør. Lad os faa nogle af vore gode Borgere
frem i Lyset, nogle af disse rare Medmennesker, som ved deres Evne til
Fordragelighed faar den daglige Trædemølle til at snurre mere lindt.
Ikke sandt? - Idéen er ikke daarlig, og De kender sikkert en eller an-
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M lk le H . Kort.

Den nyistandsatte og udvidede Vedbæk Søbadeanstalt på Vedbæk nordstrand ud for
Larsensvej tiltrak et stort publikum, både sommergæster og fastboende benyttede den
flittigt. Foto 1926 (HA)

den velkendt M and, som De synes er “bra”, og vi beder sende os Navnet,
og maaske kan vi da faa den Glæde til Gengæld at sende Dem Femog
tyve Kroner.
Hermed er A visens Pinse-Konkurrence aabnet, og vore Læsere har
Ordet. Brug Ordet, og brug det vel! (A)
V ed bæ k sø ba d ea n sta lt

13.06.1926

Sæsonen tegner foreløbig til at blive lige saa god som i Fjor. I Søndags
havde Badeanstalten ca. 200 betalende Gæster, men Vejret var jo ogsaa
ekstra fint. Vandet var 16°. (A)
K o n k u r r e n c e b u l l e t in

13.06.1925
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Vi er nu kommet saa vidt, at det kan have Interesse at se de Navne,
der paa nærværende Tidspunkt præger Konkurrencen; nedenstaaende
Navne er opført i alfabetisk Orden:
Paa vort Spørgsmål om den populæreste er bl. a. givet saalydende

Vedbæk Søbadeanstalt så idyllisk ud, men en læser kritiserede den 13. juni i “Avisen” dens beliggenhed ved
siden af kloakudløbet og beskrev, hvordan badegæster, der besøgte badeanstalten, kunne “se Kloakvandet
danne Springvand helt inde ved Land, hvor Kloakvandet i en bred Strøm flød ud i Vandet umiddelbart ved
Badeanstalten”. Læseren tilføjede, “hvad hjælper det saa, at Badeanstalten præsenterer sig smuk nymalet, og at
Badebilletterne er nedsatte i Prisen”. Foto 1926 (HA)

Svar:
I VEST.
Sogneraadsformand Clausen, (trods alle onde Skriverier)!
Pastor Eilschou-Holm
Sogneraadsmdl. Hiibenbecker
I ØST.
Overlærer Valdemar Kierkegaard
Cigarhandler P. Nielsen,
(Det berettes, at han af Venner kaldes Per Nilen!)
Som man ser, er det Navne, hvis Klang har god Lydvirken i vore
Øren. M en disse Navne kan - trods alt - ikke tilfredsstille os;
Vi maa have
Flere Sedler, flere Navne, thi der er jo heldigvis flere Mænd, hvis
Færden iblandt os næsten gør det
Nødvendigt,
At vi faar deres Navne med i Konkurrencen. Saa vi maa stadig bede
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Udsigten fra Lollikhus som Nordahl Grove malede den i 1870. Udsigten har formodentlig ikke været meget
anderledes i 1926, da Lollikhus åbnede som traktørsted og derved gav offentligheden mulighed for at nyde
den skønne udsigt over Vaserne og Furesøen, endda med kaffe og kage til. (Rudersdal Museer)

vore Læsere arbejde ihærdigt med Konkurrencen, og maa saaledes i Sa
gens Interesse udraabe det klassiske Markedsgøglerraab:
“Hold Dem ikke tilbage”. Deltag. Vær med. Dr. Labri.6 (A)
“ L o l l ik h u s ”

27.06.1926
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De fleste Holtebeboere kender “Lollikhus”, det smukke Landsted, som
ligger paa Vejen mellem Rudersdal og Birkerød, - men selv om Folk
alm indeligvis ikke kender selve Ejendommen, saa vides det dog, at her
findes en Udsigt, som langt overgaar, hvad man ellers træffer af Skøn
heder i Nordsjælland. M angen Cyklist og Automobilist har uvilkaarligt
m a a ttet standse her, hvis man blot har haft den ringeste Natursans eller
Øje for Skønhed; thi dette Sted er afgjort en Pause værd paa Køreturen.

De grønne Bakker og Dale og Furesøens glinsende m ægtige Flade, om
kranset af Skove, er et Naturm aleri af stor Virkning.
Om faa Dage aabner Ejeren af “Lollikhus”, Fir. G erm ansen, sin
smukke Ejendom for Publikum. Hr. Germansen har ladet denne om
danne til et Traktørsted af saa folkelige Dimensioner, at enhver kan
tillade sig at se og nyde Herlighederne.
For blot at nævne nogle faa Exempler paa Priserne, som jo i vore
Dage er af afgørende Betydning for en Udflugt, anfører vi: Kaffe (med
Kager eller Brød fra eget Konditori til Detailpris), en Gang Is med et
Glas M adeira 1 Krone, lækre Jordbær fra eget Gartneri og med Fløde til
samme smaa Priser, osv. V il man selv have sin M adkurv med, har man
ogsaa Lov til at placere sig i Haven med denne, og vil man have Pen
sion, er der smaa hyggelige Værelser i livlige Farver og med morsomme
M øbler i Bondestil.
Alt i alt er dette Traktørsted anlagt efter saa udmærkede Principper,
at det absolut vil være et Besøg værd.
T ilslut skal kun nævnes, at Værten har sørget for de Kørende og
indrettet en Parkeringsplads til gratis Afbenyttelse. (A)

Dronninggårds Mejeri ved Vejlesø i Holte brændte den 29. juni. Beboelseshuset blev totalt skadet, men meje
riet slap nådigt og kunne fortsætte sin produktion. Foto 1926 (HA)
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Skaderne var store ved branden på Dronninggård Mejeri, hvor det også gik hårdt ud
over familien Hedetofts bolig. Foto 1926 (HA)
Ild ebran d

04.07.1926

I Mandags Nat er Beboelseshuset til Dronninggaards M ejeri ved Vejlesø
i Holte til Dels blevet ødelagt ved en stærk Brand. Ejerne af M ejeriet (P.
Hedetoft & Søn med Familie) vaagnede noget over M idnat ved Ildens
Knitren. Branden havde da allerede grebet stærkt om sig, men Beboerne
naaede dog alle at blive reddet. Derimod brændte en Del Møbler. Vort
lokale Brandvæsen kom hurtigt til Stede og gjorde et godt Stykke Ar
bejde. I Løbet af et Par T im er var Ilden slukket. Den smukke V illa er
for største Delen ødelagt; men M ejeribygningen blev reddet, saa M eje
ridriften kan fortsættes uforandret. Statspolitiet har afholdt Forhør paa
Brandstedet; men der er intet oplyst om Brandens Aarsag. (A)
K o n ku rren cen s resu lta ter

11.07.1926
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Paa Grund af Bladets store forskelligartede Stofmængde er vi af Plads
hensyn nødt til at gaa lige til Sagen og uden Kommentarer overlade de
indvundne Resultater til Læsernes Dom:

Den populæreste M and i VEST:
Sognepræst
Ed. Eilschou Holm.
(57 Stemmer).
Den populæreste Mand i ØST:
Cigarhandler P. Nielsen.
(45 Stemmer).
N avne, der fik over 20 Stemmer:
Sogneraadsformand F. Clausen.
Overlærer PJ. Horning.
Sogneraadsmedl. F. Hiibenbecker.
Overlærer V. Kierkegaard.
Læge M . Philipsen.
Yderligere var der enkelte Navne, som ikke fuldtnaaede dette Stem
meantal og som derfor ikke offentliggøres.
Hermed er saa denne Konkurrence afsluttet, og vi takker vore L æ 
sere for Deres Medvirken og haaber snart igen at kunne paabegynde
en Enquette om et eller andet Emne; har De en god Idé, saa send den
omgaaende til ‘A visen”. (A)
F u g l e s k y d n in g e n i v e d b æ k

08.08.1926

der som bekendt finder Sted førstk. M andag den 9. August, slutter ikke
med Fællesspisning. Da Tiderne er sløje, nøjes man med Kaffebord.
M en godt Vejr og godt Humør kan ogsaa godt skaffe Feststemning.(A)
L id t a f h v e r t

14.08.1926

I Birkerød har det øjensynligt længe gaaet godt. - Der er bleven rejst et
pragtfuldt nyt Raadhus med Lysekroner og ny Stole, en stor moderne
Badeanstalt, mange Statuer - og holdt G ilder - Indvielsesfester og Rej
segilder - der har battet, - Men efter Gilderne, kommer som bekendt
Sygen. Og nu er der ikke længere saa rart i Birkerød. - Skatterne er ste
get stærkt, og Kritiken har rejst sig; man kigger nu paa Regnskaberne,
og det er efter Forlydende artige Ting, der kommer frem, særlig skal der
figurere en Hr. C. Olsen paa disse - som har været kostbar. - Saadan en
Olsen maa man jo ikke haabe at støde paa andre Steder i Landet! (S.T.)
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Selv om der kun blev serveret kaffe efter fugleskydningen i Vedbæk i 1926, ser deltagerne tilfredse ud. Sid
dende som nr. 2 fra venstre forrest ses P. Nielsen kendt som Per Nilen. Det var ham der vandt “Avisen”s
konkurrence som den mest populære mand i Østsognet. Foto 1926 (HA)
F r k . A sra R o epsto rff

05.09.1926

lægger i den første Uge i Oktober atter ud - nu i Dansens og Gymna
stikkens Tegn, - det er jo atter i Aar en M ængde nye Variationer at lære
indenfor de moderne Danse, en Tango, Charleston, Vals, etc.
Ogsaa for Børnene har Frkn. Et fuldtalligt Program , M asser af Pla
stik - og Balletøvelser, og i Aar skal Babyerne ogsaa have deres specielle
Plastiktime.
Endelig er der Gymnastikken - baade for ældre og yngre. - Gymna
stikken anser Frkn. for lige saa nødvendig for det daglige Velvære, som
baade Mad og Bad. Altsaa maa vi i Vinter røre os. (A)
L id t a f h v e r t

11.09.1926
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Ned med Skatterne! M an aabner ikke et Blad, uden at det et Sted i deres
Spalter lyder: Skatterne maa ned. - Der holdes ikke et Møde om Samfundsspørgsmaal, uden at det fra et eller andet Hold siges: Skatterne

Frk. Asra R oepstorff var
en alsidig kvinde. Udover
at undervise i svømning
afholdt hun kurser i gym 
nastik, forskellige former
for dans, ballet og plastik.
A t hun selv var en sporty
kvinde, viste hun, da hun
den 29. august blev klub
mester i Holte Tennisklub.
På billedet nogle af de unge
balletelever fra 1926. Foto
1926 (HA)

maa ned. - Og der føres ikke en Samtale M and og M and imellem, uden
at den ender med: Skatterne maa ned. Kun fra et enkelt Hold synes man
ikke ubetinget at ville være med til en Nedskæring af den personlige
direkte Skat; ja, man lægger endog ikke Skjul paa, at man har et ganske
andet Syn paa Sagen. - Socialdemokratiet tilsigter i Realiteten en Beva
relse af det nuværende høje Skatteniveau, eventuelt en Forhøjelse deraf,
i hvert Fald for alle Indtægter, der ligger over et vist Lavmaal. - M an vil
derved bevare, helst forhøje den offentlige Understøttelse og Forsorg.
Om det Brud, der siges at være opstaaet mellem Regeringspartiet
og det Støtteparti, det radikale Venstre, der nu kræver Nedgang i de
personlige Skatter, har noget at betyde og er ulægeligt, ja, det vil Tiden
vise. - Et synes im idlertid at være klart: Der maa ske en borgerlig Sam
ling om kring Kravet: Ned med Skatterne. - Enten maa man være for
eller imod den socialdemokratiske Doktrin paa dette Punkt, hvad der
saa end ellers kan skille de borgerlige Partier. (S.T.)
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F r a Sø l l e r ø d r a a d h u s

26.09.1926

Vi skal omtale et enkelt Led i N yindretningen af vort nye Raadhus, som
ikke fungerede helt godt ved “Indvielsen”: I Tilhørerlogen, som med
sine godt og vel tyve Tilhørere var tæt pakket, havde man ikke noget ret
stort Udbytte af Forhandlingerne, idet de enkelte Medlemmers Indlæg
kun lød som en fjern Hvisken, saa at Tilhørerlogen langtfra kan siges at
svare til sit Navn, om Forholdet ikke bliver et andet i Fremtiden.
Aarsagen til den daarlige Akustik maa først og fremmest søges i L o
gens store Afstand fra M edlemmernes Pladser, men herved er der jo in
tet at gøre. Derimod kunde der bødes paa det uheldige Forhold derved,
at M edlemmerne 1) talte noget højere og 2) ikke stadig vendte Front
mod Formanden - og dermed Ryggen til Tilhørerne.
Hvis dette vort Forslag venligst tages til Følge, vil meget være vun
det; thi skønt Salen med sine prægtige Lysekroner, Relieffer osv. Er
skøn at skue, vil Publikum i det lange Løb næppe være tilfreds med kun
at være Tilskuere.7 (A)

Bøllemosen ved Skodsborg var et yndet udflugtsmål for Københavnere. En søndagstur til Bøllemosens fred
og idyl kunne få en til at glemme storbyens trængsler for en tid. Men som man kunne læse i “Avisen” den 26.
september, var det øjensynlig ikke kun københavnere, der brugte mosen til at glemme deres trængsler. Foto
1926 (HA)

168

K

26 . 09.1926

ed af l iv e t

Paa Vej forbi Bøllemosen fandt OR Sagfører Anker Jensen forleden en
ung Pige, der laa ved Søbredden, gennemblødt og meget forkommen.
T il Overretssagføreren, der sørgede for at hun kørtes til Lyngby Sy
gehus, fortalte hun, at hun hed Maja Jensen og var Fabriksarbejderske i
Skodsborg. Paa Grund af ulykkelig Kærlighed havde hun villet drukne
sie, men havde dog bestemt sig om, da hun var blevet afsvalet af det
kolde Bad. (A)
L id t a f h v e r t

09.10.1926

Kunsten stiger: Nu spilles der Fodbold pr. Radio; i Søndags stod en
dansk og en svensk Speaker og rundkastede Situationen i den spæn
dende Kamp mellem Danske og Svenske, mens man rundt om i Lan
dene sad og flyttede Brikker paa et konstrueret Situationskort. - Dog
det havde sine Gener, bl.a. for de 25,000 Tilskuere, der ikke turde bruge
deres Stemme, fordi Svigermoer lyttede derhjemme - og det er som
bekendt ellers intet Steds, hvor Stemmen bruges saa stærkt som ved en
Fodboldkamp, naar man da undtager Rigsdagen. - Spark er godt; det er
sundt og nervestyrkende at sparke og bokse, og disse Sportsgrene om
fattes jo ogsaa med en enestaaende Interesse - her som der- - M en skønhedsmæssigt set? Er den gode gamle Gymnastik nu ikke at foretrække?
(S.T.)
O m k r in g v a l g e t

04.12.1926

Afslutningen paa Valgkampen her i Kommunen fandt Sted i Tirsdags
Aftes paa Nyholte Hotel, hvis Festsal var fyldt til Randen af Damer
og Herrer, der med virkelig Interesse og i en for et Vælgermøde møn
sterværdig Ro paahørte Kandidaternes Tale og den efterfølgende livlige
Diskussion. - Det er ikke rim eligt nu bagefter at trætte Læserne med at
servere dem alle de “Guldkorn”, der strøedes ud for Folket; dette kan ej
heller interessere nu “Dagen derpaa”. - Om Udfaldet af Afstemningen
gav Aftenen intet Fingerpeg.
Værd at notere fra denne Aften er to T ing: Aftenen var præget af det,
hvorom Kampen staar; d et ren e m aterielle. Store Vingesus var der lidet
af. M an kredsede om Problemet: Arbejdsløsheden og kælede i Smug el
ler aabenlyst for en særlig ombejlet Samfundsklasse: Tjenestemændene.
(S.T.)
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stem k
sæ t
S ø lle rø d T id e n d e

o n s e r v a t i v t d. 2. Decem ber
X ved G R A T H W O H L

V algd agen

27.11.1926 (HA)

04.12.1926
her i Kommunen forløb under taaleligt gode Vejrfor
hold, og fra alle Sider sattes Kræfterne ind. - Dagen blev dog ingen
Rekord i Retning af Stemmeafgivning; kun fra Konservativ Side syntes
den at vidne om Fremgang. (S.T.)
D e t s id s t e v æ lg e r m ø d e i k r e d se n

05.12.1926

i denne Valgkampagne afholdtes i Tirsdags paa Flotellet i N y Holte.Et
usædvanligt talrigt Vælgerkorps havde givet Møde og hørte taalmodigt
og med godt Humør paa de mange - desværre altfor mange - Kandida
ter. M ødet var en udmærket Type paa en ægte dansk Vælgermøde. End
ikke den obligate “Afbryder” manglede.
Naar Kriseforanstaltningerne skildredes, og Forsamlingen trolig fulgte
Kronens kringlede Livsbane, virkede denne “Folkets Røst” - harmløs
og godmodig som den er - ofte forfriskende paa Tilhørerne under det
langvarige Møde. (A)

N y h o l t e Hotel»

O
J

Valgdagen.
=

Valgresultaterne forefindes, — i

Grand Souper & Dinér — å la carie.
f
Borde reserveres efter Bestilling.
T e lefo n : Holte 8. )
H. P. J ø r g e n s e n .
S
W
Nyholte Hotel var centrum for de fleste store begivenheder, der foregik i vestsognet, således også folketings
valget. Søllerød Tidende 27.11.1926 (HA)

170

T

12.12.1926

il v o r e x- o r d s l ø s e r e !

Saa ser De i Dag den sidste Opgave.
Og efter denne sure Svie - kommer den søde Kløe: Julekrydsordspengepræmiefordelingen!
Det var et langt Ord, det!
Krydsordsmanden er omtrent ved at kvæles i alle Løsningerne - om
trent!
Og fordi vi har et stort Hjerte, der er fyldt af Medlidenhed med alle
de mange, som dels ikke har løst Opgaverne rigtigt og dels ikke har
faaet sendt alle ind, har vi født en kongelig Tanke!
H ør nu!
N aar vi i næste Uge fordeler Præmierne, saa vil der blive trukket
Lod om de 50 Kr. - tænk Dem - halvtredssindstyve Kroner blandt de
Løsere, der har flest rigtige Løsninger indsendt fra September Maaned!
Dernæst de 25 Kr. - som absolut er en god Juleskilling, og saa de rare
smaa Fem’ere.
Men - og nu kommer vi til Kongstanken!
For at give alle mindre heldige Læsere og alle Bladets Købere af i
Dag den sidste Chance, ordner vi det saaledes, at de 5 Femkroner for
deles ved Lodtrækning mellem alle de, der sender X-Ords-Opgaven Nr.
10 rigtig løst ind!
Vi forlanger blot, at Løsningen skal skrives paa selve X-Ordet her i
Avisen fra i Dag i Løsningerne skal være os i Hænde senest paa Tirsdag
den 14. ds. Kl. 12.
Og vi takker saa vore Læsere for den Interesse, De har vist os. Vi
erfarer, at mange har glædet sig over Opgaverne og vi erfarer ogsaa, at
vore Annoncører var glade for disse X-Ord omflankret som de var af
Byens flittige Handlendes Meddelelser.
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En af “Avisen”s nyheder
var en ugentlig krydsord.
21.11.1926 (HA)

Krydsordsopgave Nr. 9.

V A N D R ET .

LODRET.

1. G u le Æ rter o g Flæ sk. 2.
B ræ dtspil. 3. firsin dstyve Stykker.
4. Et P ar. 5. I G raven. 6. F olge
af Luft, V and o g Kobber. 7.
S urrogat for Sm or. 8. »K an ej
b eskrives, det m aa — ?« 9. Kan
lave N atkoncert.

1. S o lo p g a n g . 8. Svend A ggerholm. 10. K o b es h o s Apotekeren.
11. V æ gpry delse. 12. Paa Breve.
13. N aar man nyser, sig e s dette.
14. L ign er Kat o g Kanin!

N o ter

1.Danmarks Retsforbund, eller Retsforbundet som det kaldes, blev stiftet i 1919.
Partiet var et ideologisk præget parti, der byggede på den amerikanske
nationaløkonom H enry Georges tanker om inddragelse af de samfundsskabte
jordværdier gennem fuld grundskyld. Ved fuld grundfuld forstås en afgift, der
er på samme størrelse som resten af det pågældende jordstykkes værdi.
2.“Avisen for Søllerød Kommune”, 25.4.1926.
3.“Avisen for Søllerød Kommune”, 2.5.1926.
4 .Præst ved Søllerød Kirke 1922-1931. Se Hans Ellekilde: “Sollerods sognepræster i
luthersk tid” (Søllerødbogen 1948, s. 64-67).
5.Per Nilen, Peder Nielsen (1862-1945) var Vedbæks “grand old man”. Han
begyndte som tøm rer- og snedkermester i Vedbæk 1898, kort efter jernbanens
kommme, og han opførte ejendommen “Vedbækhus” på hjørnet af Stationsvej
i 1901. Han fejrede 25 års jubilæum som håndværker i Vedbæk i 1923, men trak
sig kort efter tilbage for at hellige sig sin cigarforretning i Vedbækhus. Om Per
Nilen og Vedbæks mange andre håndværkere i 1920’erne kan man læse i Svend
O tto Andersen: “Fotografiet fortæller. Per Nilens 25 års håndværkerjubilæum
i Vedbæk 1923” (Søllerødbogen 1991 s. 91-153.
6.Doktor Labri, eller professor Labri som han også kaldtes, hed rigtigt Johannes
Petersen 1863-1935). Professor Labri var en dansk gøgler og tryllekunstner.
Han optrådte på markeder. Forud for sin optræden stod han foran sit telt og
prøvede at lokke folk til med meget fantasifulde salgstaler.
7.Der er tale om en i 1925-26 gennemførte ombygning og udvidelse med en
tilbygning af det gamle rådhus på Søllerødvej fra 1904. Se Ole Sørensen:
“Søllerød Rådhus” (Søllerødbogen 2001, s. 94).
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Rudersdal Museer - Mothsgården
Beretning 2011
a f Niels Peter Stilling
Som statsanerk endt m useu m ta ger R udersdal M u seer udgangspunkt i fe m
“s ø jle r I n d s a m lin g , registrerin g , bevaring, forsk n in g og form id lin g. N eden
stående årsberetn in g e r disponeret e fte r de fe m søjler. Indsam lingen e r dels
fo reg å et v ed g a v e r og auktionskøb, dels i fo r m a f en system atisk indsam ling fr a
genbrugspladsen i N ærum. R egistrerin gen ha r i høj g ra d k oncentreret sig om
u d b ygn in g a f den digitale registrerin g a f vore sam linger. B evaringsarbejdet
ha r både handlet om opbevaring a f sa m lin gern e og bevaringsarbejdet i felten .
M useet h a r begrænsede ressou rcer til forsk ning, m en m edarbejderne har alli
g e v e l arbejdet i forsk ellige forsk ningsprojek ter og publik ationer i å rets løb. En
d elig ha r fo rm id lin gen som va n ligt væ ret M useets hovedindsatsom råde i 2011.
I n d s a m l in g

G arbeology

H arald P ryn

Under arbejdstitlen “Fund fra lossepladsen” iværksatte Museet i 2009 et
projekt, hvor vi systematisk efter en i forvejen udarbejdet plan indsamle
de genstande fra den lokale genbrugsplads, “Containerhaven i N ærum ”.
Projektet blev fulgt op af en udstilling i 2011 om udsmidningskulturen.
Projektet er teoretisk forankret i undersøgelserne fra “the Garbeology
Project”. Her har forskere fra Arizona i USA undersøgt det moderne
samfunds materielle kultur ved analyser af, hvad der bliver kasseret.
Hen over sommeren viste Museet den længe planlagte udstilling med
“Hjem fra Genbrugspladsen” i Nærum. U dstillingen sluttede i august
2011 , og herefter udvalgte Museet de bedste og mest interessante gen
stande til bevaring i Museets gemmer. Dermed har vi så at sige reddet
et tidsbillede af et Søllerødhjem fra begyndelsen af det ny årtusind for
eftertiden.
Derudover har M useet som vanligt indsamlet genstande fra nærom
rådet og Nordegnen. Det er blevet til ganske mange ting i 2011, der
skønnes at have betydning for eftertiden. Her skal kun et begrænset
udvalg nævnes. M aleren Harald Pryn boede i en årrække i GI. Holte
og malede utallige motiver fra egnen (Se bogen “Landskabsmalerier fra
Rudersdalegnen”, der udkom i 2010). Fra hans barnebarn, der selv bor i
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ln d sa m lin g a f
Indbo

T il udstillin
gen “Hjem fra
Genbrugspladsen”
lejede Museet en
container, dels
til opbevaring af
udstillingsmateriel
i dagene før udstil
lingen, dels som
blikfang for projek
tet. Foto: Kirsten
Schmidt, 21. marts
2011 (Rudersdal
Museer = RM)
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Gl. Holte har vi erhvervet malerens staffeli og en række fotos. Fra T år
bæk Fiskeriforening har vi modtaget en fane fra dengang foreningen
hed Vedbæk-Taarbæk Fiskeriforening.
I forbindelse med årets ubetinget største idrætsbegivenhed i kom
munen, nem lig verdensmesterskabet i landevejscykling har vi valgt at
bevare en række udvalgte skilte som minde om begivenheden i septem
ber 2011. Fra Søllerød Kro og på vej mod lossepladsen lykkedes det på
målstregen - for nu at blive i cykelsproget - at redde en hel del kasseret
ældre interiør, bl.a stole og malerier. Nævnes skal også, at vi har ryddet
og bevaret dele af en ældre Holtevillas interiører. Villaen på Birkebakken har tilhørt tidligere lærer ved Holte Gymnasium, Karen Alkjær.
Fra en nedrivningstruet - og nu nedrevet villa - på Elnasvej i Dronninggårdskvarteret har vi ligeledes reddet forskelligt indbo opsat af vil
laens tidligere ejer antikvitetsspecialisten Gorm Benzon. Genstandene
herfra omfatter et helt vægpanel samt flere bemalede døre og låger.
Af ældre genstande skal fremhæves erhvervelsen af en flødekande i
engelsk fajance med motiv af Dronninggård fra 1830’erne, og fra Birkerødegnen har vi modtaget nogle smukke børne- og dåbskjoler samt
nogle fine broderier herunder et pyntehåndklæde dateret 1830. Endelig
har forkvinden for Birkerød Kunstforening, Tove Krause, afleveret en
større sam ling af ældre beklædningsdele og broderier.

Alex K lingspor

Blandt nye malerier skal fremhæves et motiv fra Ellemosegård i Trø
rød, ni m alerier af tegnelærer ved Holte Gymnasium Alex Klingspor og
syv værker af kunstnerægteparret Stefan og Lis Storland fra Bistrup.
Særlig skal købet i foråret 2011 af to unikke pastelmalerier fra 1808
fremhæves. Pastellerne er formentlig malet af Christian Horneman. De
to skrøbelige kunstværker viser det aldrende ægtepar Fr. de Coninck
og M arie de Joncourt. De er gengivet i bogen “Frédéric de Coninck og
D ronninggaard” (1987) s. 98. Endelig har vi i løbet af 2011 overført den
topografiske del af Birkerød Kommunes ældre kunstsam ling til Museet,
i alt 116 “historiske” kunstværker.
R e g is t r e r in g

Registrering af indkomne genstande hører til Museets vigtigste rutiner,
for uden velordnede og registrerede samlinger intet museum. Det hører
med til rutinen i den digitale registrering, at genstandene fotograferes,
og billedfilerne indgår som en del af genstandsregistranten. Så snart
de enkelte sager er færdiggjort, bliver de uploadet til Kulturstyrelsens
centrale database “M useernes Sam linger”. I 2011 er der indkommet i alt
618 genstande i den kulturhistoriske sam ling og 132 værker i samlingen
af topografisk kunst, i alt 750 museumsnumre.

Flere pæne ældre
villaer er i de
seneste år blevet
nedrevet til fordel
for mere strøm 
linede huse. Ind i
mellem er det lyk
kedes for Museet at
redde dele af de hi
storiske interiører.
Det gælder bl.a.
det nu nedrevne
hus på Elnasvej i
Holte, hvor denne
smukke profilvæg
blev reddet. Foto:
Kirsten Schmidt,
fra inspektionsbe
søg den 26. januar
2011 (RM)
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Maleri af ubekendt kunster: Ellemosegård i Trørød. (RiM)

KUNSTREGIN
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Museet har i de senere år modtaget et betydeligt tilskud fra K ultursty
relsen til it-registreringen af Museets samlinger. Alle genstande er over
ført til det landsomfattende museale registreringsprogram ’’REG IN ”.
I løbet af året blev der udført et projekt støttet af Kulturarvsstyrelsen,
hvor topografisk kunst, der tidligere er registreret af de gamle Søllerød
og Birkerød kommuner, blev registreret i KUN STREG IN . Registreringen af Museets genstandssamling er lagt ind på databasen “M useer
nes Sam linger”, og dermed er oplysninger om hele Museets genstands
sam ling tilgæ ngelig på nettet, hvor man kan forsøge at få et overblik
over landets museale samlinger. Nogle af Museets ældre registreringer
er herefter blevet gennemgået og oplysningerne suppleret og rettet til
og lagt ud på nettet. Dette arbejde er afsluttet ultimo 2011. I løbet af
2010-11 blev endvidere registreringen af Museets store kunstsam ling
digitaliseret med tilhørende affotografering af malerierne og revidering
af registranten. Derefter er også registreringen af kunstsamlingen til
gængelig på nettet.

Frédéric de Coninck (1740-1811). Pastel af
Christian Horneman, 1808. (RM )

Marie de Joncourt (1747-1821), Fr. De Conincks
hustru. Pastel af Christian Horneman, 1808. (RM)

Den meget store sam ling sølvservietringe, der i slutningen af 2010 blev
erhvervet i kraft af en meget stor bevilling fra fire fonde er nu under
gennemgang og registrering. Samlingen befinder sig på et særligt sikret
sted, og i 2011 påbegyndtes det omfattende arbejde med at katalogisere
og registrere samlingen. Registreringsarbejdet fortsætter og forventes
afsluttet i 2012.
B e v a r in g

K valitetsvu rderin g

I 2011 er Rudersdal Museer blevet kvalitetsvurderet af K ulturstyrelsen. Kvalitetsvurderingen er bl.a. foregået ved et besøg på Rudersdal
Museer. Ved årsskiftet 2011/2012 har Rudersdal M useer modtaget den
endelige kvalitetsvurderingsrapport. Rapporten indeholdt både ros og
ris. T il rosen hørte forskning- og formidlingsindstsen, mens styrelsen
var mere kritisk over for bevaringsforholdene på Museets magasiner.
Rudersdal M useer har nu 3 måneder til at udarbejde en handleplan med
angivelse af, hvad Rudersdal M useer vil gøre i forhold til de anbefalin
ger og pålæg, der er nævnt i rapporten. N år Kulturstyrelsen har god-
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M agasiner

Familiedag på
Museet den 19. juni
2011. Der bygges
genbrugsskulptu
rer under instruk
tion af kunstneren
M ette W ille.
Selv om gæsterne
undtagelsesvist
hjemtog “kunst
værkerne” under
streger sådanne
arrangementer
Museets pladspro
blem. Foto: Kirsten
Schmidt (RM)
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kendt handleplanen har Rudersdal Museer et år til at iværksætte hand
leplanen. Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde i Kulturstyrelsen.
Flere af Rudersdal Museers mål for 2012 er således udsprunget af Kul
turstyrelsens kvalitetsvurderingsbesøg. Et vigtigt mål er at få defineret
Rudersdal Museers særlige kendetegn, arbejdsområder og forsknings
områder i forhold til andre museer. Arbejdet med at definere Rudersdal
Museers særlige forskningsområder er grundlæggende både i forhold til
formidlingen og til at kunne føre en aktiv indsamlingspolitik. Arbejdet
vil foregå i løbet af 2012 og 2013.
T il museets fysiske rammer hører en række magasiner. Fler opbeva
res hovedparten af museets samlinger. Der kan ekspederes fra samtlige
magasiner med dags varsel. I forbindelse med Kulturstyrelsens kva
litetsvurdering var det et krav, at museet lod udarbejde en konserveringsfaglig rapport over magasinforholdene. Rapporten er udarbejdet
af Bevaringscenter Øst ved Køge. Rapporten konkluderer, at Rudersdal
M useer har nogle mindre gode magasiner. Ved gennemgangen blev det
endvidere tydeligt, at museet har et behov for at skaffe mere plads og
bedre magasinforhold for væsentlige dele af samlingerne. M agasinerne
er fordelt på flere forskellige geografiske lokaliteter, hvilket gør det van
skeligere at holde opsyn med samlingerne. M agasinerne har ingen eller

Feltarbejde

dårlig klim astyring, hvilket ikke er acceptabelt, set ud fra et bevaringsmæssigt synspunkt. Den bygningsmasse, som museet har rådighed over
til magasinbrug, er generelt god, hvis man tænker på, at de er tætte på
tag og fag. Der er dog mange andre problemer såsom vandrør i ma
gasiner og ukontrolleret ventilation. Alle magasiner har tyverialarm ,
Fremover har museet en fast aftale om konserveringsfaglig bistand med
Bevaringscenter Øst.
Kapitel 8 i museumsloven vedrører sikring af de bevaringsværdige
værdier i kommunen i forbindelse med den fysiske planlægning og for
beredelse af bygge- og jordarbejder. M useet samarbejder her med kom
munens byggeafdeling. M useet har tidligere benyttet sig af de faglige
kompetencer hos museumslederen og hos den pensionerede tidligere
souschef, arkitekt Jens Johansen. Imidlertid er der nu et generations
skifte på vej, hvor en ny frivillig medarbejder, også arkitekt, i en over
gangsfase vil arbejde sideløbende med Museets og Arkivets faste stab.
F o r s k n in g

B ogen om
S øllerød Kirke

Kulturstyrelsen, der tidligere hed K ulturarvsstyrelsen, lægger stor
vægt på, at de statsanerkendte museer udøver forskning. Det fremgår
bl.a. tydeligt af den ovenfor omtalte kvalitetsvurdering af Museet. Som
et af landets mindre museer mener vi nu nok, at styrelsens ambitions
niveau på vore vegne ligger lagt over de midler og personaleressourcer,
vi har til rådighed. M useet er dog stolt af, at vi i de seneste år publice
ret en lang række bøger baseret på forskning: “Danske herregårde og
Am erika”(2003), “Billige boliger i Søllerød K o m m u n e ” (2 0 0 4 ), “Vejen
til Rudersdal” (2006), “Trørød fra landsby til villaby” (2007), “Hvor
storbyens skygge strejfer landet” (2008), “Napkin Rings - 150 Years of
Silver Design” (2009) og i slutningen af 2010 “Landskabsmalerier fra
Rudersdalegnen 1785-1952”.
I 2011 fortsatte forskning-, forfatter- og udgivelsesvirksomheden,
idet Niels Peter Stillings 60 sider bog om Søllerød Kirke blev udgivet
i et samarbejde mellem Søllerød M enighedsråd og Rudersdal Museer i
sommeren 2011. Endelig skal man ikke underkende den ganske betyde
lige forskningsindsats, der ligger bagved de fleste artikler i den årligt
udsendte Søllerødbog.
Forskning og form idling kan kun vanskeligt adskilles, og i museumsregi giver forskning uden form idling ingen mening. Der ligger da
også mere eller mindre intensiv forskning bagved hver eneste særud
stilling på Mothsgården. Noget bliver publiceret i form af kataloger,
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andet i tidsskrifter og bøger. I forbindelse med udstillingen “Hjem fra
Genbrugspladsen” skrev registrator Anders Bank Lodahl og museumsleder Niels Peter Stilling en artikel - ”At klunse historien - fund fra
Containerhaven” - til de statsanerkendte museers eget fagblad ’’Danske
M useer”. Artiklen blev publiceret i begyndelsen af 2011.
F o r m id l in g

S æ ru dstillin ger
på M othsgården

På udstillingen
“Global C ountry
Houses” vistes
M arie de Joncourts
tre originale dag
bøger, der skrevet
på fransk dækker
perioden 1793 1803. Dagbøgerne
erhvervede Museet
ved en auktion i
2002. Cand. Mag.
Torsten Søgaard
har oversat dag
bøgerne og i Søl
lerødbogen 2007
skrevet en fyldig
artikel over deres
indhold. Foto:
K irsten Schmidt.
(RM)
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Museets primære form idling foregår gennem særudstillinger og for
skellige former for foredrag og rundvisninger. I 2011 vistes tre større og
to mindre særudstillinger på Mothsgården:
Fra efteråret 2010 og indtil udgangen af januar 2011 stod den fagligt meget anerkendte særudstilling “Global Country Houses”, der var
blevet til i et samarbejde med Golden Days sekretariatet i København.
Golden Days festival i efteråret 2010 havde “farlige forbindelser” i
1700-tallet som tema. Og på M useet i Søllerød valgte vi at fokusere på
de mange folk af fremmed herkomst, der byggede og boede på Søllerødegnen i anden halvdel af 1700-tallet. Det blev til en udstilling om vor
egn som “indvandrerland”. Det begyndte med en krig, og det sluttede
med en krig: I år 1700 gik svenskekongen Karl 12. i land ved Vedbæk
- men opgav sin invasion (Se Torsten Søgaards artikel i nærværende

“Global
Søllerødbog). Karl 12.s felttog mindes ved landstedet Enrum i Vedbæk
C ountry H ouses” med ’’Karls kilde”. Godt 100 år senere gik englænderne i land i Vedbæk
- d. 16. august, 1807 - hvorefter de gennemførte terrorbombningen af
København og ranede den danske flåde. M ellem disse to yderpunkter
ligger et århundrede, hvor Danmark udviklede sig fra et fattigt krigshærget land til et moderne, progressivt samfund båret frem af landbo
reformer og storhandel på verdenshavene. I datidens globale verden gik
Danmark fra at være en stormagt ved den florissante handels periodes
begyndelse til en småstat, da nationalstaternes Europa udviklede sig i
kølvandet på freden i W ien 1814. Alt dette - og lidt mere - handlede
udstillingen Global Country Houses om.

Fra udstillingen “Global C ountry Houses”. På udstillingen var der lejlighed til at vise nogle af Museets bedste
og kostbarste malerier. Det 162 cm høje maleri i centrum, “Kunstens Genius” er malet af Erik Pauelsen, 1785.
Englen står faktisk og skitserer det langstrakte maleri, som hænger på væggen til højre. De to malerier er
erhvervet a f Museet ved auktioner med ca. 10 års mellemrum i 1990’erne og begyndelsen af det ny årtusind.
De to malerier blev i foråret og sommeren udlånt til Thorvaldsens Museum, hvor de dannede optakt til deres
store udstilling om landskabsmaleriets gennembrud i Danmark, “Aftenlandet”. Foto: Ole Tage Hartmann. (RM)
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Fra udstillin
gen “FIjem fra
Genbrugspladsen”.
Alexander på 4 år
undrer sig over, at
der findes så gamle
computere. Foto.
Kirsten Schmidt.
(RM)

H jem fr a g e n bi ugspladsen

Ved afslutningen af
udstillingen “Hjem
fra Genbrugsplad
sen” i august 2011
fik gæsterne helt
undtagelsesvist
lov til at “rydde
M useet”, efter vi
først havde udtaget
udvalgte genstande
til bevaring som
museumsgen
stande. Aldrig er
en udstilling blevet
pillet så hurtigt ned
på Mothsgården.
Foto: Ole Tage
Hartmann. (RM)
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Herefter fulgte den føromtalte og længe planlagte udstilling ’’Hjem
fra genbrugspladsen”, der varede fra den 24. marts til den 21. august
2011. Rudersdal M useer indsamlede fra efteråret 2009 og igennem hele
2010 kasserede genstande på genbrugspladsen ’’Containerhaven” i N æ
rum. Hensigten var at dokumentere livet og udsmidningskulturen på

Ved afslutningen af
udstillingen “Hjem
fra Genbrugsplad
sen” i august 2011
fik gæsterne helt
undtagelsesvist
lov til at “rydde
M useet”. Foto: Ole
Tage Hartmann.
(RM)

UDSTILLING
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Ved åbningen af cykeludstillingen “Landevejens Helte” den 9. september 2011 arrangerede Museet et cykel
løb på “Væltepeter” om kring Søllerød Gadekær med deltagelse af ekscykelryttere. Det er Rene Dupont
og Søren Lilholt i forgrunden, mens R olf Sørensen noget overraskende er kommet bagefter. Foto: Kirsten
Schmidt. (RM)

“L andevejens
H elte”
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Københavns nordegn i begyndelsen af det 21. århundrede. På udstil
lingen “Hjem fra Genbrugspladsen” indrettede Museet et fuldstændigt
udsmidt Søllerødhjem. Og for en gangs skyld måtte alle genstandene
berøres og tilm ed flyttes.
Arets tredje store satsning, “Landevejens H elte” blev til i anledning
af V M I landevejscykling, der fandt sted i vor kommune den 23. til 25.
september 2011. U dstillingen på Mothsgården varede lidt længere. Den
åbnede den 9. september med et stort anlagt udendørsarrangement bl.a.
med deltagelse af flere kendte cykelryttere, der kørte mini-cykelløb
om kring gadekæret på væltepeter-cykler. U dstillingen viste det store

Ekscykelrytteren
L eif Mortensen
besøgte som så
mange andre
sportsfolk Museet i
anledning af cykel
udstillingen. Her
er han fotograferet
a f Kirsten Schmidt
foran sin udstillede
V M -trøje. (RM)

Hot Spot udstil
lin ger

A nden
fo rm id lin g

lokale engagement, der gennem tiden har været inden for cykelsporten
i Rudersdal, samt et nationalt og internationalt udsyn med hovedvægt
på V M i landevej. M useet havde en stand på cykelmessen i Birkerød
idrætscenter, og under selve V M havde M useet en udendørs stand ved
Mothsgården samt en stand i expo-området ved V M ruten i Holte. Ud
stillingen varede til den 15. januar 2012.
'Et af museets udstillingslokaler på Mothsgården er normalt reser
veret til de mindre, såkaldte hot spot udstillinger. Begrebet hot spot
henviser til mere spontane og hurtigt opsatte udstillinger i et enkelt
lokale på Mothsgården: her vistes i foråret og sommeren en llille ud
stillin g af historiske snapseglas. Op mod 600 glas tilhørende familien
Elklint i Trørød blev udstillet i det lille rum.
Op til jul, med åbning 1. søndag i advent, 27. november, vistes ud
stillingen “Jul Jorden rundt på julefrim ærker”. Frimærkerne er samlet
af Ruth og H erluf Andersen, Århus. I Danmark har vi en lang tradition
for julemærker (siden 1904), mens julefrimærker er “rigtige” frimærker,
som kan bruges som porto på breve. Den globale udstilling dokumente
rede, at en lang række lande over hele jorden - også ikke kristne natio
ner - producerer julefrimærker med mere eller mindre kristne motiver.
Den lille udstilling varede til begyndelsen af det nye år.
Museets formidler også historien ved foredrag, rundvisninger på
Museet, vandre- og cykelture, busrundture og fremvisning af historiske
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På Museets lille “hot-spotudstilling” vistes ca. 600
snapseglas. Foto: Kirsten
Schmidt. (RM)

bygninger og mindesmærker. I 2011 blev det til i alt ca. 50 arrange
menter, hvoraf museumslederen stod for de 32. Blandt temaerne kan
nævnes vandrerture i det historiske Søllerød, rundvisning i Søllerød
Kirke, rundvisning i Skodsborg, vandrerture på Vedbæk og Søllerød
Kirkegård. Udflugt til Næsseslottet, rundtur til kommunens historiske
monumenter. D ertil kommer en række foredrag om bl.a. malerier fra
Søllerødegnen, danske herregårde og landsteder, Frédéric de Coninck
og Næsseslottet m.fl.
Den elektroniske form idling for hele museet er fortsat udbygget i
2011, og vor fornyede hjemmeside, der bruges mere og mere, er under
fortsat udbygning.
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Museets formidling retter sig ofte mod en af vore vigtigste publikumsgrupper, skolebørnene. Skoletaskerne
er der ikke altid plads til på udstillingerne. Her foto fra et skole besøg på “Hjem fra Genbrugspladsen”, som
var uhyre populær på skolerne, hvor de blev undervist i temaet “Genbrug”. Foto: Kirsten Schmidt. (RM)

Udstillinger

Global Country h ouses1
Ingen udstilling
Hjem fra containerhaven
ingen udstilling
Landevejens helte 2

Periode Antal Brutto- Nettodage besøg besøg

1.1-27.2
28.2-23.3
24.3-22.8
23.8-8.9
10.9-31.12

51
19
137
13
94

1.063
1.388
7.201
7.331
11.516

1.063
325
5.813
130
4.185

Netto- N ette
besøg i pr. dag
% af
året
9,2 20,84
17,11
2,8
42,43
50,5
10,00
1,1
44,52
36,3

'note til besøgstal for Global C ountry Houses:
Forsat fra 2010, det samlede besøgstal for hele udstillingen er 3466
2 note til Landevejens Helte: Fortsætter i 2012
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Afdeling

Gæster
i alt

Mothsgården
Vedbækfundene
Historisk Arkiv

11.516
7.584
3.134

I alt

Heraf
børn i
grupper
28
2.952

Heraf
voksne i
grupper
0
0

Heraf
individuelle
børn u. 18 år
624
689

22.234

P e r s o n a l e :

F rivillige
m edarbejdere

Ved udgangen af 2011 består personalet af museumsleder Niels Peter
Stilling, der gik af ved årsskiftet 2011/12, souschef Svend Christensen,
registrator Anders Bank Lodahl, udstillingsarkitekt Kirsten Schmidt,
sekretær og bogholder Birgit Simonsen og museumsmedarbejder M illi
Svarre. Desuden har historikeren Niels Strandsbjerg været fast knyttet
til museet i hele 2011. M arc Levin blev i foråret ansat i en nyoprettet
tidsbegrænset seniorstilling med særlig opgave at indsamle materiale til
efterårets store cykeludstilling
De frivillige medarbejdere er Grete Hoppe, scrapbog, korrektur og
diverse skriveopgaver. Jens Johansen, arkitektur m.v. Bjarne Pedersen,
valnøddesnaps. Lennie Simonsen, der tidligere har været ansat i en kort
periode på Museet, begyndte i efteråret som frivillig medarbejder med
registrering af vor nyerhvervede servietringsam ling som hovedopgave.
Kort før jul begyndte Jytte M ochizuki som frivillig med digitalisering
af kataloget over museets bogsamling i samarbejde med Rudersdal Bib
liotekerne.
P r o je k t g r u p p e n

S ven d Balslev
1922-2011
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To medlemmer af Museets projektgruppe afgik ved døden med få dages
mellemrum i maj 2011.
Landinspektør Svend Balslev (28.5.1922-15.5.2011) blev næsten 89 år
gammel. Kendt var han fra sine mange år som arkivar i M atrikelarkivet.
Svend Balslev, der stammede fra Nykøbing Mors anvendte det meste
af sit arbejdsliv i M atrikeldirektoratets tjeneste, 1950-1989. Her steg
han i graderne fra revisor i 1952, fuldm ægtig 1958, ekspeditionssekre
tær 1967 og arkivar i M atrikelarkivet 1971 og endelig kontorchef med
ansvar for kortfrem stillingen i 1974. Hans forfatterskab begyndte med

Landinspektør
Svend Balslev,
Holte var i mange
år en trofast gæst
på Søllerød M use
um og Rudersdal
Museer. (RM)

M ichael S inding
1943-2011

værket “Landm åling og landmålere”(1975), men det blev især bio
graferingen af danske skovfolk, der
kom til at optage ham. Først med
bogen om “Danske forstkandidater
1786-1860”(1986) og siden “Danske
skovfolk” (1989) og “Danske forst
kandidater 1897-1996” (1997).
Balslev var en skattet deltager i
M useets studiekreds kaldet “Pro
jektgruppen” tilbage fra gruppens
tidligste dage i 1980’ernes anden
halvdel. Hans første artikel i Søllerødbogen er dog helt tilbage fra 1972,
hvor han skrev om kort fra vor egn i M atrikelarkivet. Fra tiden med
Projektgruppen fulgte “Landmåler Balle i Søllerød - en tragisk skikkel
se” (1991), “Caroline M athildes Søllerød 1771” (1994), “Georg Christian
H ilker” (1996), “Frydenlund på auktion - Kronens salg af Frydenlund
1793” (2001) og endelig sammen med Niels Peter Stilling artiklen “Et
udvandrerbrev fra Nykøbing S.” i Søllerødbogen 2003. Balslev var en
dygtig læser af gamle gotiske håndskrifter og meget hjælpsom, når det
kneb for en yngre generation at finde rede på gamle dages mere el
ler mindre sjuskede håndskrifter i Arkivets og Museets gemmer. Dertil
kom hans festlige væsen, og høje klare og gennemtrængende stemme.
Det sidste omfattede også hans gode sangstemme, der kom os alle til
gode, når der skulle være fest på Arkiv eller Museum. Ikke for ingenting
havde Svend Balslev været med i Studenter-sangforeningen siden 1942,
hvor han var første bas og hyppigt optrådte som dirigent. Hans jorde
færd fra Søllerød Kirke blev da også ledsaget af Sangforeningen, der
gjorde dagen særlig stemningsfuld helt i Svends ånd.
Få dage før Svend Balslev døde fhv. bibliotekar M ichael Sinding
(31.8. 1943 - 12.5. 2011) afkræ ft, 67 år gammel. M ichael Sinding stam
mede fra Gentofte Kommune og blev et år efter sin bibliotekareksamen
(1970) ansat ved Søllerød Kommunebiblioteker i 1971. Her steg han ret
hurtigt i graderne først som leder af GI. Holte Bibliotek i 1973, dernæst
i 1975 som leder af det nye bibliotek i Holte M idtpunkt og fra 1987 leder
af Nærum Bibliotek. M ichael Sinding fejrede sit 25 års jubilæum i 1996
og fortsatte ved biblioteksvæsenet indtil han gik på efterløn i 2007. Han
lå dog ikke på den lade side af den grund. Busdrift havde altid optaget
M ichael Sinding, og i 2008 tog han det store buskørekort, hvorefter han
blev ansat ved De blå Omnibuser i Holte som timelønnet medarbej-
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Bibliotekar Michael Sin
ding fotograferet i 2008 i
forbindelse med opsætnin
gen af udstillingen om “De
blaa Omnibusser”

der. Her kørte han bus
frem til udgangen af
2010, hvor han måtte
give op på grund af
sygdom.
M ichael Sinding
havde en særlig inte
resse for trafikhisto
rie og især busdrift.
Han har efterladt sig
10 større og mindre
bogværker om privat
busdrift i egnene nord for København. D ertil kommer adskillige ar
tikler i fagtidsskrifter. På Historisk Arkiv i Holte arrangerede man i
sommerhalvåret 2008 en udstilling om “De blaa Omnibusser”, hvor M i
chael Sinding var den drivende kraft. T il M ichaels forfatterskab hører
desuden også flere bøger om Søllerød Biblioteksvæsens historie: “Fra
Bibliotekets Scrapbog. Søllerød Kommunebiblioteker 1943-1993” (1993)
og “Bibliotekerne i Søllerød. En historie i historien” (2008).
Hans første artikel om busdrift på Søllerødegnen kunne læses i Søl
lerødbogen 1983, hans sidste i Søllerødbogen 2009.1 forbindelse med sin
historiske interesse kom han tidligt i forbindelse med vort lokalhistori
ske arkiv og museum; men det var dog først efter pensioneringen i 2007,
at han trådte ind i projektgruppen. Op til kort før sin død arbejdede han
på en større artikel til Søllerødbogen om Søllerøds første overbiblio
tekar Erling Hofmeyer og dennes kone våbenhistorikeren Ada Bruhn
Hofmeyer og ægteparrets ikke helt almindelige liv mellem biblioteket
i Nærum og deres våbenmuseum i Extramadura i Spanien. Desværre
nåede han ikke at færdiggøre arbejdet, men det er fortsat håbet, at vi i en
af de kommende Søllerødbøger kan offentligøre hans artikel posthumt.
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Vedbækfundene
o

Årsberetning 2011
A f Anne B irgitte Gurlev
2011 v a r et å r m ed m egen ak tivitet på Vedbækfundene. Et nyt u n d ervisn in gs
tilbud til b ørn eh aver og børnehaveklasser blev skabt, i skolernes v in terferie
og efterå rsferie v a r d er a rra n gem en ter f o r børn og børnefam ilier. Et stort
a rra n gem en t m ed arbejdende væ rk steder blev afholdt i septem ber, og i løbet a f
å ret åbnede hele tre nye udstillinger. D et v a r sa m tid ig et år, h v o r d et tyd eligt
kunne mærkes, at de unikke arkæologiske fu n d f r a Vedbæk e r kendt vid t og
bredt i den store verden.
I alt 7.584 museumsgæster, heraf 3.641 børn, var i 2011 på besøg for
at se de berømte arkæologiske fund fra Vedbæk i museets udstillinger.
Især i Vedbækfundenes skoletjeneste var der megen aktivitet. Antallet
af besøgende grupper steg i 2011. I alt 161 skoleklasser, børnehaver og
andre grupper lagde vejen forbi Vedbækfundene. H eraf fik de 112 un
dervisning, mens 49 valgte selv at gå rundt. I 2010 havde Vedbækfun
dene besøg af 124 skoler, børnehaver og andre grupper, hvoraf de 100
fik omvisning. Antallet af besøgende skoleklasser i Vedbækfundenes
skoletjeneste må siges at være tilfredsstillende sammenlignet med andre
større museer - f.eks. havde skoletjenesten på Københavns M useum i
2008 besøg af 285 skoleklasser1.
U

Til de y n g ste

n d e r v i s n i n g

Vedbækfundenes skoletjeneste bliver fortrinsvis benyttet af børn fra
grundskolen. Det er især skolernes 3. og 4. klasser, der kommer på be
søg og får undervisning. Ind i mellem kommer også flere børnehaver
og vuggestuer på besøg. Det er oftest de nærliggende børnehaver og
vuggestuer. Nogle af disse har fået omvisning i udstillingerne. M en for
at endnu flere børnehavebørn og børnehaveklassebørn kan få glæde af
at opleve Vedbækfundenes spændende udstilling, så blev der i 2011 ud
formet et særligt undervisningstilbud Lys og mørke i jæ gersten a ld eren m ålrettet til de yngste.
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Børnekulturkonsulent Helle N or
mand, som ses til
siddende til venstre
i billedet, hjalp de
besøgende børn og
voksne i lerværk
stedet ved Åben
Boplads. Foto: Anne
Birgitte Gurlev.

Inklusion

192

Dagens højdepunkt på Vedbækfundene er, når børn kommer på besøg.
Vi ønsker, at besøget på Vedbækfundene skal være en god oplevelse for
alle børn. Derfor er det vigtigt at formidle i øjenhøjde med børnene og
møde børnene lige præcis der, hvor de er. Den gode museumsoplevelse
er det bedste grundlag for den læring, børnene tager med herfra, og det
ligger Vedbækfundenes personale på sinde, at besøget på museet skal
være en god oplevelse for alle børn.
Vedbækfundene havde i 2011 besøg af 10 specialklasser, som fik un
dervisning i jægerstenalderen. Undervisningen i skoletjenesten evalu
eres systematisk ved hvert eneste besøg af skoleklasser. At vi på Ved
bækfundene kan byde ind med en undervisning, der også kan fange
interessen hos børn i specialklasser, kan ses i vores brugerundersøgelse,
hvor lærerne melder tilbage, hvad de synes om undervisningen. Fra Sva
lereden på Skævinge Skole skriver lærerne ved deres besøg d. 2. marts
2011: “En m eget, m eget g o d oplevelse. Ikke altid n em t a t fasth olde vores elev er
i læ n gere tid a fg a n g en , m en d et lykkedes o v er a l fo r v en tn in g f o r un derviseren.
Tusind tak”.
Færre og færre børn får dog i dag undervisning i specialtilbud i sko
lerne. Det er intentionen, at børn med særlige behov skal rummes i fol
keskolens alm indelige klasser. Disse børn møder vi også på Vedbækfun
dene, når de sammen med deres klassekammerater kommer på besøg.

For at imødekomme børn med særlige behov arbejdes der i Vedbækfundenes skoletjeneste med en inkluderende pædagogik, så disse børn
får den samme gode museumsoplevelse, som deres klassekammerater. I
skoletjenesten lægges vægt på æstetiske læreprocesser, hvor der ikke kun
undervises til den intellektuelle læring, men også til læring med andre
sanser. Børnene får i den permanente udstilling og i undervisningen
mulighed for at sanse jægerstenalderen. De kan røre ved jægerstenalde
rens genstande, de kan lugte til jægerstenalderens skrald og høre lydene,
som de kunne være ved Vedbækfjorden og i den tætte urskov for 7000
år siden.
V e d b æ k f u n d e n e

o g

u n d e r v i s n i n g

De arkæologiske fund fra Vedbæk er kendt vidt og bredt i verden. Da
17 grave fra den sidste del af jægerstenalderen blev fundet ved byggeriet
af Vedbæk Skole i 1975, var det en sensation. Også i udlandet. Det var
Nordeuropas ældste gravplads. Senere er andre gravpladser fra jæger
stenalderen fundet bl.a. i Nivå og Skateholm i Skåne, men gravene fra
Vedbæk er stadig noget ganske særligt. Især graven, med det nyfødte
barn gravlagt på en svanevinge ved siden af sin mor, tiltrækker sig stor

National G eo
graphies fotograf
Robert Clark stu
derer graven med
den gamle jæger
fra Bøgebakken.
Foto: Anne Birgitte
Gurlev.
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For at undgå, at
National G eo
graphies fotograf
Robert Clark under
fotograferingen af
gravene mistede
balancen, holdt
hans assistent A.J.
W ilhelm godt fast
i Robert Clarks
bukselinning. Foto:
Anne Birgitte
Gurlev.

Vedbækfundene i
“N ational
G eographic”
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opmærksomhed.
I 2011 fik Vedbækfundene tre forskellige udenlandske henvendelser
fra folk, der ønskede at skrive om Vedbækfundene. Den finske journalist
M arja Ahola henvendte sig for at få billeder af gravene, som hun skulle
bruge i forbindelse med en artikel, hun var i gang med at skrive til det
populærvidenskabelige finske tidsskrift H istoria. En anden henvendelse
kom fra det kendte tidsskrift N ational G eographic, som i løbet af 2012
vil bringe en artikel om forskellige europæiske lokaliteter med fund fra
jægerstenalderen. I denne sam ling af lokaliteter er gravene fra Vedbæk
selvskrevne. I forbindelse med artiklen ønskede National Geographic
selv at tage nye billeder af gravene. En af USA’s dygtigste fotografer Robert Clark kom derfor fra New York sammen med sin assistent A.J.
W ilhelm for at tage billederne.
Robert Clark ville selvfølgelig gerne så tæt på gravene som over
hovedet m uligt ved fotograferingen. Gravene er udlånt fra National
museet, de er danefæ og skal derfor behandles med største omtanke.
Fotograferingen skulle aftales med Nationalmuseets konservator Peter
Henrichsen, som har tilsyn med gravene. Det var ikke tilladt for N a
tional Geographies fotograf at gå ind til gravene ved fotograferingen,
men for at få de bedste billeder uden reflekser, fik vi lov til at tage glas
sene om kring gravene af. Mens det beskyttende glas om kring gravene

var taget af, og Vedbækfundene var fyldt med kameraer, fotolamper og
andet teknisk udstyr, var vi nødt til at holde helt lukket for øvrige be
søgende. Fotograferingen foregik nænsomt, effektivt og professionelt. I
Danmark har Robert Clark tidligere taget billeder af moseligene Tollundmanden og Grauballemanden. Det er aftalt med National Geogra
phie, at Vedbækfundene får kopier af Robert Clarks billeder afVedbækgravene til eget brug.
Den sidste internationale henvendelse kom fra den engelske forfatter
Steven Taylor, som tidligere har udgivet flere bøger om arkæologiske
emner. Han skriver bøger under navnet Gyrus. Han er nu ved at skrive
en bog om forhistorisk religion. I denne bog vil han diskutere graven
med barnet på svanevinge og bringe billeder af graven.
U d s t i l l i n g e r

“Våben og ild'”

I 2011 åbnede tre mindre, nye udstillinger på Vedbækfundene: I januar
den lille hotspot udstilling Våben og ild. I dolktiden, stenalderens afslut
ning, var mænd bevæbnet med fint forarbejdede flintdolke. Fine, tynde,
fladehuggede flintdolke knækker nemt. De har derfor nok mere været
tænkt som prestigegenstande end som egentlige kampvåben. Knækkede
dolkskafter fik i oldtiden en ny funktion. De blev sammen med svovlkis
anvendt som ildslagningssten - oldtidens lighter. Når flint og svovlkis

Var nogle døde mennesker
skrald i jægerstenalderen?
Denne kranieskal fra
et menneske blev i 1937
fundet af amatørarkæolog
og gartner A lfred Avnholt
i skraldebunken foran
jægerstenalderbopladsen
Bøgebakken. Foto: Anne
Birgitte Gurlev.
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“H vad skraldet
fo rtæ lle r'’’

“O ldtiden i
R udersdal”

“Det brændte
barn” - en urne
fra yngre bronze
alder med brændte
knogler udgravet
af amatørarkæolog
og gartner A lfred
Avnholt. Foto:
Anne Birgitte
Gurlev.
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slås mod hinanden, dannes gnister. U dstillingen blev sat op med fladehuggede flintdolke og ildslagningssten fra Vedbækfundenes samlinger.
På nogle af ildslagningsstenene ses en tilsodning, som viser, at de rent
faktisk i oldtiden er blevet anvendt til at slå gnister med.
Den 24. februar 2011 åbnede særudstillingen H vad skraldet fo r tæ lle r
- f u n d f r a stenalderen. U dstillingen blev sat op som optakt til M othsgårdens udstilling om nutidens kasserede genstande fra genbrugspladsen i
Nærum. M an kan man se affald fra en fjern tid, hvor selv dele af men
nesker kunne komme på møddingen. I udstillingen vises toppen af et
menneskekranie, som i 1937 blev fundet af amatørarkæolog og gartner
Alfred Avnholt blandt skraldet foran jægerstenalderbopladsen Bøgebak
ken i Vedbæk.
U dstillingen O ldtiden i R udersdal åbnede d. 7. april 2011. U dstillin
gen viser med lokale fund fra Rudersdal Kommune som udgangspunkt
glim t af oldtidens tre perioder - stenalder, bronzealder og jernalder. Ud
stillingen er tænkt som en permanent udstilling, der kan ændre form
og indhold i takt med, at nye spændende arkæologiske fund dukker op i
Rudersdal Kommune. I udstillingen vises sporene efter de første men
nesker i Rudersdal - Brommekulturens stenalderjægere, som for 12.13.000 år siden gik på jagt her på egnen. Bromme-jægernes kraftige
flintspidser er fundet to steder i Rudersdal - i Birkerød og i Vedbæk

De to meget smukke bronzehalsringe fra yngre bronzealder er danefæ. De kan ses i udstillingen O ldtiden i
R udersdal. Halsringene blev fundet ved efterårsgravningen af en have i Trørød. Foto: Jannie Holm Larsen.

Maglemose. Et ’’brændt barn” kan også ses i udstillingen. Am atørar
kæolog og gartner Alfred Avnholt udgravede en gravurne med brændte
knogler i en gravhøj i Enrum. Om knoglerne rent faktisk stammer fra et
barn vides ikke, men i Avnholts notater står: “Urne fra grav 5 i højen ved
Enrum Skov, indeholdt brændte ben af et barn i tandskifte, øverst en
facetteret ravperle”. To smukke halsringe fra yngre bronzealder pryder
udstillingen. De blev nedlagt i et fugtigt område ved Kikhanerenden
i Trørød som et offer til guderne. Endvidere kan i udstillingen ses de
lokale udgaver af dolken på vore 100-kronesedler. Fem fint forarbejdede
flintdolke blev sammen med fem kornsegl nedlagt i et fugtigt moseom
råde i N yvang i Trørød i den sidste del af bondestenalderen. Fra jernal
deren udstilles nogle slaggefund fra Rude Skov, som viser, at man også
her på egnen har udvundet jern. H idtil har man antaget, at jernproduk
tionen helt overvejende fandt sted i Jylland og på Fyn.
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N yvangfundet et offerfund fra
bondestenalderen
med fint tilhug
gede flintdolke og
kornsegl fundet i
Trorod. Nyudstillet i udstillingen

O ldtiden i R udersdal. Foto: Anne
Birgitte Gurlev.

A r r a n g e m e n t e r

“Hop og Rock”
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I skolernes vinterferie var der V ildsvinejagt i v in terferien - et arrange
ment med aktiviteter for børn og børnefamilier. I museets udstillinger
skulle børn og voksne gå på jagt efter vildsvin. Der var opgaver til flere
forskellige aldersklasser, hvor børnene kunne få viden om vildsvinejagt
i jægerstenalderen. 252 børn og voksne deltog i vinterferiens vildsvine
jagt.
Den 26. maj deltog Vedbækfundene sammen med personale fra M o
thsgården og Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune i årets Hop og
Rock på Rudegård Stadion. Ved Rudersdal Museers stand kunne børn
fra skolernes fritidsordninger prøve forskellige gamle lege. Ved standen
var også et velbesøgt bord, hvor børnene kunne øve sig i at skrive go
tiske bogstaver og runer. Endelig trak bueskydning hele tiden børn til.
Rudersdal Museers stand blev besøgt af i alt 1.596 børn.
Den 11. september var der Aben Boplads på Vedbækfundene. Græs
plænen foran Vedbækfundene blev omdannet til en stenalderboplads
med arbejdende værksteder. Ca. 200 glade børn og voksne besøgte
bopladsen i løbet af dagen. På bopladsen var det m uligt at hugge flint
og fremstille ting lige som dem, der blev brugt i jægerstenalderen. Det
store arrangement blev udviklet og afholdt i samarbejde med børnekul-

Menighedsrådsformand,
ved Søllerød Kirke, Georg
Lund hjalp til ved Aben Bo
plads og viste en del af dagen
de besøgende børn, hvordan
man skyder med bue og pil.
Foto: Anne Birgitte Gurlev.

Kulturpakken

turkonsulent Helle Normand og Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen. Fra Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen deltog
Anita M ikkelsen, Sanne Rud, Georg Lund, M artin W ilson og H enrik
Stott.
I skolernes efterårsferie kunne børnene gå på jagt efter viden om jæ
gerstenalderen i udstillingen. Der var igen opgaver til forskellige alders
klasser, og vi havde alle vores dyreskind fremme, som børnene kunne
mærke på og gætte, hvilke dyr skindene kommer fra. Arrangementet var
velbesøgt, især af bedsteforældre med børnebørn.
Børnekulturkonsulent Helle Normand tog initiativ til at sammen
sætte en gruppe, der i 2011 udviklede “en kulturpakke” rettet mod kom
munens børnehaver. Gruppen består Helle Normand, M ichael M øller
fra Rudersdal Musikskole, Kirsten Havelund fra bibliotekerne og Anne
Gurlev fra Vedbækfundene. Kulturpakkerne er en række kulturelle til
bud, som børnehaverne og dagplejen kan melde sig til. Formålet er, at
de skal få øjnene op for de oplevelser børnene kan få gennem kunsten
og kulturen. Samtidig skal de også få øjnene op for de tilbud, som al
lerede eksisterer i Rudersdal Kommune og begynde at bruge dem. Kulturpakkeproduktet kom til at hedde S m ag p å k ulturen og løber af stablen
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Hos flinthugger M atteo Pilati
kunne de besøgen
de børn ved Aben
Boplads lære,
hvordan stenal
derjægerne lavede
deres flinteknive.
Foto: Anne Birgitte
Gurlev.

Vedbækfundene
i radioen
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i 2012. Vedbækfundene byder ind med 7 forløb for børnehaver og ét for
dagplejen.
Journalist ved Danmarks Radio, Jens Olesen, besøgte Vedbæk M aglemose og Vedbækfundene sammen med arkæolog Erik Brinch Petersen
fra Københavns Universitet og zoolog Kim Aaris Sørensen fra Zoolo
gisk Museum. Det er blevet til en spændende og underholdende radio
udsendelse om de epokegørende arkæologiske fund fra Vedbæk M agle-

mose. Det er stadig m uligt at høre udsendelsen. På Rudersdal Museers
hjemmeside er der et link, så man kan høre, hvad fundet af gravene,
bopladserne og knogler kunne fortælle.
P e r s o n a l e

Praktikforløb

I 2011 måtte vi sige farvel til arkæologistuderende Jonas Sigurdsson.
Jonas valgte at stoppe med arbejdet som studentermedhjælp for at fær
diggøre sit speciale i Forhistorisk Arkæologi på Københavns Universi
tet. Vedbækfundene har haft glæde af Jonas som weekendvagt, til Aben
Boplads og derudover har Jonas arbejdet med klassifikation af genstande
i Vedbækfundenes samlinger. Den 1. september tog Vedbækfundene af
sked med museumspædagog Jannie Holm Larsen. Jannie skulle også
færddigøre sit speciale i Arkæologi. Jannie har arbejdet på Vedbækfun
dene først som studentermedhjælp i weekenderne og siden som muse
umspædagog. Jannie har udover arbejdet med undervisning af børn i
skoletjenesten, været med til Aben Boplads, været med til at sætte ud
stillingen Våben og ild op og selv stået for hele opsætningen af udstil
lingen H vad skraldet fo r tæ lle r - fu n d f r a stenalderen. Jannie blev straks
efter studiets afslutning ansat på Konservering og Naturvidenskabelig
Afdeling på Moesgård Museum ved Arhus. Det øvrige personale ansat
på Vedbækfundene i 2011 var studentermedhjælperne Karina Truelsen,
Kirstine Eiby M øller og Stina Brorsen W inther, samt leder af Vedbæk
fundene Anne Birgitte Gurlev. På grund af besparelser blev det ved
taget, at den ledige stilling som museumspædagog efter Jannie Holm
Larsen ikke skulle genopslås før i 2012.
I løbet af 2011 har Vedbækfundene haft hjælp af personale i fire for
skellige m idlertidige ansættelser og praktikforløb. På denne måde har
vi fået hjælp til registrering af genstande i Vedbækfundenes samlinger,
form idling af arrangementer og udstillinger samt hjælp til mange af de
praktiske opgaver, der følger med at drive en museumsafdeling. Derud
over har Vedbækfundene haft glæde af 3 udskolingselever, som alle var
på Rudersdal M useer i en uges erhvervspraktik.
P l a n e r

I 2012 ønsker Vedbækfundene at skabe undervisningstilbud m ålrettet
til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Skolernes
7. - 9. klasser samt ungdomsuddannelserne kommer meget sjældent på
besøg på Vedbækfundene. Dette er en følge af, at jægerstenalderen sjæl-
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Aben boplads

dent indgår i deres pensum. I 2012 vil Vedbækfundene derfor udarbejde
særlige undervisningstilbud rettet mod disse klassetrin.
Vedbækfundene har en lang tradition for at samarbejde med Køben
havns Universitet. Studerende har skrevet eksamensopgaver med brug
af materiale fra Vedbækfundenes samlinger og har som led i deres ud
dannelse sat udstillinger op på Vedbækfundene. I løbet af sommeren
2012 åbner endnu en udstilling - ’’Smykker med bid i” sat op af en kan
didatstuderende på Forhistorisk Arkæologi.
Aben Boplads har vist sig at være så stor en succes, at dette arrange
ment fremover vil være en fast bestanddel af Vedbækfundenes formidlingstilbud. Det vil blive afholdt igen i sensommeren 2012. I skolernes
vinter- og efterårsferie vil der være arrangementer rettet mod børn og
børnefamilier. Endelig vil året slutte med en nissejagt på Vedbækfun
dene. Nisser og jægerstenalder har intet med hinanden at gøre. Formå
let med nissejagten er at gøre Vedbækfundene kendt blandt Rudersdal
Kommunes børnehaver og dagplejetilbud.
N

o t e r

1 Publikationen God praksis. E ksem pler p å m u seern es u n d erv isn in g til gru n d sk oler o g
ungdom suddannelser. Kulturarvsstyrelsen 2008.
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Historisk Arkiv for Rudersdal
Kommune
o

Årsberetning 2011
A f M artin Dahl
2011 h a r v æ ret endnu et indbringen de å r f o r Historisk Arkiv f o r R udersdal
K om m une, o g nytilkom ne ark ivalier belyser nye sid er a f den lokale historie.
For eksem pel m ed førte afholdelsen a f VM i landevejscyk ling i R udersdal K om 
m un e m an ge spændende a flev erin ger om de lokale cykelhelte g en n em tiderne.
På form id lin gssid en ha r ark ivets person ale i 2011 la v et udstillinger, u d givet
bøger og holdt en række kurser og fored ra g. Ved årssk iftet 2011-12 forb ered es
ark ivets sn arlige fly tn in g til N ærum, h v o r A rkivet sam m en m ed biblioteket v il
tilbyde betjening, ekspertise og fo rm id lin g f o r Rudersdal K om m unes borgere.
I n d k o m n e

Foto
dokum entation

a r k i v a l i e r

Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune har i 2011 modtaget en lang
række arkivalier fra kommunens borgere såvel som fra den kommunale
administration. Breve, erindringer, manuskripter, plakater og fotos fra
kommunens historie er indsamlet, registreret og ompakket, så beva
ringen for eftertiden er sikret. Ligeledes har arkivets personale fotodokumenteret flere begivenheder, herunder opførelsen af nybyggeri på
lokaliteter med særlig lokalhistorisk værdi. Formålet er at dokumentere
de væsentligste begivenheder og træk i byudviklingen, så fremtidens
historikere og historieinteresserede har kilder at benytte sig af.
På en af årets første dage, den 7. januar, holdt Rudersdal Kommu
nes borgmester Erik Fabrin 25 års jubilæum på rådhuset. Historisk A r
kivs personale fulgte begivenheden i rådssalen og fotodokumenterede
receptionen. Både den kommunale ledelse og borgmesterens politiske
fæller var til stede på dagen, der fremover vil blive tillagt lokalhistorisk
betydning.
Ligesom borgmesterens jubilæum havde to andre begivenheder i
2011 en særlig interesse set i det lokalhistoriske perspektiv: Det gamle
Nærum Andelsbageri fra 1907 måtte i 2010 vige pladsen for et super
marked, som opførtes i 2011. Hele nedrivningsprocessen blev fotodo-
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VM i lan d evejscyk ling

kumenteret af Arkivet. Den anden begivenhed var anderledes positiv,
nemlig afholdelsen af verdensmesterskaberne i landevejscykling, der
delvist afholdtes i Rudersdal Kommune, og som var den største idrætsbegivenhed på dansk jord nogensinde. Begge begivenheder markerer på meget forskellige måder - væsentlige hændelser i områdets historie
anno 2011.
Afholdelsen af V M i landevejscykling og Mothsgårdens cykeludstillin g “Landevejens H elte” affødte flere interessante afleveringer til
Historisk Arkiv. Afleveringerne kom fra efterkommere af egnens cykel
helte og fra cykelentusiaster landet over, og blandt afleveringerne tæller
fotos fra dengang, cyklen kaldtes en velocipede eller “Væltepeter”.
Fra den kommunale forvaltning har Historisk Arkiv modtaget et ar
kiv over kommunalbestyrelsens medlemmer tilbage til 1998. Samlingen
dækker over politiske biogratier fra Rudersdal Kommune frem til 2009
og indeholder de enkelte politikeres levnedsbeskrivelser, portrætfotos
mv. Da samlingen af politiske biografier går tilbage til 1998, rummer
den fortegnelser og biografier over kommunalbestyrelsesmedlemmer
fra det daværende Søllerød Kommune. Samlingen blev i sin tid etab-

Andelsbageriet i Nærum er nu fortid, og i 2011 tog byggeriet af et nyt supermarked fart på byggetomten.
Her er et billede af personalet på Nærum Andelsbageri i 1935. Den relativt store bemanding og de to flotte
varevogne vidner om, at bageriet var en driftig forretning. (Historisk Arkiv = HA)

204

leret på initiativ af M useet og føjer sig til Gunnar Sandfelds og Ernst
Goldschmidts værker om det kommunale styre i Søllerød Kommune,
der henholdsvis dækker perioderne 1841-1978 og 1974-2001. Historisk
Arkiv betragter samlingen som meget væsentlig i forhold til forståelse
og form idling af kommunens moderne historie, og de personer, der har

Den unge mand
fremviser på bil
ledet fra 1880 et
eksemplar af tidens
nyeste cykelmodel;
bicyclen. Bicyklen
med det meget
store forhjul blev
udviklet og im por
teret fra England i
1875. Da hver pedalopdrejning drev
køretøjet en hel
omgang frem, be
tød bicyclens store
forhjul en markant
forøgelse af køre
tøjets hastighed.
Dog krævede det
en del øvelse at
bestige den høje
bicycle, ligesom
styrt fra det høje
køretøj ikke var
helt ufarligt. Bil
ledet er afleveret til
arkivet af et barne
barn til Christian
K arl Ingemann
Petersen, der kørte
cykelløb sammen
med Danmarks
store cykelstjerne
Thorvald Ellegård.
(HA)
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været med til at sætte deres præg på den som medlemmer af kommunal
bestyrelsen.
U

Falle
Rosenkrantz

d s t i l l i n g e r

Som en del af Historisk Arkivs formidlingsindsats arrangeres løbende
særudstillinger med lokalhistoriske emner og vinkler som omdrejnings
punkt.
Fra d. 3. januar til d. 9. april vistes Søllerød Grundejerforenings 100
års jubilæumsudstilling, der havde været udstillet i en kort periode på
Søllerød Sognegård i jubilæumsåret 2010. U dstillingen viste i tekst, ud
klip og fotos Søllerød Bys udvikling gennem tiden, og udvalgte byg
ninger og personer fra Søllerøds historie blev formidlet på baggrund af
Historisk Arkivs arkivmateriale og billedsamling.
Fra d. 17. maj til d. 30. november vistes en særudstilling om Dan
marks første kriminalforfatter, Palle Rosenkrantz. Rosenkrantz var ba
ron, jurist, samfundskritiker og levebrødsforfatter. Gennembrudsroma-

K rim inalforfatteren Palle
Rosenkrantz (1867-1941)
var en farverig person,
der ved flere lejligheder
udfordrede den gældende
samfundsorden. Selv om
han som baron var født ind
i en velhavende og betyd
ningsfuld slægt, form øb
lede han familieformuen
og måtte tjene til dagen
og vejen som forfatter.
Her ses Palle Rosenkrantz
på et ungdomsbillede fra
1885 iført soldateruniform.
(HA)
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nen “Hvad Skovsøen Gemte” fra 1903 fremhæves i litteraturhistorien
som den første rig tig e krim nalrom an herhjemme. Ud over krim inallitteratur var Rosenkrantz forfatter til historiske romaner, teaterstykker,
debatindlæg og meget mere. Faktisk var han den mest producerende
forfatter i sin samtid. Palle Rosenkrantz' arbejdsarkiv med manuskrip
ter, breve og fotos opbevares på Historisk Arkiv, og forfatteren selv, der
som barn boede i Vedbæk, er begravet på Søllerød Kirkegård.
A n d e n

Vejnavne

H ovedstads
m etropolen e fte r
1945

f o r m i d l i n g

Ud over arkivets udstillingsvirksomhed, har Historisk Arkiv i 2011 for
midlet lokalhistoriske temaer ad flere kanaler. Traditionen tro har arki
vet tilbudt konceptet Arkiv på Hjul til kommunens institutioner. Med
Arkiv på Hjul formidles lokalhistorien gennem en blanding af foredrag
og underholdning, der tilpasses målgruppen. I 2011 har Arkivet på den
måde formidlet lokalhistorien for børn i skolefritidsordninger såvel som
kommunens ældste borgere på plejehjem.
Arkivet har desuden afholdt borgerrettede kurser i slægtsforskning
og i generel brug af samlingen. Disse i alt 4 kurser har været afholdt som
del af Rudersdal Bibliotekernes kursusudbud. For Holte Grundejerfor
ening har arkivleder M artin Dahl også holdt et foredrag på Næsseslottet om ejendommen og om de personer og begivenheder, der har præget
dens historie.
Endelig har arkivet været involveret i to udgivelser i 2011. “Vejnavne
- Fra A ggershvile A llé til Ø verødvej” er baseret på afdelingsleder i Søl
lerød Kommunes vejafdeling Sofus Larsens uudgivede manuskript om
kommunens vejnavne fra 1975. M anuskriptet befinder sig i Arkivets
samlinger, hvor arkivarerne Caspar Christiansen og M artin Dahl med
anvendelse af den lokalhistoriske litteratur, landkort, vejvisere og kom
munale vejsager i 2011 har arbejdet med at afdække de mange vejnavnes
historie og betydning. Arkivar M orten Trommer har udvalgt en lang
række historiske fotos fra Arkivets sam ling til bogens illustrationer, og
museumsleder Niels Peter Stilling har stået for redaktionen. Bogen er
udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen.
Ud over vejnavnebogen har Caspar Christiansen deltaget i redak
tionen og bidraget med en artikel til værket “H ovedstadsm etropolen e fter
1945". Antologien handler om den overordnede udvikling af hovedstads
området hen imod en moderne metropol. I antologien belyses lokale
vinkler på industrialiseringen af forstæderne og udflytningen fra Kø
benhavn. I artiklen “N aturfredning og byplanlægning” belyser Caspar
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Vejnavnebog,
forsiden
I 2011 udkom
bogen “Vejnavne
- Fra Aggershvile
Allé til Øverødvej”. Bogen er et
opslagsværk, hvor
alle egnens veje
gennemgås, og
hvor hvert vejnavns
betydning og
historie skildres.
Billedmaterialet er
historiske fotos fra
arkivets samling
med motiver fra
egnens trafikale
forbindelser. På
forsidefotoet
ses det centrale
Holte fra luften i
1950 erne. Rådhu
set ses uden tilbyg
ningerne, som kom
til i 1960 erne, og
overfor Ny Holte
K ro ses de huse,
der i 1970 erne
blev nedrevet for at
give plads til Holte
Midtpunkt.

“De Sølle i Søllerød"
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Christiansen de ideer og konflikter, der blev skelsættende for Søllerød
Kommunes udvikling til en grøn bopælskommune. Særligt behandles
balladen om byplanen i 1943, der var baseret på en overdrevet vurdering
af befolkningstilvæksten og ideen om, at Søllerød skulle være en tæt be
bygget forstadskommune med Gentofte som forbillede. Byplanen blev
så upopulær, at det siddende sogneråd blev væltet, hvorefter det nyvalgte
sogneråd under ledelse af A. G. Schneider satte fart på naturfredningen
af Søllerød Kommunes grønne områder.
Endelig har Arkivets studentermedhjælper Jacob Stenhøj skrevet
speciale i Historie med udgangspunkt i Arkivets arkivmateriale fra
fattigvæsenet. I specialet “De Sølle i Søllerød" analyserer Jacob Stenhøj
hvem de fattige var, og hvordan man definerede fattigdomsbegrebet ud

fra fattigdomsforordningen af 1803. Specialet indgår nu i Arkivets sam
ling, og dele af det påtænkes udgivet i Søllerødbogen.
S t a t i s t ik

I 2011 har arkivet i alt haft 3.134 henvendelser fra borgere, forskere, den
kommunale forvaltning og institutioner. Henvendelserne kan opgøres
i kategorierne læsesalsbesøgende: 1.663, telefon- eller e-mail: 1.457 og
henvendelser pr. brev: 14. Arkivets læsesal bliver fortsat brugt flittigt.
Dog konstaterer Historisk A rkiv- ligesom landets øvrige arkiver, store
som små - at flere og flere borgere henvender sig via e-m ail og benytter
sig af Arkivets hjemmeside til elektronisk søgning i samlingen. M ange
henvendelser kan imidlertid ikke behandles uden et besøg på læsesalen,
da de drejer sig om ikke-digitaliseret arkivmateriale.
Arets indkomne og registrerede arkivalier beløber sig på 70 journalpo
ster, der hver i sær indeholder adskillige underposter. Journalposterne
fordeler sig således:
K om m unale fo rv a ltn in g er og institu tion er: 16
A ndre institu tion er:
4
Personarkiver:
29
F oreningsark iver:
11
E rhvervsark iver:
10
P e r s o n a l e

Historisk Arkiv har i 2011 oplevet en del udskiftning i personalet. Stu
dentermedhjælper Jacob Stenhøj var ansat indtil udgangen af januar,
hvorefter han måtte hellige sig specialeskrivning. H istoriker M artin
W ilson Christiansen var m idlertidigt ansat indtil februar, og vil blive
m idlertidigt genansat på Arkivet fra 1. januar 2012 som arkivsekretær.
Grunden til, at der ved årsskiftet ansættes ny arkivsekretær er, at ar
kivets sekretær siden 2006 Dorte Elklint valgte at gå på efterløn fra 1.
december 2011. Endelig har Cand. phil. i Historie Birgitte Sienes været
ansat som registrator fra juli 2011 indtil juli 2012.
F r e m t i d e n

Ved årsskiftet 2011-12 ser Historisk Arkiv frem til at skulle flytte til nye
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På v ej m od
N ærum

lokaler i foråret 2012.1 forbindelse med en vedtaget besparelsesplan for
Rudersdal Biblioteker, som bl.a. betyder en kraftig reduktion af Holte
Biblioteks lokaler, skal Arkivet flytte fra Holte Bibliotek, hvor det har
ligget siden marts 1997. Arkivet har således været beliggende på Holte
Bibliotek i Holte M idtpunkt i nøjagtig 15 år. De nye lokaler, som H i
storisk Arkiv har fået stillet til rådighed fra marts 2012 er på det gamle
landsted Fruerlund fra 1930, som de fleste i dag kender som biblioteket
i Nærum. V i ser frem til, at Arkivet og biblioteket fra 2012 i fællesskab
kan anvende huset og åbne dørene for publikum til kulturelle og lokal
historiske oplevelser.

W

Nærum Bibliotek. Fra andet kvartal 2012 vil Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune holde til i ejendommen
Fruerlund i Nærum. Landejendommen fra 1920 blev i 1949 indrettet som kommunens hovedbibliotek og kendes
i dag som Nærum Bibliotek. Fremadrettet skal huset rumme både Historisk Arkiv og Nærum Bibliotek. (HA)

210

Årsberetning for
Historisk-topografisk Selskab
for Søllerødegnen 2011
A f Anita Mikkelsen
2011 h a r v a r e t endnu et b egiven h ed srigt år, h v o r H istorisk-topografisk Sel
skab på en la n g række om rå der ha r væ ret m ed til at skabe interesse f o r lokalhi
storien og fo rm id le sto r viden om denne o g om an dre historiske em n er til vore
m ed lem m er og an dre a f kom m unens borgere.
I tilbageblik på å rets arbejde påkalder 2-3 a k tiviteter sig sæ rlig opmærk
somhed. D et e r Selskabets ud givelse a f bogen “Vejnavne - Fra A ggersh vile
A llé til Ø verød vej”, d et e r udgivelsen a f fo ld eren : “Gå i naturen - oplev kul
tu ren ”, som blev til i Partnerskabet m ellem R udersdal K om m une, Birkerød
lokalhistoriske F orening og Selskabet, og en d elig arbejdet m ed Selskabets nye
hjem m eside. Disse om rå der v en d er j e g tilbage til sen ere i m in b eretn in g lige
som v o re an dre ak tiviteter i sam arbejdet m ed forsk ellige k ultu rin stitutioner i
kom m unen, m en fø r s t en om tale a f de m a n ge a rra n gem en ter; v i tilbød m ed 
lem m ern e i å rets løb.
A r r a n g e m e n t e r

“Fra K unstens
G enius til Ver
dens E nde”

Aret begyndte med Niels Peter Stillings foredrag om Rudersdal Kom
munes mange m alerier af de smukke landskaber i vores kommune.
Foredraget byggede på kunstbogen “Landskabsmalerier fra Rudersdalsegnen 1785-1952”, som Niels Peter Stilling havde skrevet en del af og
været redaktør af, udgivet i december 2010 og tilbudt medlemmerne til
særpris. Det blev en meget udbytterig aften, hvor vi blev taget med til
de mange steder i vores kommune, hvor de i alt 68 malerier fra bogen
fortalte historie - fra det ældste til det yngste maleri, som foredragets
titel lovede: “Fra Kunstens Genius til Verdens Ende”, fra Erik Paulsens
maleri fra 1785 til Peder Halds fra 1952.
I løbet af foråret besøgte vi “Post og Tele Museum” - oven i købet 2
gange, da interessen hos medlemmerne var så stor, at vi måtte dublere.
Museet er ny opsat og fortæller på en meget spændende måde post
væsenets historie fra Chr. IV frem til vore dages mobilalder. Besøget
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Arkæologi

By va n d rin g i
Søllerød

indeholdt yderligere en indføring i den udgivelsespolitik, der ligger bag
valget af motiver til vore frimærker, motiver, der skal gøre frimærkerne
til landsfrimærker. De mange forskellige udformninger af frimærker,
som gennem tiden er blevet brugt til at bære vore breve rundt, blev fint
præsenteret.
Arkæologien var også repræsenteret i rækken af arrangementer i lø 
bet af foråret. Museumsinspektør Ole Lass Jensen fra Hørsholm Egns
Museum, der har det arkæologiske ansvar for Rudersdal Kommunes
fortid, holdt foredraget med titlen “Fra velmagtsdage til krisetid - i old
tidens Rudersdal”. Det er altid spændende at følge de nyeste udgravnin
ger og resultaterne fra vores nære omegn, i dette tilfælde blandt andet
fra Rude Skov og kysten. Det er dramatiske omvæltninger, vore forfædre i “det grønne område” har været igennem, ser det ud til. Langs Øre
sundskysten fandtes i bronzealderen en tæt bebyggelse med en befolk
ning, som tidens begravelser afslører var et samfund med overskud. I de
følgende århundreder ændrede bebyggelsen sig til at være enkeltgårde
på hver sin bakketop i terrænet, dyrkende den dårlige jord. Men om
kring K risti fødsel sker der tilsyneladende noget dramatisk. Som ved et
trylleslag bliver næsten alle gårde nedlagt, og vores egn er nærmest øde
de næste 1000 år - helt frem til middelalderen. Spændende at høre om.
I dejligt vejr var medlemmerne også på byvandring og denne gang i
Søllerød med Niels Peter Stilling som den engagerede fortæller. Turen
var ikke lang, for der er kort mellem de historisk interessante steder,
når udgangspunktet er Mothsgården. M an kan faktisk i en rundhori
sont se de fleste markante steder derfra - Søllerød Kirke med Exners
sognegård, landstedet Carlsminde, nu partiet Ventres hovedkvarter og
videre til Odinshøj, som H.C. Andersen besøgte i 1864, med Søllerød
Slot overfor. Turen gik også ned ad Søllerødvej med oplysende og mor
somme historier, som knyttede sig til de mange butikker og erhvervs
drivende, der har ligget der for mindre end 50 år.siden. En populær tur,
som måtte gentages, og som sluttede ved kommunens gamle rådhus og
den utrolige østerlandske have tilhørende familien W ibroe, som gæst
frit bød os indenfor.
S e n s o m m e r u d f l u g t e n

Igen i år samledes 80 medlemmer for at tage ud på en dejlig sensom
merudflugt, oven i købet i strålende vejr. M ålet for udflugten var nogle
af slottene i Nordsjælland og i særdeleshed deres omegn. Først guidede
Niels Peter Stilling os rundt til særlig spændende steder på Frederiks-
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Sernsommerudflugten i September
2001 gik til nogle
a f Nordsjællands
herligheder.
Sognepræst Lars
Tjalve fortæller
vore medlemmer
om Fredensborg
Slotskirke. Foto:
Søren Petersen.

borg Slot, dernæst på en spadseretur forbi Badstuen og gennem den
smukke barokhave bag slottet. Lars Tjalve, præst ved Fredensborg
Slotskirke, viste denne, stort set uberørte 1700-tals kirke frem, og for-

Model af det
oprindelige Esrum
Kloster. Foto:
Søren Petersen.
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Byvandring med
Susanne Viby i
Nærum. Foto:
Søren Petersen.

talte om dens brug og historie. I Esrum Kloster nød vi frokosten i den
gamle, hvælvede klosterkælder. Et par af Esrum Klosters guider viste
rundt i resterne af det meget store og engang så betydningsfulde kloster,
hvor visse dele er restaureret, blandt andet klosterhaven. Sensommerud
flugten afsluttedes i den smukke og nyistandsatte Normands Dal med
de spændende og særegne statuer.
“Os f r a N ærum"
Efterårets arrangementer begyndte i Nærum. Susanne Viby, som er
redaktør af bogen “Os fra Nærum” var den energiske guide rundt i det
gamle Nærum. Flere af de ældre borgere, der selv deltog i turen, kunne
fortælle om tiden dengang i 1930erne eller 1960erne - om det liv, der
levedes dengang, hvor alle gik til dans hos Annelise Nielsen og købte
ind hos slagter M øller. Helt nostalgisk blev det, da vi besøgte “Olsens
Varehus”, som stadigvæk så ud, som vi huskede det, da det var åbent dog nu uden så meget på hylderne. Lindeallé blev besøgt og den gamle
Nærum Station, som nu er privat bolig.
Senere på efteråret fortalte museumsinspektør Lisbet Hein på en
rundtur i Hørsholm Slotsparks om parkens tilblivelse og liv i slutningen
af 1700-årene, et barokanlæg, som man endnu kan se omridset af. Et be
søg i kirken, bygget af C.F. Hansen efter nedrivningen af Hirschholm
Slot, blev der også tid til, inden eftermiddagen afsluttedes i Hørsholm
Egns Museum.
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Arkitekten C. F.
Flansens planteg
ning af Hørsholm
Kirke, ca. 1810.

U dgravnin ger i
K obenhavn

Lene Høst Madsen, arkæolog og projektleder på metrocityringens
udgravninger var kommet til Søllerød Sognegård for at fortælle om de
fund og resultater, udgravningerne på Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen
havde bragt for en dag. Det var utroligt spændende, man følte sig ganske
tæt på middelalderen, da Lene Høst Madsen viste billeder fra udgrav
ningerne af meter store palisader og endog hjulsporene gennem den
gamle Østerport, som ligger flere meter under vore fødder, når vi går
tur ad Strøget.
G e n e r a l f o r s a m l i n g e n

Tyge Brahe

Selskabets ordinære generalforsamling fandt i år sted torsdag den 26.
maj 2011 i Søllerød Sognegård, hvor ca. 140 medlemmer deltog. Ofte
har vi på dette tidspunkt af året Søllerødbogen færdigtrykt, og endog
bragt ud. I år var Søllerødbogen forsinket, og vi fik den først i begyn
delsen af august, men med en ligeså høj kvalitet såvel i det ydre som i
indhold. Erik Helmer Pedersen var som de foregående år en præcis og
venlig dirigent. Formanden aflagde beretning for året 2010, og vores
kasserer H enrik Støtt fremlagde regnskabet, og begge beretninger blev
godkendt med akklamation, en anerkendelse af det store arbejde. Arets
resultat på 24.131 kr. blev hensat til bogudgivelse.
T il bestyrelsen blev genvalgt/valgt H enrik Støtt, M orten Trommer,
Jan Britze og Georg Lund. Som suppleanter valgtes M artin W ilson
og Susanne Rud. Revisor Lis Vorsting blev genvalgt. Birgit W arming,
Ernst Goldschmidt og Jørgen Langebæk ønskede ikke genvalg og blev
takket for deres store arbejde for Selskabet. Der var desuden stor tak til
Rudersdal Museer og til Niels Peter Stilling.
Efter generalforsamlingen var det lykkedes at få arkæologjens Vellev
til at tale om “Tyge Brahes liv på Hven og hans død i Prag”. Jens Vellev,
der i 2010 åbnede Tyge Brahes grav i Prag, fortalte meget spændende
om nye resultater fra udgravningerne i Prag og om videnskabsmanden
Tyge Brahes opfindelser og arbejde på Hven, blandt andet om hans pa
pirfrem stilling og bogudgivelser.
B e v a r in g s u d v a l g e t

I løbet af 2011 har bevaringsudvalget, Carl Steen Berggreen og Jan Brit
ze, blandt andet gennemlæst og taget stillin g til en række lokalplanfor
slag. For lokalplan 219 om Gæslingestien, lokalplan 222 om Lions Park
og lokalplan 218 om Skodsborg Strandvej har det ikke været opportunt
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Lokalplan 213

at komme med bemærkninger. T il lokalplanforslag 213 - offentlige bo
liger Dronninggårds Allé, Piils Skov - har Selskabet peget på, at der
bør bibeholdes flest mulige af de eksisterende gamle træer, samt at en
eksisterende gammel, men dårligt vedligeholdt grotte, i forbindelse med
ny lokalplan bør renoveres. I forbindelse med behandlingen af lokalplan
220 - rammelokalplan for et område ved Henriksholm, det tidligere for
svarsområde - har Selskabet påpeget, at der i lokalplanens formål blev
indføjet, at friholdelsen for bebyggelse ikke alene tog afsæt i de land
skabelige værdier og kvaliteter, men også de arkæologiske og kulturelle.
Dette forslag er medtaget i den endelige udformning.
B o g u d g iv e l s e r

Søllerødbogen

B ogen om
Vejnavne

Søllerødbogen blev igen i år en smuk og interessant bog med en række
artikler, der bevæger sig fra “Bomuldsvæveriet Godthåb” ved Rådvad,
hvor så godt som ingen spor er efterladt på stedet, til “Kirkespil gen
nem 40 år”. Ind imellem læses om “Arkitekt Palle Suenson”, “Mordet i
Øverød” og endelig om “Da Socialdemokratiet kom til Søllerød”. Det er
et emne, som også vil blive behandlet i Søllerødbogen 2012. Med Niels
Peter Stilling som redaktør udstråler bogen stor kvalitet, som Selskabet
siger tak for.
I år har det desuden været Selskabet en stor glæde at kunne udgive
“Vejnavne - fra Aggershvile Allé til Øverødvej”. Det er en bog, som i
sandhed er lokalhistorie, både i det lange som i et nutidigt perspektiv.
Indledningen til bogen giver en fin indram ning af bogens hensigt:
“V i færdes konstant på dem. V i bor på dem. Og vi nævner dem i ét
væk i daglig tale. Men hvor ofte tager vi os tid til at stoppe op og tænke
over, hvorfor de nu hedder, som de hedder?”
Det er en bog, der er blevet til i samarbejde med Rudersdal Museer,
og det er Caspar Christiansen og M artin Dahl, der har skrevet bogen,
der har sit udgangspunkt i det materiale, som afdelingsleder i kommu
nens vejafdeling, Sophus Larsen indtil 1975 havde samlet. Den beskæf
tiger sig med vejnavne fra den gamle Søllerød Kommune. Niels Peter
Stilling har været redaktør, og M orten Trommer har haft ansvaret for
det meget spændende billedmateriale, som bogen indeholder. En dejlig
bog, som Selskabet er meget glad for blev udgivet. Bogen udkom sidst
på året 2011, og M artin Dahl præsenterede den for medlemmerne ved
et foredrag, hvor han fortalte om tilblivelsen, om vej- og byudviklingen
i Søllerød samt om flere af de underfundige vejnavne, bogen omtaler.
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Hjemmesiden w.w.w.histtop.dk
er Selskabets nye hjemmeside.
Siden Søllerød Kommune blev
digital, og Søllerød Museum
fik en hjemmeside, har Historisk-topografisk Selskab været
en del af dette vindue ud mod
verden og vore medlemmer, og
vores navn og logo var at finde
på forsiden af Museets hjem
meside. Det har vi været me
get glade for. Flere ændringer
i forbindelse med kommune
sammenlægningen i 2007 og en
helt anden digital struktur for
den nye, store kommune har
Forsiden til Selskabets nye hjemmeside.
gjort vores hjemmeside meget
mindre tilgæ ngelig for medlemmerne. Vi har derfor i løbet af det sene
efterår arbejdet med at skabe vor egen hjemmeside. Domænenavnet,
www.histtop.dk havde vi, og det kan dårligt være nemmere at huske.
Det er hovedsagelig Søren Petersen, sekretær og næstformand i Selska
bet, der har virkeliggjort visionerne. Hjemmesiden vil i løbet af 2012 få
sin endelige form. Vi søgte i november kommunen om et tilskud til op
bygningen og fik bevilget 20.000 kr., blandt andet til konsulenthjælp og
software til visse dele. Omkring årsskiftet stod den første udgave klar
til at blive sendt i luften. Vi ser frem til det videre arbejde med hjem
mesiden i lobet af 2012.
HISTTOP
Hi«lnri<li-Tnnoorafi«;k Sp k lu h for Snllerodt'nnpn
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o m k r i n g

m o n u m e n t e r n e

I arbejdet med bevaringen af vore monumenter har Selskabet i særlig
grad været aktiv på de områder, der har haft med formidlingen at gøre.
Vi har fundet det meget væsentligt at udbrede kendskabet til monumen
terne og den historie, de kunne fortælle. Det resulterede som bekendt i
opsætningen i 2010 af “talende skilte” ved 16 af vore monumenter, ud
styret som de er med telefonnumre, hvortil der kan ringes og få fortalt
historien om monumentet m.m. I 2011 fremsatte vi forslag om at udvide
dette med yderligere 9 “talende” skilte. Disse nye skilte blev opsat i løbet
af efteråret. Allerede i begyndelsen af 2011 blev der udarbejdet en folder

U ndervisningsm ateriale

med omtale af monumenterne og indeholdende kort med placering af
monumenterne. “Gå i naturen og oplev kulturen” hed brochuren. Den
blev delt ud til deltagerne på årets generalforsamling, og den var at finde
på biblioteker, museer i kommunen og på nettet. I 2012 vil der formo
dentlig blive frem stillet en ny udgave.
Udover dette initiativ foreslog jeg på Selskabets vegne, at der også
blev taget kontakt til skolevæsenet med henblik på at lade monumenter
nes historie være udgangspunkt eller supplere historieundervisningen
ved at udarbejde et undervisningsmateriale m ålrettet udvalgte grupper
i folkeskolen: R udersdal M on u m en ter - en in d gan g til Lokalhistorie, Dan
m arkshistorie og Verdenshistorie. Vores egn er beriget med en lang række
monumenter/mindesten, der fortæller om hændelser og mennesker, der
har betydet noget for denne egn. Det er “den lille historie”, men når
den ses i “den store historie”, den nationale, kan den være med til at

Mindesmærket ved Havarthigaarden var et af de nye monumenter, der blev gjort “ta
lende” i 2011. T.v. træsøjlen med angivelse af det tlf.nr. man kan ringe til. Foto: Peter
M.M . Christensen.
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skabe større forståelse for sammenhæng og give en betydningsfuld lokal
forankring også bagud i tid. Desuden har lokalhistorie den væsentlige
egenskab, at den kan og skal opleves på stedet, og det giver “de talende
skilte” mulighed for. Med baggrund i disse tanker har jeg udarbejdet et
udførligt forslag til, hvorledes monumenterne kunne supplere, integre
res i undervisningen, et forslag der indeholder eksempler på såvel emner
som aktiviteter. Der arbejdes i 2012 videre med dette forslag i en mindre
gruppe under Partnerskabet sammen med skolekonsulent Jørgen Reeckmann og med Helle Normand som Kulturs koordinator.
Selskabet har gennem de senere år haft et meget fint samarbejde
med Kulturgalaksen under Kultur ved Helle Normand. V i har ønsket
at skabe tilbud rettet mod børn og deres fam ilier - ofte bedsteforældre.
I år var der i foråret et arrangement, som vi kaldte “Hvem vil være med
til at bygge et babelstårn”, og som vi lavede sammen med vore tætte
samarbejdspartnere, Søllerød Kirkes Menighedsråd og tillige Ruders
dal Museer. Arrangementet udsprang af Museets udstilling ’’Hjem fra
genbrugspladsen” og endte også med en tur rundt i den aktuelle udstil
ling. Desværre samlede dette arrangement ikke voldsom mange, men
“babelstårnene”, der blev bygget, blev både høje og fantasifulde.
Helt anderledes mange fandt vej til arrangementet “Aben Boplads på
Vedbækfundene”, som var et arrangement sat i værk af Vedbækfundene
i samarbejde med Kulturgalaksen, Søllerød Sognegård og vores Selskab.
Det var på en lang række områder en gentagelse af et lignende populært
tilbud i efteråret 2010.
Udover de ovennævnte områder, hvor Selskabet samarbejder med
Rudersdal Kommune, skal det også nævnes, at Rudersdal Kommune
som de forudgående år har ydet Selskabet et tilskud på 45.000 kr., som vi
er meget glade for at modtage. 2011 var sidste år i den 3-årige bevilling
af driftstilskud på 45.000 kr. pr. år, Selskabet har modtaget. I november
har vi så igen søgt kommunen om et fornyet driftstilskud, og vi har fået
bevilliget et 2-årigt tilskud for 2012 og 2113 igen på 45.000 kr. pr. år.
T il slut vil jeg gerne på Historisk-topografisk Selskabs vegne ud
trykke en stor tak til vore samarbejdspartnere, ikke mindst til Rudersdal
Museer og deres meget imødekommende personale.

Historisk topografisk Selskab for
Søllerødegnen
Driftsregnskab f o r perioden 1. ja n u a r - 31. decem ber 2011
Balance pr. 31. december 2011
Budget
2011

2010

2011

Driftsregnskab
Note
Indtægter
248.869,00

262.750,00

250.000

1

Tilskud

45.000,00

45.000,00

45.000

2

Bogsalg

50.564,00

3.333,00

15.000

430,80

195,20

500

3 4 4 .8 6 3 ,8 0

3 1 1.2 7 8 ,2 0

310 .5 0 0

150.408,90

156.719,00

180.000

29.287,07

31.319,94

30.000

133.843,75

-

100.000

Kontingenter

Renter i alt
In d tæ gter i alt
U d g ifter
3

Søllerødbogen

4

Medlemsinformation
Bogudgivelse (Vejnavne)

5

Medlemsaktiviteter

25.210,80

19.513,40

10.000

6

Administration

67.053,57

77.901,36

79.200

7

Honorarer

1.540,00

691,20

1.000

8

Finansielle omkostninger

1.000,00

1.002,00

3.000

U d g ifter i alt

4 0 8 .3 4 4 ,0 9

2 8 7.14 6,90

4 0 4 .2 0 0

Arets resultat

-63.480,29

24.131,30

-93.700

Balance
Egenkapital
Egenkapital primo

356.169,78

Årets resultat

-63.480,29

Egenkapital ultim o

29 2.6 8 9 ,4 9

Beholdning
Driftskonto, Nordea
Hensættelseskonto Nordea1
Indskudskonto Nordea
Kontantkasse
Beholdning i alt

120.080,81
0,00
169.432,18
3.176,50
292.689,49

Holte, den 18. marts 2012

H enrik Støtt

Revisionspåtegning
V i har revideret årsregnskabet for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og har
herunder konstateret, at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring.
V i har endvidere konstateret tilstedeværelsen af selskabets kontante beholdning
pr. 31. december 2011.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 2011,
dets aktiver og dets økonomiske stilling i øvrigt.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Holte, den 20. marts 2012
Som generalforsam lingsvalgte revisorer

E na Berg

Lis Vorsting

N

o ter

Budget
1

2010

2011

45.000,00

45.000,00

45.000

0,00

0,00

0

4 5 .0 0 0 ,0 0

4 5 .0 0 0 ,0 0

4 5 .0 0 0 ,0 0

T ilskud
Tilskud Rudersdal Kommune
Andre Tilskud
T ilskud i alt

2

2011

Bogsalg
3.405,00

3.225,00

Søllerød som det var engang

540,00

880,00

Dreng i Holte

135,00

0,00

Limfjordsluft

0,00

0,00

Fra Røjels Bom

0,00

0,00

0,00

0,00

Søllerødbogen, diverse årgange

Skoleliv i Sollerod

50,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

300,00

0,00

0,00

København-Vedbæk-Verden

300,00

0,00

Niatharum

240,00

560,00

Fra 6 landsbyer til 7 bydele

540,00

300,00

0,00

40,00

Brandslukning i Søllerød
Paul Bergsøe og Kofoedsminde
Frederick de Coninck og Dr. Gård
Søllerød set med malerøjne

50 år i lokalhist. Tjeneste
Frederik V II og Skodsborg
14 malerier fra Søllerødegnen

20,00

0,00

100,00

120,00

Nærumbanen 1900-1975

0,00

0,00

Bygningskunst i Soll. 1670-1970

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Os fra Nærum

5.900,00

-

Landskabsmalerier fra Rudersdal

9.200,00

-

31.546,00

2.222,00

Gårdmandsliv
Kunstkort

Vejnavne
Boghandlerrabatter
Diverse
Bogsalg i a lt2

2.612,00
0,00

0,00

5 0 .5 6 4 ,0 0

3,333,00

15 .000
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3

Søllerødbogen
Trykning
Særtryk
Forsendelse

0,00

10.693,95

16.754,00
5.965,00

15 0 .4 0 8 ,9 0

15 6.719,00

Trykning a f “N Y T ”

17.450,00

17.450,00

Forsendelse af “N Y T ”

11.837,07

11.419,94

Sol lerødbogen i alt

18 1.0 0 0

M ed lem sin form ation

Diverse-1
M ed lem sin form ation i alt
5

134.000

0,00
3.089,95

Diverse*

4

136.625,00

0,00

2.450,00

29.287,07

31.319,94

31.800,00

26.950,00

3 0 .0 0 0

M ed lem sak tiviteter
Sensom m erudflugt
Deltagerbetaling
Transport
Forplejning
Lokaleleje
Entré, honorarer mv.

9.900,00

9.820,40

17.200,00

12.480,00

0,00
4.000,00

4.437,00

Diverse5

362,35

0,00

Sen som m eru d flu gt i alt

337,65

2 1 2 ,6 0

0

A n d re a k tiv ite te r
0,00

0,00

Lokaleleje

1.875,00

1.662,50

Forplejning, indkøb

1.669,00

1.262,00

Deltagerbetaling

677,00

0,00

7.870,00

4.967,00

Indkøb af “Os fra Nærum”8

5.000,00

-

Indkøb af “Landskabsmalerier”9

6.000,00

-

3.811,45

11.834,50

Forplejning, salg'’
Flonorarer mv.7

Diverse10

6

Andre aktiviteter i alt

25.548,45

19.726,00

M ed lem sak tiviteter i alt

2 5 .2 10 ,8 0

19.513,40

33.195,00

49.920,00

8.826,06

3.862,50

Kontorartikler

2.115,13

1.841,43

Annoncer

1.795,00

1.748,75

A d m in istration
Sekretærbistand
Porto"
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10 .0 0 0

2.597,90

M øder

2.630,35

Kontingenter

3.220,00

3.155,00

13.690,53

14.213,28

M edlemsadministration12

1.581,50

562,50

67.053,57

77.901,36

Honorarer, tjenesteydelser mv

0.00

0,00

Rejser og forplejning

0,00

0,00

Gaver14

1.540,00

691,20

H on orarer i alt

1.5 4 0 ,0 0

6 9 1,2 0

Diverse"
A d m in istration i alt
7

H onorarer mv.

8

N

79.200

1.000

Finansielle omkostninger
Gebyrer, bank mv

1.000,00

1.002,00

F inansielle om ko stn in ger i alt

1.0 0 0 ,0 0

1.0 0 2 ,0 0

3 .0 0 0

o t e r

1

I forbindelse med udgivelsen af “Vejnavne” er det hensatte beløb til bogudgivelser på 46.450,81 kr.
incl. rentetilskrivning overført til driftskontoen og anvendt til delvis finansiering af trykkeudgifterne

2

Salget af publikationerne “Os fra Nærum” og “Landskabsmalerier fra Rudersdal” har ikke været
budgetlagt, medens salget af “Vejnavne” har oversteget forventningerne

3

Vingaver til redaktører og forfattere

4

I 2010 dækkede udgiften over en ny reklamefolder

5

Vingaver til foredragsholdere

6

Salg a f sandwich under middelalderarrangementet september 2011

7

Fleraf vedrører 5.000 kr. honorar til arkæolog Jens Vellev for foredraget om Tycho Brahe på
generalforsamlingen 2011. Udgiften har ikke været budgetlagt

8

Fiar ikke været budgetlagt

9

Fiar ikke været budgetlagt

10

Udgiften dækker over vingaver og gavekort til foredragsholdere. I 2010 dækkede udgiften blandt andet
over tilskud til Susanne V ib y’s publikation “Os fra Nærum”

11

Forbruget i 2011 skyldes den ekstraordinære medlemsudsendelse forud for generalforsamlingen

12

Betaling til Nets (tidl. PBS) for udsendelse af kontingentopkrævninger

13

Udgiften vedrører blandt andet selskabets hjemmeside

14

Lejlighedsgaver i forbindelse med fødselsdage mv
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FOR

H IST O R ISK -T O P O G R A F ISK

SE LSK A B

FO R

SØ LLE R Ø D E G N E N

2 0 1 1 -2 0 1 2

Etnolog Anita M ikkelsen, form a n d .
Telefon 45 89 07 17
Chefkonsulent H enrik Støtt, n æ stform an d og kasserer.
Telefon 45 42 36 81
Cand.polyt. Søren P. Petersen, sekretær.
Telefon 45 42 42 89
Museumskonsulent Niels Peter Stilling, redaktør.
Telefon 72 68 56 56
C ivilingeniør Carl Steen Berggreen, fo rm a n d bevaringsu dvalget.
Telefon 45 42 10 41
Arkitekt m.a.a. Jens Johansen .
Cand.mag. Peter M .M . Christensen.
Etnolog M K Birgitte Schem ing Povlsen.
Cand.mag. M orten Trommer.
Underdirektør Jan Britze
Menighedsrådsformand Georg Lund
SU P P L E A N T E R

Cand.mag. M artin W ilson
Lærer Sanne Rud
FO R R E T N IN G SU D V A L G E T

Anita Mikkelsen.
Søren P. Petersen
Niels Peter Stilling
H enrik Støtt

B E V A R IN G SU D V A L G E T

E FT E R

27. I O . 2O O 9

Carl Steen Berggreen, fo rm a n d
Jan Britze
SE K R E T A R IA T

Rudersdal Museer, Mothsgården, Søllerødvej 25, 2840 Holte.
Telefon 46 11 56 50.
E-mail: museum@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.rudersdalmuseer.dk
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